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Ikerketa honetan Gipuzkoan hain berariazkoa den fenomenoa aztertuko da, garai 
batean komunikabideen inguruan sortu zen industria-ondare paisaia linealaren adibide 
bat: Ama Kandida etorbidearen inguruan kokatu zen garrantzizko arkitektura multzoa.

Industria paisaia lineala, Bazkardoko bidea, eraikitze grafikoa, Andoain, Gipuzkoa. 
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En esta investigación se analizará un fenómeno característico de Gipuzkoa, un ejemplo 
de paisaje lineal industrial que se desarrolló a lo largo de las vías de comunicación en 
una época concreta: un conjunto arquitectónico ubicado en los márgenes de la carre-
tera situada en la actual avenida Ama Kandida.

Paisaje industrial lineal, carretera de Bazkardo, restitución gráfica, Andoain, Gipuzkoa.
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This research will investigate a characteristic phenomenon of Gipuzkoa, an example of 
an industrial linear landscape that developed along the communication routes at one 
time: an architectural ensemble located on the margins of the Ama Kandida road.

Linear industrial landscape, Bazkardo road, graphic restitution, Andoain, Gipuzkoa.



Lan hau Andoain-Urnieta errepideko arkitektura industrialaren inbentario arra-
zoitua 1900-1960 tesian oinarrituta dago.

Eskerrak eman nahi dizkiet Andoaingo Udal Artxibategiko Marta Trutxuelori eta 
Karmele Otaegiri. Honez gain, eskertu nahiko nuke artxibo ezberdinetan jasotako 
laguntza: Tolosako Artxibo Orokorra, Tolosako Jabetza Erregistroa 1, RACG, Zuma-
lakarregi Museoa eta Burdinbide Euskal Museoa, batez ere.

Eskerrik asko Ana Azpiriri eta Marte Mujikari, nere tesi zuzendariei, emandako 
laguntza eta aholkuengatik.

Eskertu nahiko nuke ere, XX. mende hasierako Ama Kandidari buruzko historiak 
kontatu dizkidatenei, beraien denbora eskeintzen, zentzumenen paisaia hau eraiki-
tzeko: Josemari Aldasoro Echeverriari, Mikel Arregi Aranbururi, Francisco Sánchez 
Marchuetari, Antonio Majó Trecuri eta Víctor Trecu Morierri.
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HITZAURREA

“Industria ondarea balio historikoa, teknologikoa, soziala, arkitekto-
nikoa eta zientifikoa duten industria kulturaren hondakinekin osatzen 
da. Geldikin hauek dira: eraikinak eta makinak, tailerrak, errotak eta 
lantegiak, meatzeak eta prozesatu eta fintzeko lekuak, biltegiak eta 
gordetegiak, energia sortu, transmititu eta erabiltzen duten lekuak, 
garraiobideak eta azpiegitura guztiak…”1.

Andoain-Urnieta antzinako errepidea etxebizitzak, tailerrak eta fabrikak zirela 
medio hornituz joan zen. Horrela, errepidearekiko intrintsekoak izanik, udalerri 
honen eraketari bidea eman zioten. Bere garapena Gipuzkoan ohikoak diren paraje-
tako logikari jarraiki gauzatu zen, mendiez, eremu berdez inguraturiko haran batez, 
ibai batekin, eta hainbat ubiderekin, hegaletan barreiatuko ziren baserriez apaindua. 
Eraikin berriak instalatuz joan ziren errepidean zehar, honen alboan, komunikazio 
errepidearen eta industria jardueraren arteko beharrezko lotura erraztuz, betiere 
probintziari dagokion etengabeko eraikinen ordezkaritza eratuz.

Antzina, Errege Bideak udalerriak erditik zeharkatu ohi zituen, kanpoaldera 
hedatuz, ondorengo udalerriko erdi-gunera heltzeraino, udalerri hori ere erditik 
zeharkatuz. Geroago, jadanik XX. mendean, “errepide nagusiak” izendatuetan ideia 
berdina bultzatu zen. Errepide zaharrenen trazatuekin jarraituz, udalerriaren erdia 
zeharkatzen zuten eta udal barrutiko mugetaraino iristen ziren, ondorengo uda-
lerrian gauza bera egiteko. Hiri-gunearen erdiko bide honen albo banatan etxeak 
bazeuden, kanpoaldean aldiz fabrikak zeuden. Hau, Gipuzkoaren ezaugarri berezia 
eta bereizlea da. Nolabait Gipuzkoako industria bere tamaina txikiarengatik, bere 
espazio atomizatuaren kokapenagatik, lurraldean zehar barreiatuagatik eta bere 
gaikako aniztasunagatik definitzera daramana. Aldagai truke honen emaitza da, 

1 Nizhny Tagileko Ondare industrialari buruzko gutuna (2003).
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errepide batekin eta ez kale bakarrarekin loturiko hainbat gune, etengabeko eraiki-
nak bihurtzea, azken batean, gaikako paisaia arkitektonikoak izateko.

Errepide baten inguruan gauzatzen den industria paisaia lineala Gipuzkoako 
berariazko paisaia bada, honen adibide ezin hobeak Gudarien etorbidea eta Ama 
Kandida2 dira, garrantzi ezberdineko industria eraikinekin hornituak. Eraikin asko, 
Laborde edo Ziako adibidez, bere arkitektura garrantzitsuagatik maiz ikertuak izan 
dira, eta liburu eta aldizkari ezberdinetan kontatu izan da eraikin arrazionalista 
hauen historia. Baina hemen, XX. mende hasierako fenomeno honen kontakizuna 
egingo da, Gipuzkoako industria gune mota batzuetako bizimodua edestu ahal 
izateko.

Azterketa mota hau, denbora-azterketa bat izango da, historia eta bilakaera 
kontutan izanda egingo dena, denboran urrun dagoenaren memoria bezala, bere 
ezagutza hobetzeko. Helburua da industriaren garapena aztertzea errepidean, 
bidearen alboan, horrekiko bere lotura.

Metodologia hau premisa bezala onartzean, aztertu gabe utziko dira gunea-
rekiko hurbilak izan arren, errepidearekiko lotura zuzenik ez duten eraikinak, baina 
horien aipamena egingo da, baita modu batera edo bestera aztertuak izateko era-
bilitako irizpidearena ere.

Gunea/Bidea

Aztertuko den bidea errepide sare bati dagokio, hiriak uztartuko zaizkio, eta 
merkataritza fluxua egituratu bere jardueraren garrantziagatik bereizten den hari. 
Lurraldearen zerbitzura dagoen errepidea da, dagokion udalerri propioaren eskala 
txikian gailenduko dena. Gizakiak udalaz gaindiko eskalan proiektaturiko errepideak 
dira, lurraldearen onurarako pentsaturiko eta eraturiko errepide errealak.

Errepide eraketa historian zehar garatu da lursailaren eskakizunekin egokituz. 
Hauek ziren garatu beharreko trazatu onena ezarriko zituztenak, orografia, ibaiak, 
mendiak, diseinu bat esleituko zutenak, zentzuzkoena, ekonomikoena, une bakoi-
tzean eskuragarri zeuden baliabideekin aukeran zegoena. Eta errepide proiekta-
tuak ziren, baina nolanahi ere naturalak bere pertzepzioan, ingurunearekin erabat 
loturiko errepideak izateagatik. Lu Xun-ek esaten zuen “Es como los caminos de 
la tierra: sobre la tierra no había caminos; han sido hechos por el gran número de 
transeúntes”.

Miguel Aguiloren esanetan “Aunque los lugares que une una carretera están 
ya unidos por la propia naturaleza, los percibimos como separados hasta que 
nuestro propósito de desplazarnos se puede llevar a efecto”3. Hemen aztertzen 
den errepidea aurretiaz modu naturalean erabili izango zatekeen arren, egia da 

2 Gaur ezagutzen dugun Ama Kandida “carretera Bazkardo sin número” deitutakoa zen. 

3 AGUILÓ, M.: El Paisaje Construido, Una aproximación a la Idea de Lugar, Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Madrid, 1999. 48 or. 
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bere eraikuntzarako garrantzi handiko proiektuak garatu zirela: Autoen Errege 
Bidea, Andoain-Irun errepidea Donostian barrena, eta amaitzeko, Ama Kandida 
errepidea.

Denboran zehar bideen eraikuntzaz gain, hobekuntzak ere egin ziren. Komu-
nikabide hauen eraldaketetan bere morfologia aldatu zen. Errepidea da eraikinak 
bere inguruan multzokatzen dituen komunikabidea. Baina trenbideak eta tranbiak 
ere interes handia daukate eraikuntzen kokapenerako.

Lan honen helburua izango da, ondorioz, eraikinak eta bere garapena koka-
tzea, denboran eta espazioan, horretarako aztertutako gunearen berregituraketa 
elaboratuz, ez eraikinen arabera, errepidearekin loturiko multzo arkitektoniko 
bezala baizik.

Horrela deskribatzen zuen Jose Mª Salaverria jaunak 1910ean probintzian 
barrena eginiko auto bidaia bat:

“...Recorriendo la provincia de Guipúzcoa en automóvil se llega á la 
suprema posesión de todas las fases de la vida social y también de 
todas las formas del paisaje. Saliendo de San Sebastián, quedan á 
un lado las elegancias y frivolidades del mundo cosmopolita; por la 
carretera adelante, los campos de maíz salen á nuestro encuentro y 
los manzanos nos muestran la abundancia sonrosada de sus frutos. 
En cinco minutos, gracias á la velocidad nigromántica del automóvil, 
el viajero se hunde en plena vida campestre. Pasan los arroyos bajo 
la sombra de los álamos; pasan las caserías bajo los nogales tradi-
cionales; pasan los bosquecillos y los sembrados. En el silencio grave 
de la Naturaleza, solamente suena, con un agrio chirrido, la bocina 
del carruaje mecánico. Y esta bocina hace funciones de mandatario 
y de despota, porque todos los seres y cosas se amedrentan y humi-
llan ante su presencia. Las gallinas salen corriendo, de miedo que las 
atropellen; los perros, que habían tomado el centro de la carretera 
como lugar propicio para tenderse á lo largo, se incorporan, se apar-
tan á un lado y furiosamente lanzan un bufido de reproche. Los chi-
cos escapan ante el coche fantástico. Las aldeanas que vuelven del 
mercado agarran sus borriquillos por el ronzal y se apretujan junto á 
los pretiles. Entre tanto, orgulloso de tales muestras de sumisión, el 
automóvil circula corriendo á todo escape, vertiendo despreciativa-
mente agrias tufaradas de gasolina.

Comienza la mañana, y en el país han despertado todas las fuerzas pro-
ductivas. Si en las faldas de las lomas manejan los labriegos sus arados, 
en el fondo de los valles están ya crujiendo las máquinas, corriendo las 
lanzaderas, vibrando las dínamos. Hay en el mundo pocos territorios 
tan laboriosos, tan conjuntamente laboriosos como este breve país de 
Guipúzcoa.

Apenas se descubre un erial en el campo, un espacio vacío de pobla-
ción, un kilómetro de extensión sin una fábrica, grande ó pequeña. Las 
chimeneas se yerguen por encima de los árboles, y si los árboles dan 
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frutos ó flores, las chimeneas, pulcramente, se levantan muy alto, para 
que su feo humo no ensucie la belleza de los árboles. En Guipúzcoa la 
industria no adopta ese tono apremiante é invasor de otras regiones 
fabriles; la industria es aquí una cosa dulce y respetuosa con la sereni-
dad del paisaje.

Los pueblos fabriles pasan ante el automóvil. Lasarte, Oria, Andoain, 
Villabona, Tolosa...”4.

Kontaketa honetatik abiatuta, irudimenezko ibilbidea egin ahal izango 
genuke 1928ko paisaia gipuzkoarrean barrena, denbora gerarazteko eta eten-
gabeko industria eraikina behatzeko une aukeratuetako bat izango litzatekeen 
hartara. Kasu honetan paisaia ezberdin bat aurkituko genukeen. Jadanik hamar 
urte iragan zirenean Lehenengo Munduko Gerraren amaieratik, eta nolabaiteko 
ekonomia euforia sustatu zenean. Baikortasun hori, ekonomia hazkunde hori, 
Andoain bezalako udalerri batean erabat ikusgarria izango ez bazen ere, erabat 
hauteman ahal izango zen Donostian; bertan mota orotako pertsonak bilduko 
ziren jaiak ospatzeko eta udako denboraldia gozatzeko. Pertsonaia bitxi horietako 
batek Bella Easoren finkapen ingurunea zeharkatu ahal izango zukeen, Lasarteko 
Zirkuitua bisitatuz, nazioarteko automobilismo zirkuitu bat, eta kilometro bakoi-
tzean gertatzen zena ikusi. Hernanitik etorrita, industria eraikin berria aurkituko 
zukeen, Laborde Hnos, S. A. eskuinera, bere kartel handiarekin, eraikin moder-
noa, luzea, estaldura lauarekin, lehiate horizontalekin, zalantzarik gabe, eraikin 
oso erakargarria. Segidan baserrien eta ortuen arteko bidea nagusituko zen, bere 
ezkerrean aurkitzen ziren trenbideak albo banatan ezarrita. Berrozpeko bihurgu-
nean eskuinerantz biratu ondoren, albo batera utziko lituzke trenbideak eta tarte 
berri bati ekingo lioke Ama Kandida errepide zuzenak zeinetan autoak abiadura 
handiarekin ibiltzera helduko liratekeen, ertz bietako bihurguneak izugarriak izan 
arren. Errepidearen albo banatan, zuzenaren erdian, altzari fabrika bat eta pintzen 
beste bat aurkitzen ziren. Biak ere duela gutxi eratuak, instalazioen egoeragatik, 
baina bi isurkiko estaldurekin, lehiate bertikalekin. Bidea Bazkardoraino luzatuko 
litzateke, bertan ezkerrerantz bihurtzeko, gune lau batetik jarraitzeko, bere eskui-
nerantz Oria ibaia topatuz...5

4 SALAVERRIA, J.: “Viaje en automóvil”, Revista ABC. 02/09/1910. 

5 Aukeratutako sailkapena ulertu ahal izateko garaiko irudizko deskribapena egin da. 



INDUSTRIA PAISAIA LINEAL BATEN ADIBIDEA: AMA KANDIDA ETORBIDEA 223

1. AUTOEN ERREGE BIDEA ANDOAINEN BARRENA (1753)

Andoainek hiribilduaren titulua eskuratu zuen 1615ean, Tolosako jurisdikziotik 
salbuetsia izan zenean. Bizilagun gehienak nekazariak ziren, artisauak ere bazeuden 
arren, industria-aurreko etapa honetan tailerrean finkaturiko lana garatuko zutenak. 
Gipuzkoako Geografian (1918) ematen den Andoainen inguruko deskribapenak 
horrela dio:

“...Los montes principales del término municipal son Buruntza, Belkoain, 
Belabi y Ondo, algunos de ellos abundantes en canteras de piedra. No 
hay bosques de importancia, y en los que existen se produce leña que 
se aprovecha como combustible. El terreno cultivable es de buena cali-
dad en las vegas que tiene en las orillas de los ríos, yen el resto es bas-
tante quebrado y montuoso; cultivarlo es la ocupación principal de los 
habitantes de Andoain, que obtienen de él buenas cosechas de las pro-
ducciones generales del país”6

7.

Udalerria, Oria eta Leizaran ibaien topalekuan aurkitzen dena, iparraldera 
Buruntza mendiarekin mugatuta, Tolosa eta Donostia artean aurkitzen zen. Bere 
kokapenagatik pasagune naturala eratzen zuen Frantziarantz eta jadanik Erdi Arotik 
Santiago Bideko ibilbidean aurkitzen zen, Hondarribia, Errenteria, Donostia, Her-
nani, Andoain, Tolosa uztartzen zituen, eta Segurarantz hedatuko zen bigarren mai-
lako ibilbidea.

Antzina bi nukleo bereizietan banatuta zegoen, Leyzaur, hegoalderantz nabar-
menago, Oria eta Leizaran ibaien eta Andoainen elkargunean, eta iparralderantz 
nabarmenago, Buruntza7

8 mendiaren hegaletan. XVIII. mendean bi gune hauek 
parrokia elizarekin eta udalarekin eraturiko ardatz berri baten bidez elkartu egin 
ziren.

Erdi Aroan, Andoain zeharkatzen zuten ibilbideak errepide beretik iragan ziren:

“...Este venía de Urnieta y entraba en la villa por el mismo lugar por 
donde hoy lo hace; aquí, los caminantes debían sortear el obstáculo 
que les podía suponer la regata denominada Ziako (hoy en día está 
bajo tierra en la mayor parte de su recorrido por Andoain). La calzada 

6 MUGICA ZUFIRIA, S.: “Provincia de Guipúzcoa”, Geografía General del País Vasco-navarro / Francisco 
Carreras Candik zuzendua, Barcelona, Alberto Martín arg., c. 1915, 927-931 orr. Juan Antonio Sáez 
Garcíak zuzendutako argitalpen elektronikoa, 2006-2007.

7 Geografía de Guipúzcoan esaten du Serapio Múgicak: “...Sin duda en lo antiguo este vecindario se com-
ponía de dos colaciones ó grupos distantes entre sí, que llevarían la denominación de Leizaur el uno, y 
Ayndoain el otro, y esta es la razón de que figurase ya con el primer nombre, ya con el segundo. En la 
Junta séptima de las celebradas en Villafranca el año 1538, se dice Universidad de Aynduain é Lizaur, es 
decir, que se consideraba á los dos grupos como constituyentes de la Universidad, y no á uno solo. Más 
tarde los dos grupos vinieron á confundirse bajo la denominación de Anduain ó Andoain, que hoy se 
escribe Andoain...”. 
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6

8 Krokisaren elaboraziorako plano ezberdinak erabili dira, alde batetik Croquis de la línea enemiga estable-
cida por el Ejército Carlista de 1840, eta bestetik, Gipuzkoako Foru Aldundiko egungo planoak. Krokisa 
Errege Bidearen proiektuarekiko 75 urte geroago eratu izan arren, aurkitu den garai horretako sakontasun 
gehieneko planoa da. 

 Erreferentzia bezala hartu dira gaur egun mantentzen diren eraikin esanguratsuenak, San Martin de 
Tourseko Parrokia Eliza (XVIII. mendea), Udaletxea (XVIII. mendea), Santa Krutz de Zumea ermita (XVI. men-
dea), eta Berrozpe etxea. Errepidearen proiektua 1753koa izan arren, bidea urtetan zehar eraiki zen, beraz, 
ulertu behar da egiten ari zenaren interpretazio batez ari garela.

Autoen errege bidea Andoainen barrena (1753), krokisa. Egilea: María Senderos Laka (2016)8.
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continuaba por la actual avenida de la Madre Cándida, llegando al 
llamado cruce de Bazkardo donde torcía a la izquierda y seguía 
adelante...”9.

Deskribapen hau neurri handi batean Andoaingo dorre etxeen kokapenean 
oinarritzen da, baina une hartan Andoain eta Urnieta arteko errepideak jadanik 
izango zuen garrantziaren ideia bat ematen du.

Ulertu ahal da lehenengo bide hauek ibilbide naturalak zirela bere gehiengoan, 
aurretiko inolako planeamendurik gabe, birgaituz eta hobetuz joango zena. Zen-
tzu horretan, Gipuzkoako errepide bat gauzatzeko lehenengo proiektu ezaguna 
“Autoen Errege Bidea” izan zen. Probintzia zeharkatuko zuen errepidea Gasteiztik 
hasita Frantziako mugaraino, Beobiako pasagunean. Aurrerapen nabarmena supo-
satzen zuen Gipuzkoako probintziaren Frantziarekiko eta Madrilekiko konexiotara-
ko10. Komunikazio errepideak funtsezkoak ziren udalerrien arteko harremanetarako 
eta merkataritzarako eta Gipuzkoarentzat hori oinarrizkoa gertatu zen. Trazatu 
berri hau ez zen pentsatua eta proiektatua izan udalerriak euren artean konektatuz 
zihoazen errepide ezberdinak izango balira bezala, probintziaz gaindiko batasun 
modura bezala baizik. Errepide honen planoa da, ondorioz, garai hartako adimen 
ekintzaileen eta aberastasuna hala nola biziraupena elkarren artean lehiatuko zuten 
hiribilduen arteko isla bat.

1752an Arrasateko Batzar Nagusiek errepideen hobekuntzarako beharra plan-
teatu zuten eta proiektu eta aldaketa ezberdinen ondoren, Francisco de Ibero arki-
tektoak azkenik aurkeztu zuen proposamenak zeharkatuko zuen

“la Villa de Salinas, la Villa de Escoriaza, la Villa de Arechavaleta, la 
Villa de Mondragon, la Villa de Vergara, la Villa de Anzuola, Villa de 
Villareal y Zumarraga, la Villa de Ormaiztegui, la Villa de Beasain, la Villa 
de Villafranca, el Lugar de Ychasondo, la Villa de Legorreta, la Villa de 
Ycazteguieta, la Villa de Alegria, la Villa mayor de Tolosa, el Lugar de 
Yrura, la Villa de Amasa, la Villa de Andoain, la Villa de Urnieta, la Villa 
de Hernani, la Villa de Astigarraga, el Valle de Oyarzun, la Universidad 
de Yrun y el Paso de Beobia”11.

Obren konplexutasun maila, finantzaketa eta horien gestioa kontuan hartuta, 
mende amaierari legokioke enpresa amaitutzat eman ahal izateko data. Kontuan 
hartu behar da obra horiez gainera, mantenu jarduerak etengabeak zirela, errepi-
deko zirkulazio oparoaren eraginez.

XVIII. mende amaieran eta XIX. mende hasieran hiri-gune ezberdinek errepide 
nagusiarekin zuten konexioa lehenetsi zen. Testuinguru honetan garatu zen Hernani 

9 BROSA MITXELENA, J.; YUBERO SARASIBAR, A.: Andoaingo Paperak; Andoaingo dorretxeak, 16 or.

10 ASTIAZARAIN ACHABAL, M.: La construcción de los Caminos Reales de Gipuzkoa en el Siglo XVIII, 
Departamento de Transportes e Infraestructuras Viarias, Diputación Foral de Gipuzkoa, 2007, 74 or.

11 Zerrenda hau Errege Bidearen planoan agertzen diren izenei dagozkio. 
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Errege Bidea, planoa. Iturria: Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos, SGE-Ar.F-T.1-C.4-149. (1765).
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eta Donostia arteko errepidearen eraikuntza, Oriamendin barrena. Donostia Errege 
Bideko trazatutik kanpo geratu zen, izan ere Andoain-Irun tartea Urnieta, Hernani, 
Astigarraga eta Oiartzun zeharkatzeko diseinatuta zegoen. Trazatu honek zuzenago 
uztartzen zituen probintzia eta Frantzia.

Horrela, 1765ean Oriamendi errepidea garatzea erabaki zen, Donostia eta 
autoen bidea Hernanin uztartzen zituena. Francisco de Ibero eta Manuel Antonio de 
Artuzaminoa arkitektoei proiektuaren erredakzioa egiteko eskatu zitzaien. Bigarren 
mailako errepidea nahiko azkar amaitu zen eta dirudienez, 1768an haren eraikun-
tzari ekin zitzaion.

1840an, Donostiako Komandantziako Ingeniari Gorputzak Croquis de la línea 
enemiga establecida por el Ejercito Carlista en las inmediaciones de Andoain12 eratu 
zuen. Plano honetan hiribildu honetako gotorlekuak, bateriak eta bazterrak erakus-
ten ziren. Baina horrez gainera, Andoain zeharkatuko zuen Autoen Errege Bidearen 
ibilbidea azaltzen zen, hala nola baserrien eta auzoen arteko konexioa ahalbidetuko 
zuten bigarren mailako errepideak13. Egungo Gudarien Etorbidea Autoen Errege 
Bideko tarte batekin egokituko litzateke, hain zuzen Andoain zeharkatuko zuena-
rekin, “la Casería de Ugarte, Puente de Azelain, Casa de Aldakorena, Puente de 
Torrekoa, Casería de Salbide y Casería de Sarasoeta”14.

Gaur egun ibilbidea ondorengoa izango litzateke: Karrika kalea, Aita Larra-
mendi kalea, Zumea kalea, eta Leitzaran ibaia Santa Krutz zubian barrena, Kale 
Nagusia, Goikoplaza, Kaletxiki zeharkatzera etorriko litzateke eta ondoren Urnie-
tarantz doan errepidetik izango luke irteera. Marrazki honetan ez da oraindik Ama 
Kandida bidea agertzen.

12 MORAZA BAREA, Alfredo: “Las fortificaciones de época carlista en Andoain”, Leyçaur 12, Revista de estu-
dios históricos de Andoain, Andoain, Andoaingo Udala, 2012, 32-33 orr.

13 Hau da Andoaingo garai ezberdinetako krokisak egiteko oinarri bezala erabili den planoa. Laburbildutako 
planoak gaur egungo Foru Aldundiko planoekin konparatu dira. Lortutako garaiko planorik zehatzena dela 
egiaztatu da. 

14 ACHÓN INSAUSTI, J.: Historia de las vías de Comunicación en Gipuzkoa 2. Edad Moderna (1500-1833). 
Ed. Departamento de Transportes y Carreteras, Diputación Foral de Guipúzcoa, 133 or.
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2.  ANDOAIN-IRUN ERREPIDEAREN ERAIKUNTZA DONOSTIAN BARRENA 
(1845-1847)

1833an dekretu batek Donostia izendatu zuen Gipuzkoako hiriburu bezala. 
Arma plaza zen eta herrialdeko merkatu nagusienetako bat, eta hala ere, Frantzia-
rantz zihoan bide nagusitik kanpo mantentzen jarraitzen zuen, izan ere, errepide 
nagusiarekin uztarturiko adar bat izango zuen eskuragarri. Urte horretan bertan, 
Udalak obra eta merkataritza Batzordeekin bilera bat ospatzeko deialdia luzatu 
zuen15. Helburua zen “gurdi Bide adar bat eraikitzea Hiri honetatik Irunera Pasaia 
zeharkatuz...”16. Baina interesgarriagoa iruditu zitzaien Andoaindik Irunera Donos-
tian barrena joango zen bide bat eraikitzea. Arkitektoei eskatu zitzaien trazatu berri 
baten inguruko balorazio bat egiteko. Hedadurari zegokionez ondorioztatu zen ez 
legokeela aparteko ezberdintasunik Autoen Errepidearekiko, bide osoa laua izango 
baitzen, eta zabalera handiagoa ematean Correos-eko Orgak ibili ahal izango ziren, 
horiek guztiak proiektu berria bultzatzeko asmoak izanik. Beraz, errepide berriaren 
erabilgarritasuna ebatzi zen, 2.500.000 errealeko aurrekontuarekin17.

Hala ere, 1834ko irailaren 16an onartu egin zen azkenean proiektua Errege 
Agindu batekin, zeinetan Pasaiako pasagunea aldatzeko klausula bat barne har-
tuko zen. Arrazoi ekonomikoengatik zubi baten eraikuntza alde batera utzi zen eta 
hura itsasontzi18 batengatik ordeztu. Ezin izan zen garatu Lehenengo Gerra Karlista 
abiatu zelako baina 1841ean Donostiako Udalak berriro ekin zion. Hainbat aldaketa 
eskatu ziren 1834an onartutako proiektuari dagokionez, batez ere Errenteria zehar-
katzeko bere tartearen ingurukoak. Azkenik, Andoain-Irun errepidea 1845 eta 1847 
urte bitartean eraikiko zen19.

15 RODRÍGUEZ RANZ, A.: Historia de las vías de Comunicación en Gipuzkoa 3. 1833-1937, 46 or.

16 Comisión de Camino desde Andoain y S. Sebastián á Irun. Junta 11ª, de 10 de julio de 1833. AGG-GAO, JD 
IM 2/7/144.

17 ÍDEM.

18 Escritura otorgada entre el Sr. Gefe Superior Político de Guipúzcoa y el Sr. D. Cayetano Collado como apo-
derado del Sr. D. Fermín Lasala, para la construccion y conservacion de la nueva carretera de coches desde 
Andoain á las Ventas de Irun pasando por Lasarte, San Sebastián y Rentería, por testimonio de D. José Manuel 
de Osinalde, Escribano numeral de Tolosa en 13 de Enero de 1845. San Sebastián, 1861. AGG-GAO DM 22,22. 

 Real Orden de dos de Febrero de mil ochocientos treinta y cuatro: “He dado cuenta á S.M. la Reina 
Gobernadora, de una esposicion de la Comision especial de la Ciudad de San Sebastian, manifestando las gran-
des ventajas que deben resultar de variar la carretera de la mala desde Andoain pasando por la referida Ciudad 
y Pasages á Irún, en lugar de la direccion que lleva actualmente entre dichos puntos cuya variacion ha aprobado 
el Ayuntamiento de la referida Ciudad y la Junta General de la Provincia ; tambien la he dado de lo que sobre 
esta alteracion ha espuesto el Señor Secretario del Despacho de la Guerra , que no halla pueda producir el mas 
mínimo inconveniente para la seguridad del Estado, y de lo que ha informado V.S. acerca de este proyecto 
que califica ventajoso. Enterada S.M. de todo , se ha servido resolver que se lleve á efecto la construccion de la 
nueva carretera proyectada desde Andoain á Irún, tocando á San Sebastian y la villa de Pasages”, eta errepideari 
buruz “...Se aprueban en general los planos que propone la citada Comision; pero con la circunstancia de que se 
haga el Camino , á lo menos de unos treinta pies de ancho , comprendiendo los paseos ó marchapies y el firme 
,sin que pase el lomo de este de un treinta abo , ó poco mas de un tres de cien, y con la cláusula igualmente de 
que no conviniendo por ahora construir el puente de Pasages que se propone porque su eccesivo coste malo-
graria tal vez , el todo de la empresa , se establezca en su lugar por la Comision especial una Barca espaciosa y 
cómoda en el estrecho que está junto á la Torre, un poco mas adelante de donde se intenta situar el puente”.

19 “La carretera Andoain-Ventas de Irún sería, pues, finalmente construida entre los años 1845 y 1847, con 
una explanación total de 31 pies y una anchura de firme de 21 pies...”. RODRÍGUEZ RANZ, A.: Historia de 
las vías de Comunicación en Gipuzkoa 3. 1833-1937, 46 or.
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 20

20 Andoainen garatuz joan ziren aldaketak ulertzeko eginiko krokis berri honetan azaltzen da Donostian 
barrena doan Andoain-Irun errepidea, udalerriko behealdeko erdigunetik abiatuta, Bazkardo baserriaren 
albotik zihoana eta Oria ibaiaren albotik Lasarterantz bideratuko zena. Gaur egun N1 errepidea da. Errepide 
trazatu berri hau irudikatzeko lerro etena erabili da, Autoen Errege Bidea mantenduz errepide nagusi 
bezala, lerro lodiagoarekin. Marrazkia ez da eraldatu gainerako ezaugarrietan. 

Andoain-Irun errepidearen eraikuntza Donostian barrena (1845-1847), krokisa. 
Egilea: María Senderos Laka (2016)20.
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21

21 Plano general de las líneas de carretera proyectadas entre Andoain y las Ventas de Yrún planoan, erre-
pide berria bi zatitan adierazita zegoen, lehenengoa Andoain Donostia tartearen ingurukoa eta bigarrena, 
Donostia Irun tartearen ingurukoa. 

Plano general de las líneas de carretera proyectadas entre Andoain y las Ventas de Yrún. 
Iturria: Koldo Mitxelena Kulturunea, MAP 139, Lith de G. Carpenter (1844)21.
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22 

22 Hautatutako gunea Donostia eta Andoain arteko errepidea da. Planoan bertan azaldu den bezala, planoa 
ez da osotasunean azaldu eskala handiago batean ikusteko, ulergarria izan dadin.

De Madrid a Irún (IRUN-DONOSTIA-ANDOAIN) planoko Andoain eta Donostia arteko tartearen hautaketa, 
beste honen barruan aukeratua, Itinerario general militar de España (de Madrid a Irun), 1:60.000 eskala, 

47 x 22 cm. Iturria: Zumalakarregi Museoa, Gipuzkoako Foru Aldundia, ZM:I,2-lámina 1722.
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Madril - Irun planoak errepide konexio ezberdinak kokatzen zituen, Donos-
tiako ingurunean eratu zirenak. Andoainen azaltzen zen Andoain-Irun errepide 
zaharra, Hernanin barrena, Santa Krutz zubia zeharkatuz Goikoplazaraino igo eta 
Kaletxiki barrena jaisten zena, egungo Gudarien etorbidetik jarraituz.

Bestalde, Lasarten barrena zihoan Andoain-Donostia trazatu berria aurkeztu 
zen, Kale Nagusitik igotzean aurreko bidetik desbideratzen zena, ibaiaren ertzetik 
jarraituz Bazkardo guneraino, bertan Casa Fuerte izendatuaren albotik Lasarterantz 
jarraitzeko, betiere Oria ibaiaren albotik.

Plano honetan erakusten zen beste errepide garrantzitsuetako bat Donos-
tia-Hernanikoa zen, errepide berriaren sorrera arte armen plaza antzinako errepide 
nagusiarekin uztartuko zuena Oriamendiko bidean barrena. Planoan halaber bi 
errepide hauek hiriburura sartzean eratzen zuten ibilbidea. Andoain-Irun errepide 
berria Donostian barrena Antiguotik sartzen zen hondartzatik jarraituz hiriraino, 
aldiz Donostia Hernani errepidea Oriamenditik Aldapetako maldan behera jaitsiko 
zen, hiri-guneraino desbideratuz.

Lerro beltzarekin adierazitako Donostia Andoain bitarteko ibilbidea hiri harre-
situtik abiatu eta hondartzaren albotik mantenduko zen zeharkatuz Barcastegui, la 
Iglesia de la Antigua, Zapatenechea, Añorga, Amasorrain, Teresategui, Alzobacar, 
Lasarte, Oria mayor, Bazcardo y Andoain. Errepidea gorantz zihoan Benta Berri, 
Matia Zaharren Egoitza, Errekalde, Teresategi ibilbidea jarraituz, 65 m-ko altue-
ran, gero Lasarteraino jaitsiko zen 26 m-ra, igotzen jarraitzeko Bazkardorantz eta 
Andoainerantz, 47 m-ko altueran23.

23 Bergaratik Getariara, Azpeitia, Azkoitia, Zestoa eta Aizarnazabal zeharkatzen doan Errege Bidearen obren 
planoak eta aurrekontuak. 1842. AGG-GAO JD IR 355,2.



María Senderos Laka234

3. AMA KANDIDA ERREPIDEAREN ERAIKUNTZA (1850)

Errege Errepidearen eraikuntzarekin, Andoaingo komunikazioak hobetu egin 
ziren, alde batetik epe laburrean probintziako hiriburua bihurtuko zenarekin, eta 
bestetik, Pasaiako Portuarekin eta Errenteriarekin. XVIII. mende amaieratik, Autoen 
Errege Bidean arazo larriak jasaten ziren Andoain zeharkatzean, beraz, Udalak eskari 
eta kexa ezberdinak aurkeztu zizkion Aldundiari, horien ebazpena eskatuz24.

Premiazkoena, Leitzaran ibaiaren gaineko Santa Krutz zubiaren egoera txarra 
zen, bertan egin beharreko konponketak etengabeak izanik. Zubi hau Oria eta Lei-
tzaran ibaien elkargunearekin topatzen zen, azkenaren gainean kokatu arren.

1848an Errepide, Kanal eta Portuen Zuzendaritza Nagusiak eskatu zion Manuel 
Peironcely jaunari zubirako irtenbide baten diseinua, eta urteen joanarekin propo-
samen ezberdinak egin izan baziren ere, zubi berria eraikitzea hautatu zen. Zubi 
hau azkenean egungo zubiaren alboan eraikiko zen, nabarmenki Leitzaran ibaia-
ren hegoalderantz eta Autoen Errepide Nagusiaren ibilbidea aldatuko zuen. Zubia-
ren kokapena berritzean beharrezkoa izango zen bide berri bat, lehenik eta behin 
errepidetik desbideratuz zubi berrira iristeko, eta bigarren, zubiaren irteera egungo 
bidearekin uztartzeko25.

Proiektua Pedro Nolasco de Telleria arkitektoak eratu zuen. Jadanik Santo 
Cristo zubiaren eta Errege Errepidearen hobekuntza obretan esku hartuta zegoen 
eta horrez gainera Santa Krutz zubirako proiektua eratu zuen, azkenean eraiki ez 
izan arren.

Obra honekin batera, 1850ean beste bide berri baten trazatua onartu zen, ale-
gia “ramal desde la carretera general de la Provincia cerca de Calechiqui al camino 
nuevo para San Sebastián frente a Bazcardo en la Villa de Andoain”26. Proiektua 
Pedro Nolasco de Telleria arkitektoak eratu zuen.

XIX. mendearen erdialdean, Andoaingo udalerria errepide nagusian zehar 
hedatuko zen, segidan ezarritako etxe multzo luzea eratuz. Bai Lasarterantz zihoan 
errepide berria eta bai Berrozpe eta Bazkardo arteko lotune adarra oraindik ere erai-
kinik gabeko guneak ziren.

Beraz, ondorioztatu ahal dugu jadanik 1850ean indarrean zeudela Andoaingo 
errepide nagusiak, Errege Bidea, Lasarten barrena zihoan Andoain-Irun errepide berria, 
eta bi horiek Bazkardo eta Kaletxikiko gurutzadurarekin uztartzen zituen errepidea.

Bide honen eraikuntzarako eratu zen planoan, alde batetik antzinako errepi-
deak azaltzen ziren, “Carretera desde Tolosa” eta “Carretera para Irún”, hiribildu 
honetan barrena iragaitean Autoen Errege Bideari dagozkionak. Bestalde zegoen 

24 RODRÍGUEZ RANZ, A.: Historia de las vías..., op. cit.

25 Carretera general de Madrid a Irun. Proyecto de un ramal desde la carretera general de la Provincia cerca de 
Calechiqui al camino nuevo para San Sebastián frente a Bazcardo en la Villa de Andoain. 1850. Pliego de 
condiciones, plano y presupuesto. AGG-GAO JD IT 296 B.

26 ÍDEM.
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Ama Kandida errepidearen eraikuntza (1850), krokisa. Egilea: María Senderos Laka (2016).
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“Carretera para San Sebastián” eta “variación que va a hacerse”, Donostian barrena 
eta Kale Berrian barrena zihoan Andoain-Irun errepide nagusi berriari erreferentzia 
eginez. Izan ere, Leitzaran ibaiaren gaineko zubi berriarekin batera eraikitzera 
zihoan, Santa Krutz zubiaren egoera txarraren ondorioz. Amaitzeko, gorriz, “ramal 
que se proyecta”, geroago Ama Kandida izendatuko zena, udalerriko Berrozpe etxe-
dorrean jaiotako fededuna izanik, Hijas de Jesus kongregazioa sortu zuena. Errepide 
hau beharrezkoa zen, izan ere, eraiki izango ez balitz, derrigorrez saihesbide garran-
tzitsua eraiki beharko zen, horrez gainera Berrozpe etxearen eta udalerriko elizaren 
arteko desnibela kontuan hartuta.

Errepideak 2.760 oin edo 920 kana lineal neurtzen zituen eta trazatu erabat 
zuzena eratu zen Berrozpeko etxeen eta Bazkardoko etxearen artean. 

Proyecto de un ramal desde la carretera general de la Provincia cerca de Calechiqui 
al camino nuevo para San Sebastián frente a Bazcardo en la Villa de Andoain. 
Iturria: AGG-GAO, JD IT 296 B, Pedro Nolasco de Telleria arkitektoa (1850).
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4. IPARRALDEKO TRENBIDEAREN ERAIKUNTZA (1856-1864)

4.1. Iparraldeko trenbidearen proiektua

XIX. mendearen erdialdean aurrerapauso handiak eman ziren Andoaingo 
komunikaziotarako. Iparraldeko trenbidea, Madril-Irun bere trazatuarekin udale-
rria zeharkatzera zihoan, probintziarekiko eta estatuaren gainerako eremuarekiko 
bere harremana hobetuz. Espainiako Gobernua garraiobideak hobetzearen premiaz 
ohartzen zen, eta horren ondorioz Madril Frantziarekin uztartuko zuen tren baten 
beharra zegoela ebatzi zuen.

Urtetan eztabaidatu eta proposatu ziren trazatuaren aukera ezberdinak, izan 
ere, probintzia eta udalerri guztiek nahi zuten trena euren lur-sailetatik pasatzea. 
Horietako askok komenigarriagoak gertatuko zitzaizkien trazatuak bultzatu zituz-
ten, eta 1856an, Iparraldeko Trenbidearen proiektua aurkeztuko zen, barne hartuko 
zuena Burgos-Alsasua-Zumarraga-Irun trenbidea. Andoainen eskumenari zegokion 
Sorabilla eta Donostia arteko bereizketa. Ibilbide hori azkenean Hernanin barrena 
egin zen, aurretiaz Lasartetik bideratzeko aukera aztertu ondoren27.

“Entre Soravilla y Donostia existían 16,5 kilómetros y aunque presen-
taron dos proyectos, esto es, por Lasarte o por Hernani, se aportaron 
cinco contundentes argumentos a favor de este último itinerario:

  –  El de Hernani, amén de ser más directo, tenía menos curvas y 
más cortas.

   –  El de Lasarte tenía mayor pendiente, en concreto, 1.427 metros, 
el de Hernani, sin embargo, 996.

   –  Las características del suelo también eran favorables al proyecto 
de Hernani, ya que el de Lasarte debía ser construido por la orilla 
del río Oria, atravesando al final un pantano y una playa.

   –  También el recorrido era más corto en el caso de llevar a cabo la 
construcción por el lado de Hernani.

   –   Finalmente, reunía las condiciones necesarias para que saliera 
más barato, con una diferencia de cinco millones de reales.

Por su parte, los proyectistas oficiales mencionan que el proyecto entre 
Donostia e Irun fue realizado por los ingenieros Etxanoba, Vildósola y 
Peironcely”28.

Madril-Irun tartearen adjudikazioduna “Sociedad General del Crédito Movilia-
rio Español” izan zen, bidea eraikitzeko eta ustiatzeko helburuarekin. Obrak 1858an 
abiatu ziren eta Beasain-Donostia tartea bost urte geroago zabaldu zen. Inaugurazio 
ofiziala Madril-Paris linea osoa amaitu zain geratu zen eta erregearen presentziare-
kin ospatu zen 1864ko abuztuaren 15ean.

27 ARANBURU UGARTEMENDIA, P.; INTZA IGARTUA, L.: Norteko Trenbidearen eraikuntza, ebaluaketa eta 
ondorioak Gipuzkoan, I Liburukia / La construcción, evaluación y consecuencias del Ferrocarril del Norte en 
Gipuzkoa, Tomo I. Astigarraga, 473 or.

28 IBÍDEM, 473 or.
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Iparraldeko trenbidearen eraikuntza (1863), krokisa. Egilea: María Senderos Laka (2016).
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Trenbidearen eraikuntzak suposatuko zuen, agerikoa denez, bigarren mailako 
bide ugari ixtea, lur-sailak desjabetzea, eta hainbat kasutan bizilagunen kexarako 
bidea emango zuten iturriak ixtea ere bai.

1858 eta 1864 artean Andoaingo udalerriko lursailen desjabetzeari ekin 
zitzaion, trenbidea eraikitzeko. Oro har, Lursail desjabetuak landa-eremukoak, 
ortuak, zelaiak eta zuhaiztiak izan ziren, eta horiez gainera desjabetu behar izan 
ziren etxeak eta baserriak.

“...y su monto total llegó a los 451.174 reales, resultando, por tanto, 
una media de 98 reales por metro. En los documentos de enajena-
ción había una variada serie de topónimos: Agerre, Ayendi, Aldakaitz, 
Antzisu, borda de Antzizu, Antzuenea, Aranastegi, Arrosanea, 
Asendegi, Belaunzaran, Berrozpe, Boltosorona, Dondinea, Enekonea 
(mayor y menor), calzada de Etxeberri, Molino de arriba, Idiazabal 
mayor, Idiazabal menor, Iriarte (mayor y menor), Irizabal, torre de 
Isturiza, Iturriza menor, Jauregi, Josentzinea, Camio (mayor y menor), 
Larramendi (mayor y menor), Lerin, Maletenea mayor, Muntxegi, Orrazi 
de abajo, París, Perikoenea, Torre (mayor y menor), Txitibar, Txutxiarrain, 
Txutxurretegi, Ubillos y Upategi. Solo se derribaron unas poca casas: 
Idiazabal mayor, Aldakaitz, París, Lerin y Aiendi”29.

Gainera, 1856an ospaturiko Elgoibarko Batzar Nagusietan erabaki zen Iparral-
deko Trenbide berria Andoain, Urnieta, Hernani eta Donostia zeharkatzera zihoa-
nez, errepide ezberdinetan proiektatu ziren erreforma eta aldaketa ezberdinak 
alferrikako gastua ekartzera zetoztela eta ondorioz, ez zirela garatuko, eta horrela 
adierazi zen aktetan30. Kontuan hartu behar da errepideen erabilera aldatu egingo 
zela tren geltoki berriak zabaltzean eta horrek nabarmenki eragingo zuela errepide 
berrien trazatuan.

Agerikoa da trenbideak Andoaingo udalerrirako eta probintzia osorako ekarri 
zuen hobekuntza. Bere eraikuntzarekin batera, garatuz joan ziren industria ugari 
Gipuzkoako geografiaren gune ezberdinetan. Kontuan hartu behar da Donos-
tia-Bilbo, edo Zumarraga-Zumaia bezalako ibilbidetarako sare trinkoa eratu zela.

1882. urtean, A. Morales de los Ríos jaunak Andoain barrena zihoan trenbide 
tartea deskribatzen zuen:

“Seguía en una de mis excursiones la tortuosa vía férrea y por capri-
cho atravesé á pié un túnel. A la salida me sorprende una máquina 
que penetra silbando cual mónstruo apocaliptico por el ancho agugero 
abierto en la montaña.

29 IBÍDEM, 515 or.

30 “...La apertura del camino ferril del norte, trazado por las villas de Andoain, Urnieta, Hernani y San 
Sebastián, hace desaparecer desde luego la necesidad de las reformas proyectadas, pues donde se trata y 
se espera en breve tener un camino de fierro, sería superfluo distraer fondos de consideración en reformas 
de los antiguos y construcción de los nuevos de la misma naturaleza, que sin género de duda han de que-
dar absolutamente sin uso...”. Juntas Generales de Elgoibar (1856). AGG-GAO JD AJI 12,5. 
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La máquina chisporroteando, zumbando, crujiendo y rozando los rails 
se va envolviendo en una nube de humo...

Apénas me queda tiempo mas que para pegarme á la pared y oir un 
estrepitoso juramento del maquinista que reniega de mi imprudencia.

Mas léjos un inmenso tren de viajeros con multitud de terceras penetra 
en otro túnel. Es un tren de recreo. En las ventanillas mucha gente en 
mangas de camisa, mucho pañuelo, y cada adios! adios! que parece 
que aquellas gentes le conocen á uno toda la vida. Signo distintivo: 
mucho botijo de agua colgando en las portezuelas. Esta particularidad 
ha hecho denominar à esos recreados viajeros como gente de botijo.

Mas léjos otro túnel temblando aún del paso de un tren ya lejano. La 
vía silenciosa como si descansase momentáneamente de su inmenso 
trabajo”31.

XIX. mendeko Andoainen deskribapena termino hauekin puztu egiten dela 
badirudi ere, biztanleriaren sentipenaren berri eman ahal digu, tunelak bistaratzean 
eta trenak iragaiten ikustean orduraino nagusiki landa-eremukoa izango zatekeen 
udalerri batetan barrena, izan ere, teknologiaren eta industriaren harrerarekin eral-
daketa bat gertatzen ari zen.

31 MORALES DE LOS RÍOS, A. “Croquis vascongados. Panoramas del Valle de Andoain”. Revista Euskal-Erria. 
1882.

Croquis vascongados. Panoramas del Valle de Andoain, apunteak. 
Iturria: Revista Euskal-Erria, A. Morales de los Ríos (1882).
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4.2. Trazatua

La Sociedad General del Crédito moviliario Español eta la sección de Obras Públi-
cas del Ministerio de Fomento, 1858an Iparraldeko trenbidea eraikitzeko proiektua 
aurkeztu zuten Villabona-Hernani32 gunean.

Andoaingo trenbide proiektuari 605,9-610,5 kilometroak zegozkion, eta Urnie-
tari trazatuaren 610,5-613,7 kilometroak, 4,60 eta 3,20 km-ko luzerarekin, hurre-
nez hurren. Trenbidearen eraikuntzan errail amerikarra erabiltzea erabaki zen33, 
horrela “...34 kilos por metro, una altura de 0,12 m y 0,102 m de anchura, la distan-
cia entre traviesas sería de 0,90 metros y entre raíles de 1,688 metros. Aunque en 
un principio la vía estuviese compuesta solo por una vía, se construyó de forma que 
en los túneles, puentes y firme de vía se pudiese instalar la doble vía con facilidad”34. 
Andoaingo udalerrian, Goikoplazari zegozkion 11,90 eta 12,30 guneen artean, lur-
berdinketa eta inausketa jarduerak garatzea aurreikusten zen, baina azkenean 300 
metroko tunela eraikitzea erabaki zen, geralekuaren eta geltokiaren artean zegoen 
hiribilduaren kaskoan.

Bidearen trazatua Andoain-Urnieta, egungo Gudarien etorbidea, tartean erre-
pidearekin gurutzatzen zen, 129 eta 137 gune hektometrikoen artean, trenbidearen 
planoan ikus ahal denez. Horregatik ekin zitzaion errepide nagusia desbideratzeari, 
bidearen mendebaldera mugituz. Eta amaitzeko, Azkonobietako tunela aipatu behar 
da, iparralderago aurkitzen dena Andoain eta Urnieta artean, 850 metroko luzera-
rekin eraikiko zena eta bere eraikuntzaren kostua 3.400.000 errealeraino hedatuko 
zuena. Andoainen, estazioa eta geltokia eraiki ziren, estazioa Gudarien etorbidean 
eta geltokia herrigunean.

Andoaingo hiribilduan trenbidea paraleloan zetorren Autoen Errege Bidea-
rekiko, Andoain eta Irun arteko errepidearen trazatua Hernanin barrena hedatuz. 
Kota garaiagoan ezarriko zen, Leitzaran ibaia Errege Bideko zubi berriaren gai-
netik zeharkatuz, eta horretarako zubi berri bat eraikitzea bultzatuz. Bidea Kale 
Berriaren gainetik luzatuko zen eta tuneletik jarraituko zuen, paraleloan irteteko 
Kaletxikira eta jarraitzeko Gudarien etorbidean barrena, bertan tren geltokia fin-
katzen amaitzeko.

32 Proiektua sei zatitan banatuta zegoen, eta Amasa-Hernani zatia hirugarrena zen. 

33 Errailen norabidea modu bitxian egin zen, Ingalaterran bezala. Hau da, Donostiara joateko, Estazioko 
Gudarien etorbidean hartzen zen trena eta Tolosara joateko berriz, errailen beste aldean, hau da, norma-
lean trenbideek daukaten kontrako noranzkan. 

34 ARANBURU UGARTEMENDIA, P.; INTZA IGARTUA, L.: Norteko Trenbidearen..., op.cit., 473 or.
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Plano topográfico Villabona-Hernani. Iturria: Ministerio de Cultura, AGA, Ferrocarril del Norte (división de 
San Sebastián), Lanteirès ingeniari arduraduna eta Letourneur ingeniari burua (1858). Villabona-Hernani 
tarteko trenbide ibilbidearen plano sakona da. Plano bildu luzera eta hedadura handikoa, formatu honetan 
irudikatzea ahalbidetuko ez duena, beraz, egokitzat jo da Andoaingo gunearen hautaketa bat egitea.



INDUSTRIA PAISAIA LINEAL BATEN ADIBIDEA: AMA KANDIDA ETORBIDEA 243



María Senderos Laka244

5. 1912 URTEKO INBENTARIOA

Andoain-Urnieta errepideko 1912ko eraikitze grafikoa, plano eskematikoa. 
Egilea: María Senderos Laka (2016).
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5.1. 1900-1912. Munduko gertakariak

1898an Espainiak Kuba eta Mundu Berriko bere azken koloniak galdu zituen, 
Puerto Rico, Guam eta Filipinakin batera Estatu Batuen jabego izango zirenak 20 
milioi dolarren truke.

1900eko apirilak 14: Parisko Nazioarteko Erakusketa zabaldu zen.

1902ko otsailak 13: Espainian lehenengo autoa matrikulatu zen Madrilen, hain 
zuzen Bolañoseko markesarena.

1905ean krisialdi ekonomikoaren eraginez, iraultza errusiarra gauzatu zen, 
manifestaldi eta greba ezberdinekin. “Igande odoltsua”ren ondoren, gatazkak 
areagotu ziren, eta Errusiako tsarrak amore eman behar izan zuen aldarrikatutako 
zenbait auzitan.

1905ean Albert Einstein jaunak erlatibitatearen teoria berezia aurkeztu zuen.

1906ko otsailak 7: Donostian Battenbergeko Victoria Eugenia printzesaren 
katolizismora fede-aldaketa egiteko ekitaldia ospatu zen.

1907ko martxoak 15 eta martxoak 16: Finlandiako Parlamentu berrirako hau-
teskundeak emakumezko hautagaiak zekartzan munduko lehenak izan ziren, baita 
sufragio unibertsaleko Europako lehenengo hauteskundeak ere. 19 emakumezko 
hautatu ziren.

1910 eta 1913 artean Vasili Kandinskik lehen margolan abstraktua egin zuen.

1912ko urtarrilak 1: Txinako Errepublika ezarri zen.

1912ko azaroak 12: Puerta del Sol-en Jose Canalejas Espainiako Gobernuko 
presidentea erail zuten.

5.2. 1900-1912. Ama Kandidako gertakariak

XIX. mende amaierako urtetan eta XX. mendeko lehenengo hamarkadetan 
aldaketa handiak antzeman ziren biztanleriarengan, hazkunde ekonomikoan eta 
hiri-industria garapenean. Gipuzkoan demografia iraultza bat bizi izan zen egoi-
liarren gorakada nabarmenarekin, batez ere XX. mendearen lehenengo herenean. 
Industria garapenarekin batera udalerrien morfologia aldatuko zen, hirigintzaren 
eraldaketa sakonari bidea emanez. Kontuan hartu behar da Gipuzkoan neurri ertai-
neko gune ugari zegoela, esaterako Tolosa, Irun, Bergara, etab. baina hala ere, 
industria oso hedatuta zegoen Gipuzkoako geografian zehar eta oso anitza zen, 
bere industrializazio ereduaren berezitasuna agerikoa izanik: “la dispersión geográ-
fica, la atomización de los centros de producción y la diversificación sectorial”35.

Andoainen kasuan, bereziki garrantzitsuak izan ziren garapen honetarako, 
Tolosa eta Donostia arteko bere kokapena, bi errepide nagusiren erabilera, errepide 

35 RODRÍGUEZ RANZ, J. A.: Historia de las vías..., op. cit., 113 or.
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nagusi berria eta zaharra, Oria eta Leitzaran ibaietako ur kopuru ugaria, energia 
hidraulikoaren ekoizpena ahalbidetuko zuena, eta nola ez, Iparraldeko trenbidearen 
ibilbidea.

XIX. mendearen erdi-
tik XX. mende hasieraraino 
Andoainen biztanleriaren 
hedadura nabarmena antze-
man ahal izan zen. Neu-
rri handi batean industria 
ezberdinen ezarpenagatik, 
paper-fabrikak, burdingin-
tza, elikadura, ehungintza 
eta bereziki Algodonera Gui-
puzcoana izendatua, langile 
ugariren beharra erakutsi 
zuelako. Demografiaren gora-
kadak Andoaingo eguneroko-
tasunaren alderdi ezberdinak 
eragin zituen, auzo berrien 
sorrerarekin, esaterako Algo-
donera fabrikaren inguruko 
etxeak, ur hornikuntzaren 
hobekuntza edo argiztapena-
ren ezarpena.

Mende hasieran 3000 
biztanle baino gutxiagoko biz-
tanleriarekin kontatzen zuen, 
eta lehenengo hamarkadan 
behera egin zuen, batez 
ere Amerikara emigratzeko 
garaiko joeraren ondorioz.

Gorakada nabarmenki antzeman ahal izango zen 20. hamarkadatik aurrera. 
Bere ekonomia, industrian eta landa-inguruneko enpleguan oinarritzen zen. 
Makina modernoez hornituriko fabrika handiak zituen eskuragarri, esaterako La 
Algodonera Guipuzcoana, berregituratua, 450 langileraino barne hartzen zituena; 
honako enpresa berriak Hilario Garagorri, Sociedad Mercantil Regular Colectiva 
Calisalvo y Compañía, edo Francisco Cipitria; eta antzinako errotak mantentzen 
zituen, hau da, Garaiko-Errota, Goiko-Errota edota Luis Irazuren errota txokolate 
ekoizlea.

Gipuzkoako errepideei dagokienez, ez zen aurrerapen handirik garatu, izan ere, 
politika kontserbadorea areagotu egin zen. Jadanik indarrean zeudenen mantenua 
bultzatu zen eta eraiki ziren, batez ere, aurretiaz proiektatu zirenak.

Croquis vascongados. Panoramas del valle de Andoain. 
Iturria: Revista Euskal-Erria, A. Morales de los Ríos (1882).
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Ama Kandida errepidea eraiki zenean, 1850ean, lerro zuzen bat egin zen 
Berrozpe eta Bazkardo baserrien artean, eta gune hau ez zen ia aldatu hirurogei-
tabi urte hauetan. Bidearen albo bietan ortuak zeuden eta inguruan agertzen ziren 
industria eraikin bakarrak Bazkardon eta Gudarien etorbidean, trenbidearen beste 
aldean zeuden. Bere izena “Camino de Bazkardo” zen, Ama Kandida izena hiruro-
geigarren hamarkadan jarri bait zitzaion, eta oraindik paisaia lasai bat zen, eraikinik 
gabe, eta ibilgailu gutxirekin. Bidean zeuden eraikuntza bakarrak bi ertzetan zeu-
den: Bazkardo baserria, Berrozpe eta Benefizentzia36, errepidea egin zeneko eraikin 
berdinak37. Hauetariko bi azkenak oraindik zutik daude. Ziako erreka irekita zegoen 
urte hauetan eta herriko argindarra erabiltzen zen eraikin ezberdinetan38.

1902an abiatu ziren antzinako Plazaola burdindegia eta Andoain konektatuko 
zituen merkantzien trenbide berria eraikitzeko jarduerak. Garraiobide berri honek, 
Plazaolako Trenbideak, minerala eramaten zuen Leitzarango haranean aurkitzen 
zen Bizkotxeko aztarnategitik Iparraldeko Trenbidearen alboan aurkitzen zen gel-
tokiraino. Bertan merkantzia lekualdatzen zen, Pasaiako Porturaino garraiatzeko39. 
Andoaingo geltokia zen agian ibilbideko garrantzitsuena, izan ere, hemen finkatuko 
ziren treneko tailerrak. Izendapen herrikoia “Tren Txiki” zen, bide estuko trena iza-
teagatik, zehazki metro bateko zabalerakoa.

Trena merkantzietarako izango bazen ere, bidaiariak onartzen zituen, hara-
neko langileentzat zerbitzua emateko helburuaren arabera. 1908an linea luzatzea 
erabaki zen Iruñea eta Pasaia uztartzeko, bi tarte berri eratuz, Plazaola-Iruñea eta 
Andoain-Lasarte; bertan trenez aldatu beharko zen Ferrocarriles Vascongados izen-
datuekin Donostiarainoko ibilbidea egiteko, eta hortik Pasaiako Portura. Trenbidea 
azkenean 1914an estreinatu zen.

Urte hauetako industria eta demografia garapenaren ondorioz, trenbideak 
gabeziak erakusten zituen Oria haraneko udalerrien beharrak asebetetzeko orduan, 
eta garraiobide berriak sortu ziren. Autoez gainera, orgatxoak, kamioiak eta indus-
tria garraiorako orgak erabiltzen ziren40. 1911an Donostia eta Andoain arteko tran-
bia inauguratu zen, eta urte bat geroago Andoain-Tolosa tartea. Garraiobide hau 
bidaiarientzat zen batez ere, eta merkantzia txikientzat erabilgarri jarritako garraioa, 

36 Benefizentzia edo Hospital eraikinak Irigoien Azpikoa du izena.

37 Lehen mozketa kronologiko hau egiteko Gipuzkoako Foru Aldundiaren probintziako errepideen zuzenda-
ritzak 1910ean egindako planoa erabili da, AGG-GAO. JDT 857. km 13,600- km 16,200, Ramales de la 
ruta a Madrid y Francia, Direccion de los caminos provinciales de la Diputacion de Gipuzkoa, 1910. Bertan 
Gudarien etorbidea eta Ama Kandida etorbideak ikus daitezke. Bertan ikus daitekeenaren arabera, garai 
hartan oraindik nekazaritza gune bat zen eta zeuden eraikin bakarrak baserriak ziren. Beti ere kontutan 
izanda planoen ekoizpena hobetzen joan dela fotogrametria eta argazki aereoen teknikekin, gaur egungo 
planoekin alderatu da, Gipuzkoako Foru Aldundia (www.gipuzkoa.eus). Gaur egun zutik jarraitzen duten 
eraikinen kokapen zehatza egungo planotan aztertu da, eta behin kokatuta zeudela 1910eko planoekin 
osatu. Oina egitean errepidea marraztu da, eraikinak eta datu ezberdinak erantsi dira, kotak, Ziako erreka, 
orube ezberdinen jabeen izenak, errepidearen punto kilometrikoa eta sestra-kurbak.

38 Ahozko iturria. Josemari Aldasoro jauna.

39 ESNAL, M.; AMUTXASTEGI, A.: “El Plazaola- Tren-txiki”, Andoaingo Paperak / Papeles de Andoain, nº1, 1. 
ed., Andoain, Ayuntamiento de Andoain y Fundación Kutxa, 1991.

40 ARTETXE FERNÁNDEZ, O.: “T.S.S.T. konpainiaren tranbia eta trolebusak eta hauek Andoainen izan zuten 
eragina”, Leyçaur 9, Revista de estudios históricos de Andoain, Andoain, Andoaingo Udala, 2006, 129 or.
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Donostia Lasarterekin, Andoainekin, Villabonarekin eta Tolosarekin uztartuko 
zituena. Andoain tranbiaren ibilbidearen erdi bidean aurkitzen zenez, eta ur-jauzi 
ugariko, hala nola elektrizitate ekoizpeneko udalerri batez ari garenez, tranbien zen-
trala Zumeako auzoan finkatu zen.

5.3. 1912. urteko eraikinak

5.3.1. Berrozpe dorretxea

Berrozpe Erdi aroan eraiki zen, XIII-XIV. mende inguruan. Garai hartako beste 
oinetxeak bezala, Enrique IV erregeak agindutako dorrearen mozketa jasan zuen. 
Honen ondoren bere funtzioa aldatu egin zen eta jauregi baten erabilpena izan 
zuen. Bertan sinatu zen 1479an Andoain Donostiako hiriari gehitzeko akordioa, eta 
Tolosa eta Donostiaren arteko aurre ematea bukatu zen41. Honez gain, Juan Josefa 
Zipitria, Ama Kandida, hemen jaio zen, Jesusen Alaben fundatzailea. Gaur egun, 
kongregazio hau da bere jabea eta monumentu deklaratua da42.

5.3.2. Benefizentzia etxea

Antzinako ospitalea izan zen. Serapio Mugicak esaten zuen Andoain herria des-
kribatzean “Hay medico y farmacia y una institucion, sostenida de fondos municipa-
les, que sirve, a la vez, de asilo de beneficencia y hospital”43.

41 BROSA MITXELENA, J.; YUBERO SARASIBAR, A.: Andoaingo Paperak / Andoaingo dorretxeak, op. cit., 
34 or.

42 I.a maila.- Monumentu multzoak eta monumentu deklaratuak. BOE, 1964ko otsailaren 29koa.

43 MUGICA ZUFIRIA, S.: “Provincia de Guipuzcoa”, op. cit.

Berrozperen eraberritze proiektua. Iturria: A.U.A., 665/1 (1943).
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Eraikina II.a mailarekin, Udal intereseko ondasun higiezinak 1, babestuta dago, 
Andoaingo Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean.

5.3.3. Bazkardo etxea

Baserri bezala era-
biltzen zen garai hartan 
baina barrutik banatuta 
zegoen. Bazkardotarrak, 
Urbistondotarrak ziren. Bi 
anaiek zeukaten harrobia, 
Urbistondotarren harrobia 
(gaur egun Asfaltos Cam-
pezo), Rezolaren harrobi 
haundi ondoan zegoena. 
Baserria zegoen lekua oso 
leku txarrean gelditu zen, 
istripu ugarirekin, bidegu-
rutze ondoan. Azkenean 
errepide nazionala zela 
eta baserria bertan behera 
bota behar izan zen.

Berrozpen 1968an ospatu zen jaialdia. Atzean Benefizentzia eta Milagrosa ikastetxeko eraikinak ikusgai. 
Iturria: A.U.A., 7232XX83, © Truchuelo (1968).

Bazkardoko bidegurutzea 1924ko Andoaingo 
motoziklista-proban. Iturria: Gure Gipuzkoa, 1111130.
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5.4. 1912ko planoa44

15,490 km. - 16,200 km. Madril-Frantzia errepidearen adarra: Urnieta-Andoain.

15,49 km. ┐ BERROZPE

15,51 km. ┌ BENEFIZENTZIA

 │ BAZKARDO BASERRIA 

44 Inbentario hau modu errezean ulertzeko, kontutan izan behar da hautatu den antolatzeko modua. Hau da, 
ez da enplegatu eraikinen eraikitze data fitxa ezberdinei ordena emateko. Arkitektura industriala eta errepi-
dearen arteko lotura honetan, biak erlazionatzen dituen elementua bilatu da, kilometro puntua. Kilometro 
puntua 1910. urteko planoen arabera hartu da: AGG-GAO. JDT 857. km 13,600- km 16,200, Ramales de 
la ruta a Madrid y Francia, eta AGG-GAO. JDT 828. km 13,500- km 17, Ruta a Madrid, Direccion de los 
caminos provinciales de la Diputacion de Gipuzkoa, 1910.











Ama Kandida etorbideko 1912ko eraikitze grafikoa, planoa. Egilea: María Senderos Laka (2019).
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6. 1928 URTEKO INBENTARIOA

Andoain-Urnieta errepideko 1928ko eraikitze grafikoa, plano eskematikoa. 
Egilea: María Senderos Laka (2016).
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6.1. 1912-1928. Munduko gertakariak

1914ko ekainak 28: Inperio Austrohungariarra, Francisco Fernando artxi-
dukea, Inperio austrohungariarreko tronuaren oinordekoa, eta Sofia Chotek, 
bere emaztea, erailak izan ziren, Sarajevoko atentatuan. Hilketa honen eraginez 
abiatu zen Munduko Lehenengo Gerra. Hilabete geroago, Inperio austrohun-
gariarrak gerrari ekin zion Serbiarekin. Munduko Lehenengo Gerra abiatu zen.

1916an Albert Einstein jaunak erlatibitatearen teoria nagusia aurkeztu zuen.

1917ko martxoak 15: Errusia errepublika bihurtu zen.

1919ko martxoak 23: Milanen, Benito Mussolini politikari italiarrak alderdi 
faxista sortu zuen: Associazione Nazionale dei Fasci Italiani di Combattimento.

1919ko ekainak 28: Parisen Versallesko Ituna izenpetu zen, eta Munduko Lehe-
nengo Gerra bukatu zen.

1920ko abuztuak 1: Indian, Gandhik desobedientzia zibilaren kanpainari ekin 
zion Inperio britainiarraren aurka.

1921eko uztailak 29: Alemanian, Adolf Hitler Alemaniako Nazionalsozialismo 
alderdiko liderra bihurtu zen.

1922ko urriak 29: Italian, Victor Manuel III. ak boterea eskuordetu zion Benito 
Mussoliniri.

1923ko irailak 13: Estatu-kolpea Espainian, Primo de Rivera jeneralaren esku-
tik, Konstituzioa bertan behera uzteko, Parlamentua ezabatzeko eta XX. mendeko 
Espainiako lehenengo diktadura ezartzeko. 

6.2. 1912-1928. Ama Kandidako gertakariak

1912 eta 1928 bitartean Ama Kandida etorbidean eraikin ezberdinak agertu 
ziren. Munduko Lehenengo Gerra bukatu ondoren eta 20ko hamarkada zoriontsua-
ren eraginez, hazkunde ekonomikoa nabaria zen. Primo de Riveraren diktadurapean 
interbentzionismo ekonomikoa areagotu zen eta politika-jarduera guztiak debekatu 
ziren Espainia mailan.

1917an Serapio Mugicak idatzi zuen:

“...Andoain está bien dotado de medios de comunicación. Tiene, en 
primer lugar, las dos carreteras que hemos citado, y que le ponen en 
cómoda comunicación con toda la provincia. Dista 11 kilómetros de 
Tolosa y 15 de San Sebastián. Tiene también no solo una estación 
de tercera en el ferrocarril del Norte, sino que además dispone, en la 
misma vía, de un apeadero. Por la calle principal de la villa pasa el tran-
vía eléctrico de Tolosa á San Sebastián, que tiene en el mismo Andoain 
las cocheras y talleres. Dispone de estación telefónica provincial” y 
seguía “Disfruta de alumbrado eléctrico, buenas aguas, distribuidas á 
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domicilio, fuentes públicas y lavaderos y una red de alcantarillado exten-
dida en una gran parte del pueblo”45.

Garraiobideen garapenak, zehazki autoarenak eta bere erabileraren heda-
durak, galtzaden higadura bat eragin zuen garai hartaraino ezagutuko ez zena. 
Horrela, mende hasiera honetan, Aldundia ahalegindu egin beharko zen errepideak 
zaintzeko eta konpontzeko orduan. Esan genezake 1936. urteraino inbertsioak erre-
pidetan egin zirela eta zegokien garrantzia eman zitzailea, modernizatzeko irrikaz 
zegoen industria probintzia baten baitan.

Donostia, Andoaindik hamabost kilometrotara, hiri kosmopolita zen eta 
garaiko pertsonaia ospetsuenek sarritan bisitatu izaten zuten. Bertan pasatzen 
zuen uda Maria Cristina erreginak eta bertako Casino-ra artistak, idazleak eta 
entretenimendu bila zebilen edonor bertaratu ohi ziren. Udako garaitan hirira 
turista ugari etorri izaten ziren eta horren eraginez bertako oparotasuna sendotu 
egin zen. Bisitarien egonaldia luzatzeko asmoari jarraiki, Felipe Maria Azcona alkate 
jaunak automobilismo lasterketa bat sortzea proposatu zuen. Horrela, Autoaren 
Aretoa ospatuko zen 1923ko erakusketa-azokan eta jarraian, Automobilismoaren 
Aste Nagusia46.

Monsieur Charles Faroux, “L’Automobile”eko erredaktorea izan zen lehiake-
taren ospakizunerako ibilbide egokia bilatzeko arduraduna. Lasarte, Oria, Andoain, 
Urnieta, Hernani, Oriamendi eta Recalde errepidea egokiena iruditu zitzaion. Ibilbi-
dea egoera onean zegoen eta horrez gainera, bai errepide nagusia eta bai “antzi-
nako” errepide nagusia sei metrotik gorako zabalerako bidearekin kontatzen zuten 
bakarrak ziren. Hala ere, galtzada tarte ezberdinen aldaketa gomendatu zuen, bes-
teren artean Andoain eta Hernani arteko bidea zabaltzea, autoek abiadura handiak 
eskura zitzaten. Erreforma guztiak denbora epe oso laburrean garatu ziren, ospaki-
zunarekiko ikusmina ezin handiagoa izanik.

Erakusketa azoka arrakastatsua izan zen eta astebete geroago Automobilis-
moaren Aste Nagusia ospatu zen:

“A siete kilómetros de la capital, hállase un circuito de fáciles accesos 
a sus 17.815 metros por diferentes carreteras. Además, lo comunican 
también las líneas férreas del Norte, el Plazaola y los Vascongados, así 
como los tranvías San Sebastián-Hernani y San Sebastián-Tolosa. En las 
tribunas, situadas al lado izquierdo de la carretera, se encuentran todas 
las comodidades para los espectadores y un magnífico restaurant esta-
blecido por el restaurateur del Gran Kursaal. Frente a ellas han cons-
truido los boxes o stands de aprovisionamiento de los concursantes y 
un grandioso cuadro de affichage para dar a conocer en cada vuelta 
la situación de las pugnas automovilistas. El golpe de vista desde las 
tribunas debe considerarse verdaderamente excepcional, dominando 
el Hipódromo y la pintoresca vega de Lasarte hasta Usúrbil. Iniciadas 

45 MUGICA ZUFIRIA, S.: “Provincia de Guipuzcoa”, op.cit.

46 ELBERDIN, Á.: Circuito de Lasarte / Memorias de una pasión, Fundación Kutxa, 1998.
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las luchas, los carreristas han de llegar al poblado de Oria para reco-
rrer el cauce del río hasta abandonarlo en la venta de Bazcardo, donde, 
mediante un rapidísimo viraje de noventa grados, se bordea Andoain, 
llegando inmediatamente a otro raudo viraje para empalmar con la 
carretera de Hernani. Hasta Urnieta se circula paralelamente a la línea 
del ferrocarril del Norte, pasando por la garganta de los montes Adarra 
(a derecha) y Buruntza (a izquierda) para recorrer la parte más acciden-
tada y atravesar las estrechas calles de Hernani. Por Oriamendi se llega a 
los cruceros de Recalde y Teresátegui, que dan acceso a Lasarte, situado 
a un kilómetro de la meta”47.

Lehenengo edizio honen arrakasta itzela izan zen, lasterkari nazional eta inter-
nazional ugarirekin eta ikusleria anitzarekin kontatuz. Lasterketaren arrakasta iku-
sita eta jadanik ondorengo lasterketetan pentsatuz, lortu zen 1926an ospatuko zen 
Automobilismoaren Europako Sari Nagusia Lasarteko zirkuituan lehiatzea48.

Ospakizun hau garrantzi handikoa zen, beraz, ikusleriaren etorrera askoz ugariagoa-
ren eskutik, ostatu hartzea, jatetxe-arloa, merkataritza eta oro har dimentsio haue-
tako ospakizun bat gestionatzeko moduko azpiegitura ezberdinak asebete beharko 
ziren. Ama Kandida etorbidean Venta Berri ostatua zegoen, oso aproposa bazkaria 
erosi eta errepide inguruan kokatzeko egun pasa lasterketa ikusteko. Errepidearen 
alde batetik bestera pasatzeko egitura berezi bat kokatzen zuten Bazkardo baserri 
inguruan49.

1926ko lasterketa nagusia prestatzeko, aurrekoena baino aurrekontu askoz 
handiagoa onartu zen, beharrezko erreformak garatzeko asmoz. 1927ko plano 
honetan, zirkuitua erreformaren ondoren izango litzatekeen bezala ikusten zen, 
jadanik munduko lasterketa onenekin leihatzeko lasterketa nagusiaren harrera egi-
teko prest.

Irteera tribunak Lasarten aurkitzen ziren, Hipodromoa zeharkatzen zuen zubia-
ren aurrean. Ibilbidea Oria handiarantz hedatzen zen eta ibaiaren ondotik zihoan 
Bazkardoko gurutzaduraraino; bertan ezkerrerantz biratuko zen Ama Kandidatik 
jarraitzeko. Lerro zuzenak Berrozpeko gurutzaduraraino jarraitzen zuen, ezkerre-
ranzko bihurgune nabarmenarekin, burdin-bidearekiko errepide paralelotik eta 
Urnieta hala nola Urbanetako saihesbidea zeharkatuko zituen. Lehenengo urtetan 
Hernaniko erdi-gunera sartuko zen, baina eraginiko arazoen ondorioz, hiribildura 
sartu gabe ibilbidea jarraitzea ahalbidetzen zuen errepide berri hau eratuko zen. 
Zirkuituak sigi-saga egiten zuen Oriamenditik eta Errekaldetik

Lasarteko udalerriraino eta abiapuntuan xedatu tribunetaraino iritsi arte. Zir-
kuituaren hedadura osoa 17,315 km-koa zen. Bazkardoko gunea automobilismo 
zirkuituaren 4. K-ri zegokion; Ama Kandida Etorbidera sartuko zen 100 R-ko bihur-

47 IBÍDEM.

48 IBÍDEM.

49 Ahozko iturria. Josemari Aldasoro jauna.
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gunearekin. Lerro zuzenean aurkitzen ziren Villa Pepita eta eraikin multzo txiki bat 
zeinen artean nabarmenduko ziren Fabrika bat, Benefizentzia eta Berrozpe. Berroz-
peko bihurgunea, 5. K-an, 102 R-rekin, Gudarien etorbideari bidea emango zion. 
Bertan aurkitzen ziren Andoaingo Iparraldeko Tren Geltokia, Unanue etxea, Idiaza-
baltxiki, Txintxurritegi 6. K-tik hurbil, eta Upategi tren tunelaren ahotik hurbil.

Errepidea hamabi metroraino zabaldu zen eta Hernani zeharkatzen zuen zir-
kuituaren ibilbidea, Urbanetako saihesbidea, aldatu egin zen, Urnieta eta Hernani 
arteko adarraren 10. K-a Oriamendiko50 gurutzadurarekin lotunea izateko. Horrela, 
zirkuitua desbideratu egin zen udalerriaren erditik iragan behar ez izateko.

1924 urtean Lasarte-Andoain-Urnieta-Hernaniri eta Errekaldeko gurutzadurari 
zegozkion errepideak zabaltzeko proiektuaren erabilgarritasun publikoa lortu zen.

Kontuan hartu behar da, erreformen ondorengo helburua errepideak lasterke-
tarako prestatzea izango bazen ere, ez zela beharrezkoa izango soilik 

“...el punto de vista deportivo, sino porque todos los trozos que com-
prende este circuito son de las carreteras de gran tránsito de la pro-
vincia, especialmente el comprendido entre el crucero de Recalde y el 
de Bazcardo, de Andoain, que forma parte de la carretera general de 
Madrid a Irún”51.

Bestalde, errepidearen52 hedadurarako beharrezko derrigorrezko desjabetze-
rako espedienteen hasiera argitaratu zen. Automobilismo Zirkuituko obrak Ramon 
Pagola Probintzako Errepideen Zuzendariak zuzendu zituen eta horiek sei multzotan 
sailkatu ziren:

“1º. Entre el kilómetro 13 y el crucero de Bazcardo en la carretera, ruta 
a Madrid.

2º. Variantes de Berrozpe y de Urbaneta entre Andoain y Urnieta.

3º. Ensanche de la travesía de Urnieta y variante de Mandazubi, antes 
de Hernani.

4º. Variante de Hernani, primer trozo o sea el comprendido entre su 
empalme en el kilómetro 10 hasta el perfil 49.

5º. Variante de Hernani, segundo trozo o sea el comprendido entre el 
perfil 49 y su empalme en Oriamendi.

6º. Ensanches y modificaciones de varias curvas entre Oriamendi y 
Lasarte.

50 ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL, Obras Públicas, Jefatura de Guipúzcoa y Navarra, BOLETÍN OFICIAL DE 
GUIPÚZCOA. Miércoles 8 de Octubre de 1924. Núm. 43. 331. or. AGG-GAO JD T 413,3.

51 AGG-GAO JD T 413,3.

52 AGG-GAO JD T 413,2.
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Consisten en general, en la ejecución de desmontes bien para apertura 
de nueva explanación o solo en ensanches de carretera, el transporte de 
estos productos a rellenos, terraplenes, excavaciones, encimientos y 
construcción de muros de sostenimiento y contención, pretiles en coro-
nación de muros de sostenimiento, tageas, alcantarillas, pontones, 
pasos inferiores o superiores de caminos, cubierta de arroyos, nuevos 
afirmados o ensanche de los actuales, etc. etc., todo con arreglo a los 
proyectos parciales y detallados que aparecen en los planos que acom-
pañan a cada grupo de obras...”53.

Kapitulu honetan 1. eta 2. multzotan eginiko aldaketak aztertuko dira. 1. mul-
tzoa, Bazkardoko bidegurutzean Ama Kandida eta errepide nagusiaren arteko lotu-
nean aurkitzen zen, Bazkardoko bihurguneari zegokion. 2. multzoa, Berrozpeko 
bihurgunearen hedadurari eta Urbanetako saihesbideari zegokien.

Errepide nagusiko 12,864 K-aren eta 14,121 K-aren artean, Oria eta Bazkardo 
artean dagoen 1. multzoa, Genua eta Unanue kontratista Jaunek exekutatu zuten.

Obren zenbatekoa guztira 219.769,90 pezetaraino iritsi zen eta Donostian aur-
keztu zen, 1926ko martxoaren 18an.

53 BOLETÍN OFICIAL DE GUIPÚZCOA. Miércoles 5 de Noviembre de 1924. Núm. 55. AGG-GAO JD T 453,6. 
427-430 orr.

Bazkardoko bidegurutzea. Iturria: RACG.



Plano del circuito automovilista de San Sebastián. Iturria: RACG (1927).
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Bazkardoko guneko bihurgunean, albo bietako errepidearen zabaldura hedatu 
egin zen. Baserriaren alderdian sagasti bat desjabetu zitzaion Hilario Garagorri Jau-
nari, eta ortuak Atorrasagastiren oinordekoei. Bestalde, Atorrasagastiren oinorde-
koen eskumeneko lur-sailen jabegoa bereganatu zuten. Erreforma, bihurgunea 
pareta euskarri batekin hedatzean, Ziako ubideko estolderia eratzean, eta Bazkar-
doko gurutzaduran estolda baten hedapenean zetzan. Donostia eta Tolosa arteko 
tranbia errepide honetan barrena ibiltzen zenez, beharrezkoa izan zen 11. Kilome-
troaren eta Bazkardoko gurutzaduraren arteko lerroa lekualdatzea. Aldaketa errepi-
deko obrarekin batera garatuz joatea adostu zen, horrela “...simultaneamente con 
la terminación de los trabajos de ensanche de la carretera, esté hecho tambien el 
traslado de la via a su posición definitiva”54.

54 AGG-GAO. JD T 453,6.

Bazkardoko bidegurutzea handitzeko planoa (Proyecto de obras en el circuito automovilista, grupo 1º, 
trozo entre el kº13 y el crucero de Bazcardo). Iturria: AGG-GAO, JDT413,2_00-1206, Ramón Pagola pro-

bintziako bideen zuzendariak sinatua (1924).
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Automobilismo Zirkuituko obren Proiektuaren barruan, 2. multzoa Berrozpeko 
bihurguneari eta Urbanetako saihesbideari zegokien, Andoain eta Urnieta artean. 
1925eko urtarrilaren 20an, obren exekuziorako lehiaketa esleitu zitzaion Domingo 
Zabaleta Jaunari.

Berrozpeko bihurgunea hedatzean, Ama Kandidaren eta Gudarien etorbidea-
ren arteko lotunean, jarduera ezberdinak garatu ziren. Bihurgunea nabarmena zen, 
horregatik albo bietatik hedatu zen, inausketa batzuen bidez zoruaren lur-berdin-
keta exekutatzeaz gainera. Planoan errepidearen lerro berria ikusi ahal da, gorriz 
koloreztatuta, eta desjabetu beharreko jabegoak erakusten ditu: Benefizientziari 
ortu bat; Berrozperi, jabea Catalina Otaño izanik, bi ortu; eta Ormaechearen alargu-
nari, Chicharrain baserrikoari, beste ortu bat.

Amaitzeko, eratu ziren “Lado Casa Misericordia y Unanue” eta “Lado Ferro-
carril”55 gunetako zoruak. Hedaduraren zenbatekoa guztira 27.248,98 pezetaraino 
iritsi zen.

55 AGG-GAO JD T 413,1.

Berrozpe bihurguneko bistak. Iturria: RACG.
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Erreforma hauen garrantzia azpimarratzeko adibide bat argitaratu zen Parisko 
“L’Auto” aldizkarian, eta jarraian “Gipuzkoako Automobilen Errege Klubeko Aldiz-
kari Ofizialean” erreproduzituko zen. M. Faroux bere iritziak idaztera zetorren Lasar-
teko zirkuituaren inguruko aldizkari ospetsuan:

“... Diremos enseguida, que nuestros amigos españoles han hecho algo 
grande, colosal; su esfuerzo va a traducirse por la realización del cir-
cuito-carretera más estupendo que jamás se ha visto en el mundo...” 
eta jarraitzen zuen “...En su plano de conjunto, el circuito queda como 
antes, pero en cualquier parte de la ruta alcanzará una anchura no 
inferior a nueve metros, lo que permitirá a tres coches, aunque vayan 
lanzados, de poder luchar de frente en toda regularidad”. Erreforma 
ezberdinak zehazten jarraitzen zuen eta bukatzen zuen “Repito que 
allí se están haciendo trabajos formidables; y que aún nos encontra-
mos a 18 meses del Gran Premio de Europa 1926 cuando ya trabajan 
varios centenares de obreros. Su número aumenta cotidianamente. El 
Sr. Pagola ha prometido librar todo el nuevo circuito (a excepción de la 
nueva carretera que evita el famoso y pintoresco paso de Hernani) para 
Agosto 1925, de suerte que este año se atravesará aún por la villa que 
describió Víctor Hugo; el año próximo, el Gran Premio de Europa inau-
gurará el espléndido nuevo circuito.

No se ha visto aún nada comparable en la historia del sport automo-
vilista, y sin embargo podemos citar ilustres ejemplos fuera de nuestra 
casa: el circuito de Long Island, en América; el circuito de Brescia, en 
Italia.

Lo que preparan los españoles sobrepasa a cuanto puede imaginarse: es 
un trabajo de titanes”56.

6.3. 1928 urteko eraikinak

6.3.1. Errekalde etxea

Ama Kandida errepide inguruan agertu zen lehen eraikina izan zen. Ez da 
zehaztu bere eraikitze data, baina 1914 inguruan izan zen. Ez da honen proiekturik 
aurkitu baina gaur egun oraindik zutik dago57. Eraikin nahiko sinplea da, beheko 
solairua eta estalkipea, bi isurkiko teilatuarekin eta errepidearekiko paraleloa.

56 LAGARDE, E., Sobre el Circuito de San Sebastián / Se están realizando obras formidables, Boletín Oficial del 
Real Automóvil Club de Guipúcoa, nº3, San Sebastián, marzo - abril de 1925, 23 or.

57 Bere altxaera egiteko, gaurkoan dagoen etxeari argazkiak atera eta katastroko datuekin alderatu dira. 
Ondoren, eraikitze planoak Photomodeler programaren laguntzarekin egin dira.
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6.3.2. Francisco Egues jaunaren etxebizitza

1928an eraiki zen eta errepidearekiko paralelo kokatuta zegoen, Altzari lan-
tegia eta Miguel Aldasororen etxebizitza artean, baina errepidetik hogei bat metro 
urrundua. Proiektuan58 ez da kokapenaren informaziorik ematen eta ez dago eskae-
rarik edo memoriarik59.

Proiektuan erabilitako eskala 1:50 zen lehenengo solairuko oina, altxaera 
eta ebaketa egiteko. Planoari buruzko informazioa goi-ezker aldean kokatu 
zen “PROYECTO DE VIVIENDA QUE LOS SRES. FRANCISCO EGÜÉS TRATAN DE 
CONSTRUIR EN TERRENOS DE SU PROPIEDAD EN ANDOAIN”60. Proiektua arkitekto 
batek egin zuen, baina dagoen datu bakarra bere sinadura da.

Eraikina nahiko berezia zen, luzea eta bi solairurekin. Aurrean eskailerak zituen 
eta lehenengo solairuko korridorean zegoen sarrera. Eraikina karga-hormekin eraiki 
zen, bi solairu zituen eta estalkia zurezko zertxarekin eutsi zen, teilaz estalia.

Beheko solairua errementeria bezala erabiltzen zen eta geroago tailer mekani-
koa bezala, tornoak eta fresadorak egiteko61.

58 A.U.A., 75H/2-10.

59 Planoa gorde da bakarrik, baina oinaren forma bereziarekin eta egungo eraikinekin konparatuta bere koka-
lekua aurkitzea posible izan da. Gipuzkoako katastroan 1900. urtean eraiki zela agertzen da, datu hauek 
beti ere gutxi gorabeherakoak dira.

60 A.U.A., 75H/2-10.

61 Ahozko iturria. Josemari Aldasoro jauna.

Errekalde etxea. Egilea: María Senderos Laka (2013).
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Francisco Egues jaunaren etxea. Iturria: A.U.A., 75H/2-10 (1928).



INDUSTRIA PAISAIA LINEAL BATEN ADIBIDEA: AMA KANDIDA ETORBIDEA 269



María Senderos Laka270

Miguel Aldasoro jaunaren etxebizitza eta taberna. Iturria: A.U.A., 75H/2-26 (1924).

6.3.3. Miguel Aldasoro jaunaren etxebizitza eta taberna

1924an eraiki zen62 eta proiektua Antonio Setien arkitektoak egin zuen. Urte 
honetako irailean aurkeztu zen udaletxean eta urrian bertan eman zioten baimena. 
Planoan ez zen kokapenik agertzen baina eskaeran esaten zen:”...el adjunto plano 
de casa individual que dicho Sr. trata de construir a la orilla de la carretera de Baz-
cardo, frente a la fabrica de pinzas y al lado de la de muebles”63.

Beheko solairuan taberna kokatuta zegoen eta goiko solairuetan etxebizi-
tza. Ostatua bezala ere erabiltzen zen eta bertan etxeko andreak egiten zuen 
lan, Sinforosa Lizaso andreak, bere alaben laguntzarekin. Miguel Aldasoro jau-
nak berriz kanpoan egiten zuen lan, bere semeek bezala. Aldamenean bolatoki 

62 Eskrituratan 1927 urtean.

63 A.U.A., 75H/2-26.
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bat kokatu zuten eta bertan herriko jendeak eta kanpoko bidaiariek jolasten 
zuten64.

Lurzorua jeisten zihoan, Ama Kandida bidetik behera, eta eraikina elkartzut 
eraiki zen kota ezberdintasun horretaz baliatzeko. Bi sarrera eraiki ziren, nagusia, 
lehenengo solairuan, Ama Kandidako terrazan, eta bigarrena, sotoko sarrera, bola-
tokitik zuzenean tabernara sartzeko.

Hormak lodiak ziren, harrizko karga-hormak, eta erdian zurezko zutabe batek 
bitan banatzen zuen egitura. Bi habearterekin egin zen eraikina, 4,95 metrokoa lehe-
nengoa eta 3,65 metrokoa bigarrena. Estalkia bi isurkikoa zen, zurezko zertxekin eutsita 
eta teila zeramikoarekin estalita. Sotoa gardena zen, beheko solairuan taberna, sukal-
dea, komuna eta jangela zeuden, eta lehenengo solairuan logelak eta beste komuna. 
Eskailera, atzean kokatuta zegoen, hego-ekialdean, eta solairu guztiak lotzen zituen. 

64 Ahozko iturria. Josemari Aldasoro jauna.
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6.3.4. Villa Pepita

1924. urte in-
 guruan eraiki zen 
Ama Kandida etor-
bidean, Bazkar-
do bidegurutzetik 
nahiko gertu65. 
Etxebizitza nahiko 
bakuna zen, behe-
ko solairuarekin, 
lehenengoarekin 
eta estalkipearekin. 
Bi isurkiko teilatua 
zeukan eta fatxada 
simetrikoa66.

Etxebizitzaren 
izena aldatu zen, 
Villa Maria Luisa, hain zuzen ere, eta 1951ko proiektu ezberdinetan horrela irakur 
daiteke67.

6.3.5. Altzari lantegia

KOKAGUNEA Ama Kandida 12

KM PUNTUA 15,81 Km.┐
DATA c. 1920

EGILEA ezezaguna

JABEA Moleda, Irazu y Cía

KOLONOA Eugenio Aguirrezábal

EKOIZPENA altzariak

GAUR EGUN desagertua

ERREFERENTZIAK Andoaingo Udal Artxiboa, AGG-GAO

65 Ez dago etxebizitza eraikin honen proiekturik. Lehen aldiz 1910. urteko Foru Aldundiko planoetan ikus daiteke, 
AGG-GAO. JDT 857. km 13,600- km 16,200, Ramales de la ruta a Madrid y Francia, Direccion de los cami-
nos provinciales de la Diputacion de Gipuzkoa, 1910, zirriborro moduan. Plano hau eskuz egina dago baina 
neurketa tresnekin. Ama Kandida etorbidean eraikin batzuen perimetroa eta izena krokis moduan marraztuta 
daude, beranduago eginak egongo balira bezala. Horregatik ez da 1910eko data hau ontzat eman. 

 Etxebizitza neoeuskaldun honi buruz dagoen beste datua Lasarteko lasterketa ospatzeko egindako errepide 
eraberritzean aurkitu daiteke, 1924. urtean hain zuzen ere. Bertan desjabetzea zein jabeei axola zitzaiena 
banan-banan aipatzen zen. Bazkardo ondoren Villa Pepita agertzen zen, jabea Jose Pagola jauna zelarik. 
Katastroko datuaren arabera, eraikina 1935. urtean eraiki zen, baina akatsa dirudi.

66 Eraikinaren errepideko fatxada egiteko fotogrametria softwarea erabili da. Egungo argazkiak atera dira 
horretarako. Oina marraztu ahal izateko Foru Aldundiko Andoaingo planoa erabili da eta 1960. urtean egin 
zen handitze proiektua.

67 A.U.A., 153/6; A.U.A., 153/7.

Villa Pepita. Egilea: María Senderos Laka (2015).
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Altzari lantegia, oina eta altxaera. Egilea: María Senderos Laka (2019).
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Altzari lantegi hau 1920 inguruan eraiki zen68. Eraikina “Moleda, Irazu y Cª”-
rena zen eta Eugenio Aguirrezábal jaunak alokatua zeukan69. 1935ean Jose Mole-
dak, “Moleda y Compañia S. en C.” enpresaren izenean, Ama Kandidan zeukaten 
lurzoruan zura biltegiratzeko pabiloi bat eraikitzeko eskaera egin zuen70. Proiektu 
honetan, Altzari lantegia agertzen zen “casa que existe fuera del proyecto”, eta 
1945eko handitze proiektuan71 ere oraindik ikus zitekeen.

Eraikina Ama Kandida errepidearekiko paralelo kokatu zen, iparraldera begira. 
Bi bolumen bereizita zituen, alde batetik bi solairuko eraikin neoeuskalduna, bulego 
eraikina zirudiena. Harlangaitz-hormarekin eraiki zen eta teilatua zurezko egitura-
rekin bukatu zen, bi isurkiko teilekin estalia. Fatxadako hutsarte bertikalak guztiz 
simetrikoak ziren eta leihoen arotzeria zurezkoa zen. Goiko hiru leihoak dintelatuak 
ziren eta beheko biak berriz, handiagoak eta arkudunak, atearen bi aldeetan koka-
tuta zeuden.

Honi itsatsita solairu bakarreko gorputz arrazionalista zegoen, eta estalki laua, 
hormigoi armatua eta leiho horizontalak erabili ziren72.

6.3.6. Eizaguirreren matxarda lantegia

KOKAGUNEA desagertua (Ama Kandida 13)

KM PUNTUA 15,87 Km.┌
DATA 1921

EGILEA ezezaguna

JABEA Santos Eizaguirre Garmendia

EKOIZPENA matxardak

GAUR EGUN desagertua

ERREFERENTZIAK  Andoaingo Udal Artxiboa, Gipuzkoako Hirilurren Katas-
troa, AGG-GAO, Tolosako 1. jabetza erregistroa.

68 Ez da proiekturik ezta argazkirik aurkitu. 1910. urteko AGG-GAO JD T 857 planoan agertzen da altzari lan-
tegi hau jatorrizko planoaren gainetik marraztuta. Beraz, ematen duen informazioa ez da oso zehatza eta 
horrez gain ez du eraiki zen datari edo jabeei buruzko daturik ematen.

69 1924an, Lasarteko automobil-lasterketa zela eta, errepidean hobekuntza ezberdinak egin ziren eta horreta-
rako orube askoren jabetza kendu zen. Hauetako espediente batean Altzari lantegiari desjabetutako lurzo-
rua aipatzen zen. AGG-GAO. JD T 408,1. Proyecto de reforma y ensanche de las carreteras entre Lasarte, 
Andoain, Urnieta, Hernani y el crucero de Recalde. Expediente de expropiacion. Relacion de propietarios a 
quienes interesa dicha expropiacion.

70 A.U.A., 78H/3-7.

71 A.U.A., 175/9.

72 Errepidetiko bista eta oina marrazteko “Moleda y Compañia S.en C.”k egindako 1945eko proiektua hartu 
da. Proiektu honetan eraikin osoa agertzen da, AGG-GAO JD T 857 planoan deskribatzen dena.
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Eizaguirreren matxarda lantegia, oina eta altxaera. 
Egilea: María Senderos Laka (2019).
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Santos Eizaguirre Garmendia jaunak Camiyo-azpia lursaila erosi zuen 1919an. 
Orube hau ereiteko lurra zen, eta Ama Kandida etorbidearen ondoan zegoen: 
“... linda por Norte y parte del Oeste con el arroyo llamado Ciaco-erreca, por el resto 
del Oeste con propiedad de don Manuel Lerchundi, por Sur con la carretera de Baz-
cardo a la Estación y por el Este con propiedad(de) digo hoy de don Marcos, de la 
casa de Recalde.”73 eta 26 area eta 22 zentiarea zituen.

Bertan eraiki zen matxarda lantegia 1921ean74. Eraikin honi buruz daukagun 
informazioa marraztutako planoan laburbildu daiteke75. Errepiderako altxaera, Olestu 
zur-industriaren planotan76 marraztua zegoen oso eskematikoki. Fabrika eraikinak 
264,60 m2 zituen eta beheko solairua, lehenengo solairua bi gelekin, eta ganbara 
zeuzkan. Honez gain, eranskin bat egin zen, 132,60 m2-ko solairu bakarreko pabiloia. 
Lehenengo gorputzak, txikienak, 8,5x12 metro zituen eta 5,5 metroko altuera librea. 
Bigarrena, handiena, 13,5x12 metrokoa zen eta bi solairu zituen. Harlangaitz-hor-
marekin eta adreiluarekin eraiki zen77 eta bi isurkiko teilatuak erabili ziren. Eraikina, 
Ama Kandida errepidearekiko paralelo kokatu zen, hegoaldera begira78. Gorputz han-
diena zen oinarrizko fatxada eta bertan modu simetrikoan jarri ziren leihoak eta atea. 
Lehenengo solairuan hiru leiho zeuden, beheko solairuan berriz, atea erdian zegoela, 
aldeetan zirkulu-erdiko arkudun bi leihok osatzen zuten multzoa.

1922an erakustazoka bat egin zen Donostian. Bertan Espainia eta atzerriko 
enpresa ezberdinek parte hartu zuten eta beraien artean Andoaingo hainbatek. San-
tos Eizaguirre jaunak stand bat jarri zuen: “Otro “stand” de arte es el de D. Santos 
Eizaguirre, propietario de una de las mas importantes ferreterias de San Sebastian..., y 
poseedor de una fabrica en Andoain, productora de las conocidas pinzas de madera 
para sujetar la ropa recien lavada. El “stand” gusta mucho, por el arte como estan 
combinados los utensilios de cocina, ferreteria, herramientas, loza y cristal. Cuando tu, 
lectora aseada, tiendas tu ropa a secar, acuerdate que las pinzas con que la prendes 
estan fabricadas en Andoain, en la nacional industria del venerable señor Eizaguirre”79.

73 Andoaingo 445 liburukia, 369 Finka, 1. Inskripzioa, Tolosako Jabetza-erregistroa 1.

74 BENGOECHEA DORRONSORO, J.: “Andoain industrializazio prozesu berrian sartzea. Bilakaera bati buruzko 
oharrak: 1850-1925”, Leyçaur 1, Revista de estudios históricos de Andoain, 2ª arg., Andoain, Andoaingo 
Udala, 1990, 160 or. 

 AGG-GAO JD IT 1814,2_7274 eskaeran, “Moleda, Olariaga y Cía” enpresak Matxarda Lantegiaren energia 
elektrikoa hornitzeko errepidea gurutzatuko zuen goi-tentsioko linea bat jarri nahi zuen 1920an. 

75 Oina 1910eko AGG-GAO JD T 857 planoan agertzen da, eskuz, zirriborro bat bezala.

76 A.U.A., 179/10. Badirudi matxarda lantegi hau erre egin zela eta honen ondorioz eraikin berri bat egin 
zutela. Olestu zur-industriaren proiektu honetan lehen zegoen eraikinaren eskema agertzen da proiektu 
berriaren altxaeran gainjarrita. Horrela zioen Jose Maria Arrizabalaga jaunak Olestu zur industria eraikitzeko 
proiektuaren eskaeran: “El que suscribe, en nombre y representacion de la sociedad industrial maderera 
“Olestu” tiene el honor de solicitar de V.E. la oportuna autorizacion para la reconstruccion de los pabellones 
de su fabrica destruidos en fecha reciente por un incendio, de conformidad con los planos que acompañan 
a la presente solicitud”.

77 Andoaingo 445 liburukia, 369 Finka, 2. Inskripzioa, Tolosako Jabetza-erregistroa 1.

78 Errepidetiko bista marrazteko Olestu zur-industria berreraikitzeko proiektuan agertzen den altxaera hartu 
da. Oso plano sinplea da eta beraz, garaiko beste eraikin batzuekin alderatuz osatu da. Oina egiteko berriz, 
jabetza-erregistroan agertzen diren azalerak hartu dira.

79 ABC Madrid, 1922/09/09, 6 or.
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Olestu zur industriaren proiektua. Altxaeraren zati batean lerro etenekin 
Matxarda lantegiaren altxaera ikus daiteke. Iturria: A.U.A., 179/10 (1941). 

Estadística de la producción industrial del año 1923. Iturria: GAO-AGG JD IT 3176.
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6.4. 1928ko planoa

15,490 km. - 16,200 km. Madril- Frantzia errepidearen adarra: Urnieta-Andoain.

15,49 km.  ┐ BERROZPE

15,51 km.  ┌ BENEFIZENTZIA

15,55 km.  ┌ MUÑAGORRI ETXEA

15,81 km.  ┐ ALTZARI LANTEGIA

15,84 km.  ┐ FRANCISCO EUGES JAUNAREN ETXEBIZITZA

15,85 km.  ┌ ERREKALDE ETXEA

15,87 km.  ┌ EIZAGUIRREren MATXARDA LANTEGIA

15,88 km.  ┐  MIGUEL ALDASORO JAUNAREN ETXEBIZITZA ETA 
TABERNA

16,09 km.  ┌ VILLA PEPITA

   BAZKARDO BASERRIA











Ama Kandida etorbideko 1928ko eraikitze grafikoa, planoa. Egilea: María Senderos Laka (2019).
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7. 1935 URTEKO INBENTARIOA

Andoain-Urnieta errepideko 1935eko eraikitze grafikoa, plano eskematikoa. 
Egilea: María Senderos Laka (2016).
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7.1. 1928-1935. Munduko gertakariak

1929ko urriak 24: New Yorkeko Ostegun Beltzaren data, New Yorkeko burtsa-
ren beherakadarena, Depresio Handia abiaraziko zuena, “crack del 29” izendatua.

1930eko urtarrilak 27: Espainian, Miguel Primo de Rivera diktadoreak bere 
dimisioa aurkeztu zuen. Bost egun geroago “dictablanda” ezarriko zen, Madrilen 
Berenguer jenerala ministro-kontseiluko burua izendatua izan ondoren; erregeak 
agindu zion 1923 baino lehenagoko erregimen konstituzionalaren itzulera presta-
tzeko. 1930eko otsailaren 10ean, Miguel Primo de Rivera jeneralak Espainia utzi 
zuen. Bost egun geroago, Miguel Primo de Rivera jeneralaren Batzorde Nazionala 
desegiteari ekin zitzaion.

1931ko otsailak 7: Espainian berme konstituzionalak berrezarri ziren eta hau-
teskunde legegiletarako deialdia luzatu. Sei egun geroago, Damaso Berenguer 
jeneralak dimisioa aurkeztu zuen Gobernuko presidente bezala. Apirilaren 14an 
Bigarren Errepublika aldarrikatu zen, hilak 12ko udal hauteskundetan hiri nagusie-
tako errepublikako indarrak nagusitu zirenean. Alfonso XIII erregeak herrialdea utzi 
zuen liskar zibilaren beldur izateagatik.

1931ko ekainak 28: Espainiako Bigarren Errepublikako lehenengo hauteskunde 
orokorretan PSOE alderdia nagusitu zen.

1931ko urriak 1: Espainian, Clara Campoamor andreak emakumezkoen boto 
eskubidea aldarrikatu zuen, geroago Konstituzioak onartuko zuena, sufragio uni-
bertsalaren ezarpenarekin, lehen aldiz herrialde honetako historian.

1931ko azaroak 7: Mao Tse Tung jaunak Txinako Sobietar Errepublika aldarri-
katu zuen.

1933ko urtarrilak 5: San Francisco hirian Golden Gate zubiaren eraikuntza jarri 
zen abian.

1933ko urtarrilak 30: Alemanian, Paul von Hindenburg presidenteak kantziler 
izendatu zuen Adolf Hitler eta bi egun geroago honek «Herri alemaniarraren alda-
rrikapena» hitzaldia eman zuen Berlinen.

1933ko martxoak 5: Alemanian, Nazi Alderdia nagusitu zen hauteskundetan, 
botoen % 43.9a bereganatzean.

1933ko maiatzak 8: Indian, Gandhik gose grebari ekin zion, hinduismoko india-
rren eta inbasore britainiarren parien kontrako tratu txarrak salatzeko. Hiru hilabete 
iraun zituen.

1933an, nazi erregimenak Gestapo polizia sekretua ezarri zuen, sindikatuak 
debekatu ziren, bere zerrenda beltzeko autoreen 20.000 liburu sutan erre ziren, 
esterilizazio energetikoa legeztatzeko legea ezarri zen eta naziak ez ziren beste 
alderdi guztiak debekatu egin zituen.

1933ko irailak 8: Espainian, Etxe Zaharretako gertakarien ondorioz, Manuel 
Azaña jaunaren lehen gobernuak dimisioa aurkeztu zuen. Azaroaren 19an, lehen 
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aldiz sufragio unibertsala indarrean jarri zen hauteskunde orokorretan, eta eskui-
neko alderdien nagusitasuna lortu.

1934ko ekainak 30: Alemanian Laban Luzeen Gaua gertatu zen, alderdi naziaren 
garbiketa abian jartzeko, masakrearekin eta SA asalto gorputzen armagabetzearekin.

1934ko abuztuak 2: Hindenburg hiltzean, Adolf Hitler Alemaniako presidente 
aldarrikatu zen, Kantziler karguarekin batera. Führer eta Reich-eko Kantzilerra titu-
luak bereganatu zituen.

1935eko maiatzak 17: Francisco Franco jenerala Estatu Nagusi Zentraleko burua 
izendatu zuten. Urte bete geroago, bere agintearen traizioaren eskutik Espainiako 
Gerra Zibila jarri zen abian.

 7.2. 1928-1935. Ama Kandidako gertakariak

Urte hauek guztiz aldakorrak izan ziren, mundua erabat aldatuko zuten ger-
taera ugarirekin. Ama Kandida etorbideko morfologia berriz ez zen asko aldatu. Bi 
eraikin berri agertu ziren, Berrozpeko bihurgunean etxe eta okindegi bat, eta errepi-
dearen ondoan, Moleda eraikinaren handitzea. Moleda, altzari lantegiaren hurren-
goa zen, Ama Kandida etorbidearen erdiko aldean kokatuta zegoena80.

Automobilismo las-
terketak oraindik jarrai-
tzen zuen eta probaren 
edizio ezberdinetako 
partaidetza arrakastatsua 
izan zen. Baina 1930ean 
atzeratu egin zen diru-
laguntza eta probetako 
bat, Sport Ibilgailuen 
Espainiako Sari Nagusia, 
ezeztatu egin zen, eta las-
terketaren programazioa 
urriaraino atzeratu zen.

Errepublika berrezarri 
zenean, erakundeek auto-

80 Planoan Ziako erreka trama gris batekin irudikatu da, errepidetik bereizi ahal izateko. Bidean kota ezber-
dinak jarri dira, 1910 urteko planoan (AGG-GAO. JDT 857. km 13,600- km 16,200, Ramales de la ruta 
a Madrid y Francia, Direccion de los caminos provinciales de la Diputacion de Gipuzkoa, 1910. Bertan 
Gudarien etorbidea eta Ama Kandida etorbideak ikus daitezke) agertzen direnak hain zuzen ere. 16 kilo-
metro puntua ere jakitera eman da tipografia handiago batekin. Erreferentzia hau oso garrantzitsua da 
eraikinak bere lekuan kokatzeko, errepidearen puntu kilometrikoa erabiltzen baita. Eraikinaren funtzioa 
bereizteko industria eraikinak trama ilunago batekin adierazi dira eta etxebizitza eraikinak argiago batekin. 
Eraikin bakoitzaren fatxadaren azpian eta gainean, eraiki zen data eta puntu kilometrikoa adierazi dira. 
Sestra-kurbak ere irudikatu dira. Garaiko proiektuetan ez dira agertzen baina datu oso garrantzitsuak dire-
nez, gaur egungo planoetan (Gipuzkoako Foru Aldundia. www.gipuzkoa.eus) agertzen direnak erabili dira. 

Moleda fabrika eta atzean Ama Kandida etorbidea. 
Iturria: A.U.A. Laborde Fondoa, 916XXX01.
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mobilismo lasterketarekiko interesa galdu zuten, ondorioz, 1931 eta 1932 urte-
tan ospatzeari utzi zitzaion. 1933an, Automobil Klubeko Rezola presidente jaunak 
Indalecio Prietoren babesa lortu zuen enpresarako, eta lasterketa berriro sustatu 
zen, denboraldiko zortzi sari nagusien eskutik. Lasterketaren ibilbideko bost urte-
ren ondoren, bere antolaketa arrisku bizian egotera eramango zuten aurrekontu 
arazoak lagun, Gerra Zibila piztu zen eta horrekin betirako amaitu zen Lasarteko 
Zirkuitua; bere azken edizioa 1935eko irailean ospatu zen81.

7.3. 1935 urteko eraikinak

7.3.1. Antonio Arabaolazaren etxea eta okindegia

1935ean eraiki ziren Berrozpe bihurgunean, Benefizentzia etxearen ondoan. 
Martxoan aurkeztu zen proiektuak82, beheko solairua gehi lehenengoa bakarrik 
zeuzkan. Baina apirilak 29an, eraikitzen zegoen etxea aldatzeko eskari berri bat egin 
zen:

“... se halla construyendo una casa de vecindad en las inmediaciones de 
la Beneficencia de esta villa, compuesta de planta baja y un piso.

Que sería su deseo el completar la obra en otro piso mas de las mis-
mas dimensiones y formato que el trazado en el plano presentado a esa 
Corporacion, y tal fin

Suplica a V.S. tenga a bien concederle el necesario permiso para la ele-
vacion de un segundo piso al edificio expresado, con estricta sujecion a 
los referidos planos que obran en ese Ilustre Ayuntamiento...

... Autorizada la elevacion que en este escrito se solicita por acuerdo de 
29 de Abril de 1935”83.

Beraz, eraikitzen zegoen bitartean, eraikin neoeuskaldun hau handiago egiteko 
baimena lortu zen. Gaur egun oraindik zutik dago eta behe solairua gehi beste bi 
pisu ditu.

Antonio Arabaolaza konstruktorea zen, Borda baserrikoa. Berak egin zituen 
Ama Kandidako etxe ezberdinak, Pedro Arreguirena, Santiago Mendicuterena, Lau-
bide, etab.84

81 ELBERDIN, Á.: Circuito de Lasarte / Memorias de una pasión, op. cit.

82 Eraikinaren fatxada egiteko 1935eko proiektua erabili da. Garaiko argazkiak eta gaur egungoak ikustean, 
bi solairu egin beharrean hiru solairu egin zituztela ikus daiteke. Neurri garrantzitsuenak bertan hartu dira 
eta altxaera argazkiekin zuzendu da.

83 A.U.A., 78H/2-11.

84 Ahozko iturria. Mikel Arregi.
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Proiektua Adrian de Lasquibar arkitektoak egin zuen, Tolosan sinatua. Eraikinak 
laukizuzen formako oina zeukan errepidearekiko elkarzut, kontutan izanda bihurgune 
batean zegoela. Eraikina modu simetrikoan antolatuta zegoen, beheko solairuan izan 
ezik. Sarrera Ama Kandida aldetik zegoen eta ezker aldean okindegia kokatu zen: 
bulegoa, biltegia, okindegia eta labea. Azken hau eraikinaren atzealdean zegoen erai-

Antonio Arabaolazaren etxea eta okindegia. Iturria: A.U.A., 78H/2-11 (1935).
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Antonio Arabaolazaren etxea eta okindegia. Iturria: A.U.A., 78H/2-11 (1935).

kuntzari erantsi zitzaion bolumen txiki batean. Eskailerak erdian zeuden eta etxebizitza 
eskuin aldean, lau logela, sukalde, komuna eta jangela barne. Lehenengo eta bigarren 
solairuan bi etxebizitza zeuden eskema berdinarekin. Eraikuntza sistemari buruzko in-
formazioa oinan eta altxaeran ikus daiteke. Eraikina zutabeekin eraiki zen, hiru solairu 
zituen eta estalkia zurezko zertxekin eutsi zen, bi isurkiko teilatuaz estalia.
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7.3.2. Moleda y Cía Sociedad en Comandita

KOKAGUNEA Ama Kandida 12

KM PUNTUA 15,81 Km.┐
DATA 1935

EGILEA ezezaguna

JABEA Moleda Y Compañía Sociedad en Comandita

EKOIZPENA zura biltegiratzeko pabiloia

GAUR EGUN  zutik baina ez osorik. II.b maila. Udal intereseko ondasun 
higiezinak 2.

ERREFERENTZIAK  Andoaingo Udal Artxiboa, Gipuzkoako Hirilurren Katas-
troa, Laborde Fondoa, AGG-GAO.

Moleda y Cía Sociedad en Comandita, oina eta altxaera. Egilea: María Senderos Laka (2019).
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Moleda, Olariaga y Cía S. en C. XX. mendeko hasiera 
inguruan eratu zen Andoainen eta 1904. urteko Probin-
tzia Ogasunaren matrikula industrialean bere makineria 
horrela deskribatzen zen: “2 sierras de cinta movidas por 
agua de 0,50 metros diametro...” eta kokapena “Oriente 
nº 1”85. Bertan ere, Jose Moledaren irin fabrika zegoen, 
artoa xehatzen zuena sei hilabete urtean:

“...Garaico-Errota errotetxea, ur-mo-
tore batez eta harrizko ehotze sistema 
antzinako batez, zortziehun kilo artirin 
produzitzen baitzituen. Errotetxeko 
instalazioez baliatuz, Moleda, Olariaga 
y Cia. izeneko industria sortu zuten, 
zuraren gordetegi eta zerrategi lane-
tan ziharduena bera,...Gauez, erro-
taren indar hidrauliko guztia argia 
emateko elektrizitatea sortzeko erabil-
tzen zuten...”86.

Baina enpresa hau handitzen joan zen eta gero 
eta produktu gehiago eskeintzen zituen. Tren gelto-
kiaren ondoko eraikina 1910 urte inguruan eraiki zen. 
Dirudienez, urte horietan José Moledak eta José Tre-
cuk Leitzarango Hidroeléctrican egiten zuten lan87. 
1920an bi lantegi ezberdin zeuden, bat geltokiaren 
ondokoa eta bestea berriz Leitzaran ibaiaren ertzean. 
Lehenengoak leiho-saretak, holtz tolesgarriak, barrilak 
eta zura ekoizten zituen eta bigarrenak ordea, eskui-
lak eta brotxak. Urte horietan tren geltokiaren ondoan 
zegoen fabrikak sute bat jasan zuen, eta guztiz berre-
raiki behar izan zuten.

85 AGGJDIT2950_2A. Oriente helbidea beste errota batzutan ere agertzen 
da, Lizarraga Franciscorena (Goiko-Errota), Matías Jaureguiren alargu-
narena (Garaico-Errota) eta Calisalvo y Compañía (Aritzpeola). Hauek 
denak Leitzaran ibaian kokatuta zeuden (CABEZON, X. (2019). “Molino 
y central eléctrica Garaiko-errota”. Hemen: <https://www.leitzaran.
net> [Kontsulatua: 2019/10/09]). Beraz, esan daiteke Moleda, Olariaga 
y Cía Leitzaran ibaian kokatuta zegoela 1904. urtean. 

86 BENGOECHEA DORRONSORO, J.: “Andoain industrializazio prozesu ..., 
op. cit., 154 or.

87 CABEZON, X. (2012). “Roland Garros y el Leitzaran”. Hemen: 
<https://www.leitzaran.net/varios/roland-garros.html> [Kontsultatua: 
2019/10/09]. 1911. urtean, Roland Garros jauna monoplano baten gai-
nean Paris-Madrid raid-a egiten zegoela istripua izan zuen Leitzaranen. 
Garaiko kroniken arabera “Los primeros que socorrieron al aviador fue-
ron los empleados de la central del Ayuntamiento: Miguel Mari Arregui 
e Ignacio Uranga; en breve acudieron los empleados de la Hidroeléctri-
ca: José Trecu, José Moleda, Antonio Goya y Manuel Gaztañaga”.
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Txosten honetan enpresak erabiltzen zuen idazpurua ikus daiteke. Ezkerraldean 
Gudarien etorbideko lantegia, pertsiana lantegia, eta eskuinaldean berriz, eskuila-
fabrika, Leitzaran ibaian. Bietan eraikina eta industrializazioari buruzko datuak ema-
ten dira, garraio mota, energia mota eta ekoizpen mota ere bai. Eskuila-fabrika, 
nabe ezberdinez osatutako multzo bat zen.

1914. urte inguruan idatzi zen Las fabricas y talleres de Andoain izenburua 
zeukan artikulua. Moleda, Olariaga y Compañia lantegiaren deskribapena agertzen 
zen: ”Son los propietarios de los talleres que se descubren en los fotografiados que 
van á continuacion en esta columna.

Moleda, Olariaga y Ciak egindako eskari baten idazpurua. 
Iturria: AGG-GAO, JD IT 1814,2 7274-2 (1920). 

Ama Kandida etorbidea eta Moleda ezker aldean. Iturria: Gure Gipuzkoa, 1113709_m.



INDUSTRIA PAISAIA LINEAL BATEN ADIBIDEA: AMA KANDIDA ETORBIDEA 293

Su especialidad consiste en la construccion de cierres y persianas enrrollables, 
de madera. Poseen, ademas, grandes almacenes de maderas de machihembrar y 
sierras”. Goiko irudian ikusten den fatxada, tren geltokiaren ondoan zegoen lante-
giarena zen, Gudarien etorbidean.

Las fábricas y talleres de Andoain. Iturria: A.U.A., 4568XX01.
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1922tik aurrera sozietatea aldatu zen eta Moleda y Cía. S. en C. izenarekin 
jarraitu zuen. Enpresa honek 500.000 pezetako kapitala zeukan, 400.000 kolekti-
boa eta 100.000 komanditarioa. Leitzarango lantegiak zentral hidraulikoa zeukan, 
lehenago esan den bezala, eta 80.000HP88 orduan erabiltzen zituen. 2500 m2 zituen 
lantegiak eta 20 gizon eta 40 emakumek egiten zuten lan 1923an. Emakumeen 
lana finagoa zen, eskuilak egiten adibidez, eta gizonena berriz fisikoagoa. Lan egi-
ten zuten emakumeak ezkongaiak ziren eta ezkontzerakoan ordainketa bat jaso ohi 
zuten, lan egiteari utziz. Enpresa honek pago zura, animali eta landare zuntzak, eta 
sokak erabiltzen zituen. 340.000 eskuila ekoizten zituen urtean. Pertsiana lantegiak 
alabaina, energia termoelektrikoa erabiltzen zuen, 150.000HP orduan. 2700 m2 
erabiltzen zituen eta 70 gizonezkoek egiten zuten lan. Bertan pago eta pinu zura 
erabiltzen zen, jutezko zinta, burdineria eta erregaiak. Urtean 10.000m2 leiho-sa-
reta, 62.000 barril eta 1000m3 zura ekoizten zituen89. Enpresa honek sasoian izan 
zuen garrantzia ikus daiteke.

Sozietate honetan José Moleda, José María Trecu Alcain, Cándido Nazabal eta 
Elicegui jauna zeuden. José María Trecu zen Moledako gerentea eta José Moleda 
Guillerma Trecurekin ezkonduta zegoen, José María Trecuren arrebarekin.

Bulegoan Víctor Trecu Morierrek, José María Trecuren semea zenak, Joseba 
Agirrek, Fermín Altunak, Emeterio Irazu kontulariak eta idazkaria zen Rosarito Naza-
balek egiten zuten lan90. Tailerreko arduradun ezberdinak izan ziren Pío Quintanilla, 
Fermín Lanciego, Ilarduya eta Fermín Altuna. Orokorrean euskaraz hitz egiten zen 
baina bazeuden kanpotik etorritakoak erderaz egiten zutenak ere.

Moledako sail batean sei pertsonatik bost espetxe, langile batailo edo kontzen-
trazio-esparruetatik zetozen, nazionalistak, gerran izandakoak eta espetxean egon 
zirenak, atzerritik etorritakoak... Andoainera itzultzean Moledan lan egiten hasi 
ziren. Arrazoi honengatik Moledari “Errusia txikia” deitzen zitzaion. Bertan egon 
ziren Anastasio Sarasketa, Carreras, Salazar, Mariano Alfonso eta Fermín Altuna91.

Zur-biltegian zeukaten materiala zurginei saltzen zieten eraikuntzarako. 
Logroñora joaten ziren ijitoei zaldi-zurdak erostera arroparako eskuilak ekoizteko. 
Oregongo zura ere ekartzen zuten bailandra makilak egiteko Hondarribiko ontziola 
baterako. Hala ere, jarduerarik ezagunena zur saretak eta burdinezko leihoak ziren.

Moleda enpresak, sareta lantegiaz gain, nekazaritzako ustiategi bat zuen Gas-
cogne-n, Cahuzac-eko lursailean eta José María Trecu zen hara joaten zena nego-
zioa ikuskatzera. Lursailak gaztelu bat eta hainbat baserri zituen, mahastiekin, 
eta Andoaingo familia ezberdinak joan ziren hara lan egitera, Echeverria familia 
adibidez92.

88 Horse Power edo zaldi-potentzia.

89 AGG-GAO JD IT 3176. Ekoizpen industrialaren estatistika 1923. 

90 Ahozko iturria. Víctor Trecu Morier jauna.

91 Ahozko iturria. Francisco Sánchez jauna.

92 Ahozko iturria. Víctor Trecu Morier jauna.
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Pabiloi nagusia tren-geltokiaren ondoan zegoen. Ama Kandidako eraikina 
zura biltegiratzeko asmoarekin jaio zen 1935 urte inguruan, baina segituan lan 
metalurgikoak egiteko enplegatzen hasi ziren93. Lehendik zegoen altzari lantegia-
ren eraikina mantendu zen94. Barrualdean ez zegoen banaketarik eta espazio osoa 
erabiltzen zen lantegi bezala enplegatzeko. Leiho metalikoak, ate metalikoak eta 
saretak egiten zituzten, baina zurezko lantegiak behar zituen piezak ere. Espazioa 
prozesu ezberdinetarako erabiltzen zen: soldadura modulu bat, piezak mozteko 
espazioa, montaketa egitekoa, etab. Materiala irteten zenean ondo zuzendu behar 
zuten, bihurritzea eragozteko. Gero markatu egiten zen, bi langilek zuloak egiten 
zituzten eta hariztatzen zuten. Hortik muntaketara pasatzen zen, astoen gainean. 
Dena “txakurrekin” edo “katuekin” lotuta zihoan eta hortik soldadurako aulkira. 
Gero esmerilatzen zen, faltak kentzen zitzaizkion, ondo estutu eta eskulekuak eta 
bandak jartzen zituzten. Kristalak obran bertan ipintzen ziren, lantegian ez. Dena 
taldeka egiten zen95.

Lehendik zegoen eraikinean bulegoak zeuden eta honi itsatsita ekialdean 
zati berria eraiki zuten. Solairu bakarreko nabe honek laukizuzen forma zuen, eta 
errepidearekiko paralelo kokatuta zegoen. Askoz handiagoa zen, bere oinak Ama 
Kandidarekiko paralelo 53 metro zituen eta elkarzut 35. Zurezko zertxaz estalitako 
8 portiko zituen 5 metrotik behin aldenduak eta bakoitza lau baoz osatua. Bao 
bakoitzak 13,25 metro zituen zutabeen ardatzen artean. Bai zutabeak eta bai zer-
txak zurezkoak ziren96. Zutabeak harri pieza batean zeuden landatuta zimenduare-
kin lotura egiteko. Zutabeen azpian zapata bakarrak eraiki ziren fabrika obrarekin. 
Fatxada, adreilu fabrika batekin itxi zen eta estalki inklinatua uhin handiko uralita 
batez. Bai aurreko fatxadan eta baita atzekoan ere, beirate handiak kokatu ziren, 
arotzeria metalikoarekin.

Eraikin honen planotan ez da estilo jakin bat ikusten, hau da, industria erai-
kin guztiz funtzionala zen. Kanpotik egitura ikus zitekeen eta fatxada zurezko 
itxitura batekin egin nahi zela dirudi. Baina azkenean ez zen proiektu hau egin 
eta honen ordez leihate handi batzuk jarri ziren, horizontalak. Irudian ikus 
daitezkeenak.

Plano bakar bat aurkeztu zen eraikina egiteko. Garai honetan nahiko oro-
korra zena, beste alde batetik. Honez gain proiektuaren eskaera aurki daiteke 
artxiboan:

93 A.U.A., 175/9.

94 Errepidetiko altxaera egiteko 1945ean aurkeztutako proiektua erabili da. 1935eko proiektua eraikinaren 
irudiekin alderatu denean ezberdintasun ugari ikusi dira. Hori dela eta hamar urte geroago egindako planoa 
aztertu da eta bigarren hau erabiltzea erabaki da, hau baita eraiki zena. Urte honetan pabiloia mendebalde-
tik handitu nahi zen eta horregatik ez zen altxaera gehiegi aldatu. 

95 Ahozko iturria. Francisco Sánchez jauna.

96 Gaur egun oraindik ikus daitezke zurezko zutabe eta zertxak nahiz eta eraikinaren zati batzuk suntsituta 
egon.
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“...El que suscribe, en nombre y representacion de Moleda y Cia S. en C. 
domiciliada en esta villa, a V.S. respetuosamente expone:

Que con arreglo a los planos que por duplicado acompaña y en terreno 
de su propiedad sito en la recta de la carretera de Berrozpe a Bazcardo, 
proyecta construir unos pabellones para almacenamiento de madera.

En consecuencia solicita de ese Ilustre Ayuntamiento el permiso que, 
con arreglo a las normas establecidas en las Ordenanzas municipales de 
edificacion, le es necesario a tales fines...”97.

97 A.U.A., 78H/3-7.

Ama Kandida etorbideko Moledaren aurrekaldea. Iturria: Laborde Fondoa, 1287XX01.
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Moleda y Cía-rako estalpearen proiektua. Iturria: A.U.A., 78H/3-7 (1935).
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7.4. 1935eko planoa

15,490 km. - 16,200 km. Madril- Frantzia errepidearen adarra: Urnieta-Andoain.

15,49 km.  ┐ BERROZPE

15,50 km.  ┌ ANTONIO ARABAOLAZAREN ETXE ETA OKINDEGIA

15,51 km.  ┌ BENEFIZENTZIA

15,55 km.  ┌ MUÑAGORRI ETXEA

15,81 km.  ┐ MOLEDA Y CIA S. EN C.

15,84 km.  ┐ FRANCISCO EUGES JAUNAREN ETXEBIZITZA

15,85 km.  ┌ ERREKALDE ETXEA

15,87 km.  ┌ EIZAGUIRREren MATXARDA LANTEGIA

15,88 km.  ┐  MIGUEL ALDASORO JAUNAREN ETXEBIZITZA ETA 
TABERNA

16,09 km.  ┌ VILLA PEPITA

 │ BAZKARDO BASERRIA











Ama Kandida etorbideko 1935eko eraikitze grafikoa, planoa. Egilea: María Senderos Laka (2019).
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8. 1947 URTEKO INBENTARIOA

Andoain-Urnieta errepideko 1947ko eraikitze grafikoa, plano eskematikoa. 
Egilea: María Senderos Laka (2016).
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8.1. 1935-1947. Munduko gertakariak

1936ko urtarrilak 7: Espainian, hauteskunde orokorretan Fronte Popularraren 
alderdi ezkertiarren koalizioa nagusitu zen. Hiru egun geroago, Fronte Popularreko 
lehen gobernua jarri zen indarrean, presidentea Manuel Azaña izanik.

1936ko uztailak 17 eta 18: Estatu-kolpea burutu zuen ejertzitoak Espainiako 
Bigarren Errepublikako gobernuaren kontra, Gerra Zibilari bidea emango zion porrot 
partzialaren emaitzarekin.

1936ko abuztuaren 17an sublebatuak Andoain hartu zuten, herriko gobernu 
legitimoak biztanleen ebakuazioa antolatu zuen; operazio militarrak hilaren bukaera 
arte luzatu ziren. Urriaren bukaeran Francisco Franco Espainiako Estatuko Burua 
izendatu zuten eremu frankistan. 1937ko apirilaren 26an Gernikako Bonbardaketa 
gertatu zen.

1938ko martxoak 12: Alemaniak Austria inbaditu zuen, Anschluss edota Adolf 
Hitler kantzilerraren anexioa aldarrikatuz.

1938ko azaroak 9: Alemanian naziek «Kristal hautsien gaua» burutu zuten: 
91 judutar erail zituzten, 267 sinagogari sua eman zioten, 7.500 establezimendu 
suntsitu eta 25.000 judutar gizonezko atxilotu zituzten.

1939ko apirilak 1: Espainiako Gerra zibila bukatu zen.

1939ko irailak 1: Tropa alemaniarrek Polonia bereganatu zuten, horrela Mun-
duko Bigarren Gerrari bidea emanez. Erresuma Batuak eta Frantziak gerrari ekin 
zioten Alemania naziaren kontra.

1939ko azaroak 30: Sobietar Batasunak Finlandia inbaditu zuen eta Neguko 
Gerra jarri zen abian. Finlandiak ez zuen jaso mendebaldeko potentzien laguntzarik, 
Poloniaren kasuan bezala. Martxoaren 12an Moskuko bakea izenpetu zen, Finlandia 
eta Errusia artean.

Abenduak 7: Pearl Harbor (Hawaii) gunean, Japoniak bat-bateko erasoa egin 
zion Estatu Batuetako base nabalari. Egun bat gerago, Estatu Batuek gerrari ekin 
zioten Japoniaren kontra eta Costa Ricak berriz Alemaniaren kontra. Hiru egun 
geroago, Alemaniak eta Italiak gerrari ekin zioten Estatu Batuen kontra.

1942ko uztailak 23: Varsoviako ghettoko judutarren deportazioak jarri ziren 
abian Treblinkako sarraski eremurantz. Data honetatik aurrera 6000 pertsona 
deportatuko ziren. Gutxi gorabehera 6 milioi judutar erail zituen erregimen naziak.

1944ko ekainak 6: “D eguna” izendatuan, aliatuek 150.000 soldadu baino 
gehiagoko ejertzitoaren lehorreratzeari ekin zioten Normandiako hondartzetan.

1945eko apirilak 28: Milanen, partisanoek Benito Mussolini Italiako Errepublika 
Sozialeko eta aurretiaz Italiako Erresumako diktadore ohia eta lider faxista lintxatu 
egin zuten, bere hilotza erakusgai jarri arte.

1945eko apirilak 29: Berlingo bere bunkerrean, Adolf Hitler eta Eva Braun 
ezkondu egin ziren, egun bat geroago elkarrekin suizidatuz. Maiatzaren 1ean tropa 
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sobietarrek Berlin bereganatu zuten. Maiatzaren 7an Alemania naziak amore ema 
zuen, baldintzarik gabe, aliatuen aurrean. Europan Munduko Bigarren Gerra amaitu 
egin zen. 1945eko maiatzaren 8an Alemaniaren amore ematea izenpetu zen.

1945eko abuztuak 6: Japonian, Estatu Batuek Little Boy ponpa atomikoa 
jaurti zioten Hiroshima hiriko biztanleria zibilari. Hiru egun beranduago Japonian, 
haiek Fat Man ponpa atomikoa jaurti zioten Nagasaki hiri japoniarreko biztanleria 
zibilari.

1945eko abuztuak 15: Munduko Bigarren Gerraren esparruan, Japoniak amore 
eman zuen, baldintzarik gabe, aliatuen aurrean. Gerra Ozeano Pazifikoan amaitu 
zen.

8.2. 1935-1947. Ama Kandidako gertakariak

1935-1947 bitartean munduan gauza izugarriak gertatu ziren, eta Andoainen 
ere. Gerrak herriak aldatu zituen, pertsona ugari hil ziren eta arrazoi politikoak zirela 
medio beste asko erbestera joan ziren. 1947ko mozketa honetan98 eraikin berriak ikus 
daitezke. Errepidearen ondoan, ikertuko ditugunak, sei eraikuntza agertu ziren, bi 
etxebizitza eraikin eta hiru industria-pabiloi. Honez gain, Moleda eraikinaren handitze 
txiki bat egin zen eta Arabaolazaren orubean proposatutako industria-pabiloia.

Gerra ondoren, Benta Berri etxea ez zen berriro ostatua izan, gerrak eragindako 
aldaketekin, hildakoak eta espetxeratutakoak, eta arazo ekonomikoen eraginez, 
negozioa utzi egin zen. 1942. urtean aurreko aldean, Ama Kandida errepide aldean, 
hormigoi armatuzko eraikin bat atxikita eraiki zen etxebizitzak alokatzeko asmoz. 
Eraikin berri honek aurrekoaren eskema jarraitzen zuen, altuera berarekin. Terraza 
eraitsi eta espaloi txiki bat utzi zuten aurreko aldean. Solairu ezberdinetara igo ahal 
izateko kanpoko eskailera bat eraiki zuten, hormigoi armatuzko egitura xumea. 
Gaur oraindik ikus daiteke99.

98 Planoan Ziako erreka trama gris batekin irudikatu da, errepidetik bereizi ahal izateko. Bidean kota ezber-
dinak jarri dira, 1910 urteko planoan (AGG-GAO. JDT 857. km 13,600- km 16,200, Ramales de la ruta 
a Madrid y Francia, Direccion de los caminos provinciales de la Diputacion de Gipuzkoa, 1910. Bertan 
Gudarien etorbidea eta Ama Kandida etorbideak ikus daitezke) agertzen direnak hain zuzen ere. 16 kilo-
metro puntua ere jakitera eman da tipografia handiago batekin. Erreferentzia hau oso garrantzitsua da 
eraikinak bere lekuan kokatzeko, errepidearen puntu kilometrikoa erabiltzen baita. Eraikinaren funtzioa 
bereizteko industria eraikinak trama ilunago batekin adierazi dira eta etxebizitza eraikinak argiago bate-
kin. Eraikin bakoitzaren fatxadaren azpian eta gainean, eraiki zen data eta puntu kilometrikoa adierazi 
dira. Sestra-kurbak ere irudikatu dira, garaiko proiektuetan ez dira agertzen baina datu oso garrantzitsuak 
direnez, gaur egungo planoetan (Gipuzkoako Foru Aldundia. www.gipuzkoa.eus) agertzen direnak erabili 
dira. Argi dago ez dela datu zehatza baina nahiz eta denbora honetan aldaketak egon, interesgarria dirudi 
orubearen forma orokorra ulertzea.

99 Eraikin honen antzinako argazkiak ez dira aurkitu. Hori dela eta, altxaera marrazteko, udaletxean aurkeztu-
tako lehen proiektua hartu da oinarri bezala eta gaur egungo egoerarekin moldatu da. Egun, bi eraikinen 
arteko lotura ikus daiteke kanpoko fatxadan. Antzinako eraikina kota baxuago batean zegoen eta bien 
solairuak kota berdinean eraiki ziren. Beraz, 1924. urteko eraikina marrazteko gaur egungo altuerak hartu 
dira kontutan eta fatxada eraldatu da.

Moleda lantegia eta atzeko planoan Ama Kandida etorbidea. 
Iturria: A.U.A. Laborde Fondoa, 924XXX01.
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Urte hauetan nahiko erraza zen lana lortzea, eskulanaren beharra zegoelako, 
eta oso gazte hasten ziren trabailuan. Soldata hoberenak Laborden zeuden eta 
horregatik zailagoa zen lantegi honetan lana lortzea. Baina soldatak orokorrean 
nahiko baxuak ziren eta lansariak osatzeko jendeak beste lanketa batzuk egiten 
zituen. Garai hartan gose asko zegoen. Gerra ondoren errazionamendu-liburuxka 
jarri zen, familiek seme-alaba asko zituzten baina jatekorik ez, eta oso gazte lan 
egitera bidaltzen zituzten.

Ordura arte Ama Kandida hutsik zegoen paraje bat bazen ere, urte hauetan bere 
itxura guztiz aldatu zen eta etxebizitzekin batera auzo-giroa hedatzen zihoan. Langi-
leak lan-buzoarekin joan ohi ziren, batzutan lantegian aldatzen ziren baina askotan 
etxean bertan. Errekalde parean, mendiko bidea bukatzen zen lekuan, baserritarrak 
lokatzez betetako abarkak kentzen zituzten. Oinez etortzen ziren lanera, Labordera 
edo Moleda lantegira, eta errepidera iristen zirenean zapata garbiak jartzen zituzten100.

8.3. 1947 urteko eraikinak

8.3.1. Milagrosa ikastetxea

Eraikin berri hau Benefizentzia edo hospitalen (Irigoien Azpikoa) ondoan altxatu 
zen. Karidadeko mojen kargu zegoen, zaharren zaintzaz ere arduratzen zirenak. Izan 
ere, Benefizentziaren lurretan 1942 urtean eraiki zen eraikin hau. Sor Segunda Ara-
quistainek aurkeztu zuen lizentzia eskaria udaletxean, neska pobreentzako ikaste-
txea eraikitzeko dirulaguntza jaso bait zuen. Bigarren eskaera batean dirua eskatzen 

100 Ahozko iturria. Josemari Aldasoro.

sobietarrek Berlin bereganatu zuten. Maiatzaren 7an Alemania naziak amore ema 
zuen, baldintzarik gabe, aliatuen aurrean. Europan Munduko Bigarren Gerra amaitu 
egin zen. 1945eko maiatzaren 8an Alemaniaren amore ematea izenpetu zen.

1945eko abuztuak 6: Japonian, Estatu Batuek Little Boy ponpa atomikoa 
jaurti zioten Hiroshima hiriko biztanleria zibilari. Hiru egun beranduago Japonian, 
haiek Fat Man ponpa atomikoa jaurti zioten Nagasaki hiri japoniarreko biztanleria 
zibilari.

1945eko abuztuak 15: Munduko Bigarren Gerraren esparruan, Japoniak amore 
eman zuen, baldintzarik gabe, aliatuen aurrean. Gerra Ozeano Pazifikoan amaitu 
zen.

8.2. 1935-1947. Ama Kandidako gertakariak

1935-1947 bitartean munduan gauza izugarriak gertatu ziren, eta Andoainen 
ere. Gerrak herriak aldatu zituen, pertsona ugari hil ziren eta arrazoi politikoak zirela 
medio beste asko erbestera joan ziren. 1947ko mozketa honetan98 eraikin berriak ikus 
daitezke. Errepidearen ondoan, ikertuko ditugunak, sei eraikuntza agertu ziren, bi 
etxebizitza eraikin eta hiru industria-pabiloi. Honez gain, Moleda eraikinaren handitze 
txiki bat egin zen eta Arabaolazaren orubean proposatutako industria-pabiloia.

Gerra ondoren, Benta Berri etxea ez zen berriro ostatua izan, gerrak eragindako 
aldaketekin, hildakoak eta espetxeratutakoak, eta arazo ekonomikoen eraginez, 
negozioa utzi egin zen. 1942. urtean aurreko aldean, Ama Kandida errepide aldean, 
hormigoi armatuzko eraikin bat atxikita eraiki zen etxebizitzak alokatzeko asmoz. 
Eraikin berri honek aurrekoaren eskema jarraitzen zuen, altuera berarekin. Terraza 
eraitsi eta espaloi txiki bat utzi zuten aurreko aldean. Solairu ezberdinetara igo ahal 
izateko kanpoko eskailera bat eraiki zuten, hormigoi armatuzko egitura xumea. 
Gaur oraindik ikus daiteke99.

98 Planoan Ziako erreka trama gris batekin irudikatu da, errepidetik bereizi ahal izateko. Bidean kota ezber-
dinak jarri dira, 1910 urteko planoan (AGG-GAO. JDT 857. km 13,600- km 16,200, Ramales de la ruta 
a Madrid y Francia, Direccion de los caminos provinciales de la Diputacion de Gipuzkoa, 1910. Bertan 
Gudarien etorbidea eta Ama Kandida etorbideak ikus daitezke) agertzen direnak hain zuzen ere. 16 kilo-
metro puntua ere jakitera eman da tipografia handiago batekin. Erreferentzia hau oso garrantzitsua da 
eraikinak bere lekuan kokatzeko, errepidearen puntu kilometrikoa erabiltzen baita. Eraikinaren funtzioa 
bereizteko industria eraikinak trama ilunago batekin adierazi dira eta etxebizitza eraikinak argiago bate-
kin. Eraikin bakoitzaren fatxadaren azpian eta gainean, eraiki zen data eta puntu kilometrikoa adierazi 
dira. Sestra-kurbak ere irudikatu dira, garaiko proiektuetan ez dira agertzen baina datu oso garrantzitsuak 
direnez, gaur egungo planoetan (Gipuzkoako Foru Aldundia. www.gipuzkoa.eus) agertzen direnak erabili 
dira. Argi dago ez dela datu zehatza baina nahiz eta denbora honetan aldaketak egon, interesgarria dirudi 
orubearen forma orokorra ulertzea.

99 Eraikin honen antzinako argazkiak ez dira aurkitu. Hori dela eta, altxaera marrazteko, udaletxean aurkeztu-
tako lehen proiektua hartu da oinarri bezala eta gaur egungo egoerarekin moldatu da. Egun, bi eraikinen 
arteko lotura ikus daiteke kanpoko fatxadan. Antzinako eraikina kota baxuago batean zegoen eta bien 
solairuak kota berdinean eraiki ziren. Beraz, 1924. urteko eraikina marrazteko gaur egungo altuerak hartu 
dira kontutan eta fatxada eraldatu da.

Moleda lantegia eta atzeko planoan Ama Kandida etorbidea. 
Iturria: A.U.A. Laborde Fondoa, 924XXX01.
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zitzaion udalari obraren aurrekontu guztia ordaindu ahal izateko. Izan ere, 30.000 
pezeta lortu zituzten jendearen dohainekin baina 10.000 pezeta falta zitzaizkien. 
Proiektua Ramon Cortazar arkitektoak egin zuen eta Ignacio Echeveste izan zen apa-
rejadorea101. Eskola berri hau oso sinplea zen, bi solairukoa, estalki inklinatuarekin102.

8.3.2. Landes etxea

1941. urtean eraiki zen Villa Pepita103 ondoan. Eskaeran Angel eta Francisco 
Pagolak esaten zuten “Que deseando llevar a cabo las obras de elevacion de dos 
pisos al pabellon destinado a garajes, sito en la carretera que desde Bazcardo une 
con la de Urnieta en Esta Villa...”104. Beraz, badirudi Villa Pepita ondoan pabiloi bat 
zegoela eta honen gainean bi solairuko etxebizitza eraikuntza egin nahi zutela.

Errepidearekiko paralelo kokatuta zegoen, Villa Pepita bezala, bere ekialdean. 
Proiektuan105 kokapenari buruz ematen den informazio bakarra hau da: “...la carre-
tera que desde Bazcardo une con la de Urnieta en esta villa...”106. Planoan ere erai-
kinak medianera bat daukala ikus daiteke107.

101 A.U.A., 2329/20.

102 Egin den Eskolaren eraikitze grafikoak ez dauka zehaztasunik. Dauden datu bakarrak 1958 situazio pla-
noa (A.U.A., 326/1) eta 1968. urtean ospatu zen Eskolako jaialdiaren argazkia dira (A.U.A., 7232XX83, 
© Truchuelo).

103 Geroago villa Maria Luisa izango zena.

104 A.U.A., 153/5.

105 IBÍDEM.

106 IBÍDEM.

107 Eraikinaren fatxada egiteko 1941eko proiektua erabili da. Garaiko argazkiak eta gaur egungoak ikus-
tean, bi solairu egin beharrean hiru solairu gehiago egin zituztela ikus daiteke. Beraz, altxaera argazkiekin 
zuzendu da.

Landes etxea. Iturria: A.U.A., 153/5 (1941).
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Proiektua Antonio Zaldua arkitektoak egin zuen, Olestu zur-industria, Tejas y 
ladrillos del Oria S. A.ren langileentzako 19 etxebizitza, eta Mendicute eta Arregui-
ren familia bakarreko etxebizitzak Ama Kandidan proiektatu zituenak.

Eraikinak laukizuzen formako oina zeukan errepidearekiko paralelo. Behe so-
lairuan garajeak eta goiko bi pisuetan etxebizitza bana kokatuta zeuden. Lehen 
solairura iristeko eskailerak kanpoan zeuden, eraikinaren ekialdean, Ama Kandida-
tik hasita. Lehenengo solairuko sarreran, eraikinaren barrukaldean, goiko solairura 
igotzeko eskailerak kokatuta zeuden. Eraikuntza sistemari buruzko informazioa 
oinan eta ebaketan ikus daiteke. Eraikina karga-hormekin eraiki zen, hiru solai-
ru zituen eta estalkia zurezko zertxarekin eutsi zen, lau isurkiko teilatuaz estalia. 
Erdian bi zutabe egin ziren eta hormetan pilastrak jarri ziren horma sendotzeko. 
Zimendu jarraia erabili zen, atzeko aldean beherago bermatuta, orubearen kota 
baxuago baitze goen.

Landes etxea. Egilea: María Senderos Laka (2012).
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8.3.3. Tejas y Ladrillos del Oria S. L.

KOKAGUNEA Ama Kandida 21

KM PUNTUA 15,65 Km.┌
DATA 1942

EGILEA R. Narvaiza Industria-Ingeniaria

JABEA Tejas y Ladrillos del Oria S. L.

EKOIZPENA teilak eta adreiluak

GAUR EGUN desagertuta

ERREFERENTZIAK  Andoaingo Udal Artxiboa, Gipuzkoako Hirilurren Katas-
troa, Laborde Fondoa, AGG-GAO

1942. urtean Tejas y Ladrillos del Oria egiteko proiektua eta eskaera egin ziren 
udaletxean108. Eraikina adreiluak eta teilak egiteko lantegi bat zen eta Hoffman 
labea erabiltzen zuen. Ekoizteko modu honek eraikinari forma ezarri zion.

Hoffman labea, Friedrich Hoffman alemaniar arkitektoak sortu zuen XX. men-
dean, adreiluak seriean egiteko. Labe jarraia zen, ez zen beharrezkoa labea gel-
ditzea adreiluak ateratzeko eta berriak sartzeko. Egosketa uniformeagoa zen eta 
erregaien kontsumoa asko jaisten zen109. Eraikinaren forma luzanga izan beharra 
zeukan barruan labe eliptikoa baitzegoen. Barruko gune hori ganberatan banatuta 
zegoen, 12/24 artean110.

Lantegia Ama Kandida etorbidean tokitu zen, planotan ikus daiteken bezala. 
Inguruan lursail aproposak zituen adreiluak ekoizteko behar zen lurra lortzeko. Teje-
ria hauek langile kopuru handia behar zuten eta horregatik eraiki zuten urte batzuk 
beranduago langileentzako etxebizitza eraikina, lantegiaren aurrean. Erauzketa 
lanak lantegi inguruan egiten ziren, eta errepidearen beste aldean zegoen buztina 
ekartzeko bi eraikinen arteko zubia erabiltzen zen, meatzetan erabilitako sistema 
berdinarekin, zaldia eta bagoneta baten bitartez111. Beste langileek lantegi barruan 
egiten zuten lan, makinaren ekoizpen prozesuan, materiala mugitzen, lehortegira 
eramaten, etab.112

Eraikinaren sarrera mendebaldean kokatuta zegoen eta aurrerago sarbide txiki 
bat ireki zen errepideko aldean113. Laukizuzen luzanga bat zen 24,40 metro bideari 
paralelo eta 118,45 metro elkarzut. Lehenengo zatiak, makina-nabeak, 16,90 metro 

108 A.U.A., 177/9.

109 SEARLE, Alfred B.: Cement, concrete and bricks, second edition, New York, D. Van Nostrand Company, 
1926, 367-385 orr.

110 Eraikin honen kasuan ez dakigu nolakoa zen, planotan ez baita azaltzen barruko funtzionamendua, ezta 
banaketa ere.

111 Ahozko iturria. Josemari Aldasoro jauna.

112 MADRI+D: Fabricando Tejas y Ladrillos: la Memoria del Barro en Madrid, Mecanización y las primeras 
fábricas: https://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/patrimonio/rutas/arqueologia/Memoria/Memoria-
barro/fabricas.asp?pest=2

113 Laborde Fondoa, 1187XX01.
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zituen eta altuera aldetik hiru solairu 
zituen ekialdean eta lau solairu men-
debaldean. Errepidearen aldean enkar-
gatuaren etxebizitza eta bulegoak 
zeuden114. Beheko solairuko bigarren 
gunea, irekia, lehortegia zen, 27,30 
metrorekin. Azkenik Hoffman labea 
kokatu zuten, eraikinaren erdialdean 
eta 74,25 metroko luzerarekin. Lehe-
nengo zatiak fatxada zeukan baina 
atzeko biak, lehortegia eta labea, ire-
kiak zeuden, itxiturarik gabe.

Barrualdean ez zegoen ia bana-
ketarik, orokorrean ekoizpenak berak 
eskatzen zuena bakarrik, labearen hor-
mak eta lehortegiaren banaketa.

 Egitura egiteko hormigoi armatua 
erabili zen. Bi atal ezberdin bereiz zitez-
keen, lehenengo bat makinak zeuden 
lekuan, errepide ondoan zegoen bolu-
mena, bao txikiekin. Bigarren zatian, 
Hoffman labea eta lehortegiak kokatuta 
zeuden gunean, habearte handiagoekin. 
Errepideko aldean egiturak lau zehar-
kako portiko zituen 5,5 metrotik behin 
aldenduak eta bakoitza bost baoz osa-
tuta. Bao bakoitzak 4,8 metro zituen 
zutabeen ardatzen artean. Lehortegia-
ren atalean berriz, 5 zeharkako portiko 
zeuden 5,45 metrotik behin aldenduak 
eta bakoitza lau baoz osatuta. Hemen 
zegoen aldaketa. Ertzeko bi baoak txi-
kiagoak ziren, 4,8 metrokoak, eta erdiko 
biak berriz 7,25 metrokoak. Labea 
zegoen guneak eskema berdina jarrai-
tzen zuen baina portikoen arteko distan-
tzia txikiagoa zen, aurreko eta atzeko bi 
portikoen artekoa 4,4 metrokoa, eta tar-
tean zeuden beste 16 portikoen artekoa 
3,54 metrokoa.

114 Ahozko iturria. Josemari Aldasoro jauna. Tejas y Ladrillos del Oria S.L. (1942), 
oina eta altxaera. Egilea: María 

Senderos Laka (2019).



Proyecto de Nueva Cerámica en Andoain, Tejas y Ladrillos del Oria S.L. Iturria: A.U.A., 177/9 (1942).



Proyecto de Nueva Cerámica en Andoain, Tejas y Ladrillos del Oria S.L. Iturria: A.U.A., 177/9 (1942).
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Aurreko eraikinak, esan bezala, fatxada zeukan, zurezko leihate horizontalekin. 
Hauen bitartez erraz sumatzen zen eraikinaren egitura, hutsarteen artean lagatzen 
zen gunea kontutan izanda. Atzeko aldea berriz, errepidetik aldendua, lehortegi eta 
labea zeuden guneak, irekiak ziren. Fatxadarik gabe, kanpotik egitura ikusten zen, 
hormigoi armatuzko zutabea eta lauza. Estalki ezberdinak teila zeramikoarekin egin 
ziren. Aurrekoa lau isurkiko bi estalkirekin bukatu zen eta atzeko laukizuzen luzan-
ga, bi isurkiko bi estalkirekin.

Bidetik ikus zitekeen fatxadak arkitektura modernoaren ezaugarri batzuk zeuz-
kan, arkitektura arrazionalistarenak115. Leiho handiak, horizontalak, hormigoi arma-
tuzko egitura ikusia leku batzuetan, eta nahiz eta estalki inklinatua izan, erlaitz handi 
bat zeukan eta errepidetik ez zen guztiz ikusten, estalki laua izango balu bezala.

115 Planoa marrazteko udaletxean aurkeztutako proiektua hartu da oinarri bezala. Eraikina desagertu da 
eta beraz, argazkiekin alderatu behar izan da. Errepideko fatxada ez zen eraiki proiektuan marraztu zen 
bezala. Beraz, oinarri bezala proiektua hartuta, aldaketa hauek marraztu dira.

Tejas y Ladrillos del Oria S.A. Iturria: A.U.A. Laborde Fondoa, 1182XX01.
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8.3.4.  Langileentzako 19 etxebizitza, Tejas y 
Ladrillos del Oria S. L.

KOKAGUNEA  Ama Kandida 
18,20,22,24

KM PUNTUA 15,65 Km.┐
DATA 1947

EGILEA  Manuel Urcola 
eta Antonio Zal-
dua arkitektoak

JABEA  Tejas y Ladrillos 
del Oria S. A.

EKOIZPENA  langileentzako 
etxebizitzak eta 
biltegiak

GAUR EGUN zutik

ERREFERENTZIAK  Andoaingo Udal 
Artxiboa, Gipuz-
koako Hirilurren 
Katas troa, La-
borde Fondoa, 
AGG-GAO

1947. urtean aurkeztu zen udaletxean 
etxebizitza hauek eraikitzeko proiektua. Lan-
gileentzako eraikin berri honen forma luzanga 
errepidearekiko elkarzut kokatu zen, lantegia-
ren beste aldean. Jose Olaizola Iraola, Tejas y 
Ladrillos del Oria S. A.ren ordezkaria zenak, 
eskarian esaten zuen:

”... SUPLICANDO tenga a bien 
conceder la necesaria autoriza-
cion para la ejecucion de dicho 
proyecto, aplicando los bene-
ficios de caracter municipal 
que hubiere acordados para 
obras de caracter social, ya que 
en presente caso se trata de 
viviendas economicas destina-
das exclusivamente a la clase 
obrera”116.

116 A.U.A., 153/8. Langileentzako 19 etxebizitza, Tejas y 
Ladrillos del Oria S.L., oina eta altxaera. 

Egilea: María Senderos Laka (2019).
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Eraikinak erlazio oso estua zeukan aurrez aurre kokatuta zegoen lantegiarekin. 
Alde batetik, ondoan tokituta zegoelako, eta langileentzako zelako, baina horrez gain, 
behe solairuan biltegiak jarri zirelako, bi erabilpenak aldi berean izanez. Honez gain, 
eta bitxiena zena, etxebizitzen eta lantegiaren artean zubi metaliko bat eraiki zen. Tejas 
y Ladrillos del Oria lantegiak inguruko lursailetan hartzen zuen buztina, hau da, adrei-
luak egiteko beharrezko lehengaia. Errepidearen beste aldean zegoen buztina ekar-
tzeko, etxebizitza eraikinaren estalkiaren azpitik bidea utzi zuten. Ibilbideak bi eraikinen 
arteko zubitik jarraitzen zuen. Bertan errailak zeuden eta merkantzia zaldia eta bago-
neta baten bitartez eramaten zen.

Lehenengo eta bigarren solairuetan zortzi etxebizitza eta hirugarren solairuan hiru 
etxebizitza eta biltegi luzanga bat zeuden. Biltegi honetara iristeko aurrez aurre zegoen 
lantegiarekin zubi bat eraiki zen, eta esan bezala, beste zubi bat hirigunera iristeko. Bi 
zubiak alderatuta ikus daitezke hemen, Ama Kandida etorbidea gurutzatzen zuena, eta 
langileentzako etxebizitzen atzeko aldetik bidezidorrarekin lotzen zuena. Lehenengoa 
metalikoa zen argazkietan ikus daiteken bezala, eta bigarrena berriz, askoz motzagoa, 
hormigoi armatuz egin zen. Oraindik dirau, nahiz eta gaur egun ez den erabiltzen, 
goiko aldeko bidea itxita gelditu baita.

Eraikinak sarrera ugari zituen, alde batetik biltegira sartzekoak, bi errepiderantz, 
eta beste sei mendebalderantz117, eta beste alde batetik etxebizitzetara igotzeko lau 
atari ekialdean. Beheko solairua biltegi bezala erabili zen baina goiko solairuetara 
igotzeko sarrera bereiziak zeuden118. Laukizuzen luzanga bat zen 9 metro bideare-
kiko paralelo eta 60,5 metro elkarzut. Beheko solairua gehi beste hiru zituen. Etxe-
bizitzak lehenengo eta bigarren solairuetan zeuden, 8 bakoitzean. 4 logelako zortzi 
etxebizitza, 2 logelako lau etxebizitza eta 3 logelako lau etxebizitza zeuden.

Bakoitzak sukaldea, komuna eta egongela zeuzkan eta aireztapen zuzenik 
gabe zeuden gune bakarrak egongela eta sarrera ziren. Egongela etxe guztietan 
sukaldearen ondoan zegoen, erdi-zabalik. Hirugarren solairua nahiko berezia zen. 
Mendebaldeko alde osoa biltegirako laga zen eta ekialdean berriz, 4,90 X 60,5 
metrorekin 17 logela proiektatu ziren, beraien sukaldearekin, bainugelarekin eta 
egongelekin.

Eraikinak perimetroan karga-horma zeukan eta erdian zutabe edo horma bat 
eskailera guneetan. Zortzi zutabe zeuden guztira eta lau horma, hauen zimendua 
gauzatzeko zapata bakarrak eta jarraiak erabili ziren hurrenez hurren. Hirugarren 
solairuan ez zen zutaberik jarri, eta logelen eta biltegiaren artean jarri zen horma 
beheko egiturarekiko mugituta zegoen. Erdiko egitura bertikal honen ordez, estal-
kia eraikitzeko zertxak erabili ziren, karga perimetroko hormara bideratuaz. Estalkia 
bi isurkiko teilatu inklinatua zen, teilarekin amaitua.

117 Argazkietan ikus daitekenaren arabera bideko aldean ez ziren bi ateak eraiki, edo eraiki eta urte batzuk 
geroago ekialdekoa leiho batez ordeztu ziren. Honez gain, zubia gurutzatzeko leihoa handitu behar izan 
zen, eta ate bat jarri.

118 Proiektuko orriak zenbakituak daude, bost orri daude baina lehenengoa falta da. Beheko solairuko erabil-
pena asmatzeko beste planoak eta argazkiak aztertu dira.
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Tejas y Ladrillos del Oria S.A. eta langileen etxebizitzekin lotzen zuen zubia, argazkia. 
Iturria: A.U.A. Laborde Fondoa, 1187XX01.

Langileen etxebizitzen atzeko 
zubia, egungo argazkia. Egilea: 
María Senderos Laka (2015).
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Fatxadan argi bereiz zitekeen barruko funtzionamendua, hau da, atariak zeu-
den aldean dekorazio gehiago zegoen. Biltegien sarrerak zeuden fatxada berriz 
guztiz soila zen. Eskaileraren gunea bereizita zegoen, fatxadaren perimetroarekiko 
aterata. Beheko solairuko hutsarteak horizontalak ziren, goikoak berriz bertikalak. 
Fatxadak luzitu txuri batekin bukatu ziren eta beheko aldean harrizko zokalo bat jarri 
zen. Aplakatuak apareju poligonala antzeratzen zuen eta ertzetan zokalo hau han-
diagotu zen dekorazio modura, agian aurki daitekeen apaindura bakarra. Beheko 
solairua eta goikoak bereizteko inposta bat agertzen zen planotan baina azkenik ez 
zen eraiki. Arotzeria zurezkoa zen eta nahiz eta ekialdeko aldean kontraleiho eta 
balkoiak proiektatu ziren, azkenean badirudi ez zirela eraiki. Bi isurkiko estalki inkli-
natua teila zeramikoarekin bukatu zen.

Proyecto de viviendas para obreros de “TEJAS Y LADRILLOS DEL ORIA S.A.” en Andoain. Iturria: A.U.A., 153/8 (1947).
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Bidetik ikus zitekeen fatxada guztiz soila zen, fatxada bertikala, hiru solairu-
koa, bi isurkiko teilatuarekin119. Hutsarteak simetrikoak ziren, bi leiho bertikal solairu 
bakoitzean eta etxabean biltegiko bi ate bertikal. Eraikin hau babes ofizialeko etxe-
bizitzetan garai hartan erabiltzen zen eraikin generikoa izan zitekeen, Francoren 
garaian zeukaten estetika.

119 Planoa marrazteko udaletxean aurkeztutako proiektua hartu da oinarri bezala. Nahiz eta eraikina orain-
dik zutik dagoen argazkiekin alderatu da (Laborde Fondoa, 1167XX01). Errepideko fatxada ez zen eraiki 
proiektuan marraztu zen bezala. Beraz, oinarri bezala proiektua hartuta, aldaketa hauek marraztu dira.
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8.3.5. Moleda y Cía Sociedad en Comandita

KOKAGUNEA Ama Kandida 12

KM PUNTUA 15,81 Km.┐
DATA 1945

EGILEA Juan Barrenechea industria-ingeniaria

JABEA Moleda y Compañía Sociedad en Comandita

EKOIZPENA altzairuzko leihoak eta itxiturak

GAUR EGUN  zutik baina ez osorik. II.b maila. Udal intereseko ondasun 
higiezinak 2.

ERREFERENTZIAK  Andoaingo Udal Artxiboa, Gipuzkoako Hirilurren Katas-
troa, Laborde Fondoa, AGG-GAO.

Moleda y Cía Sociedad en Comandita, oina eta altxaera. Egilea: María Senderos Laka (2019).
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1945eko handitzean, Moleda eraikina-
ren mendebaldean eranskin bat proiektatu 
zen. Bi plano daude eskaeran eta doku-
mentu idatzi bakar bat:

“Tenemos el gusto de 
someter a la aprobacion 
de esa Ilustre Corporacion, 
las obras de ampliacion 
que proyectamos reali-
zar en nuestros Talleres 
Metalurgicos, con arre-
glo al plano y estudios del 
Ingeniero Industrial D. Juan 
Barnechea, que remitimos 
adjunto...”.

Eraikin berri honetan zurgindegia 
zegoen, leiho metalikoek behar zuten 
zurezko moldura jartzeko. Horrez gain, pro-
balekuak ere zeuden, leihoak obrara joan 
baino lehen pasa behar zuten azterketa egi-
teko. Hemendik amaitutako leihoak beze-
roarengana zihoazen. Lantegiak kamioi bat 
zeukan, baina eskaera-motaren arabera, 
kanpoko kamioiak ere etor zitezkeen. Erai-
kin honetan 70 bat pertsonak egiten zuten 
lan, eta Gudarien etorbideko eraikinean 
berriz 40 bat lagunek.

Eraikinak forma luzanga zeukan erre-
pidearekiko elkarzut, 8,10 metro erre-
pidearekiko paralelo eta 24,54 metro 
elkazut. Bi solairu zituen eta bi sarrera, 
bat errepidera, eta garrantzitsuena men-
debalderantz. Sarrera honetatik abiatuta, 
eraikina bi aldetan banatuta zegoen bi 
ataleko eskailera batez. Eskumako aldean 
biltegi bat kokatu zen eta ezkerraldean 
berriz, langileentzako jangela eta biltegia. 
Bi azken hauetara sartzeko errepideko 
sarrera ere erabil zitekeen.

Moleda y Cía Sociedad en Comandita, oina eta altxaera. Egilea: María Senderos Laka (2019).
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Bigarren solairuan bi biltegi handi zeuden laukizuzenaren bi aldeetan eta horrez 
gain, erdialdean, beste bi gela bereizi ziren, margoen gordetegia eta burdindegia. 
Eraikin berri hau gordetegi handiaren mehelinean bermatuta zegoen bere ekialdeko 
aldean. Hiru portiko zituen 4 metrotik behin aldenduak eta bakoitza zazpi baoz 
osatua. Ertzeko bi baoak luzeagoak ziren eta estalki inklinatua zurez eraiki zen eta 
teila zeramikoekin estali.

Mendebaldeko jangelak egin ziren. Plano honetan estalitako gune berriak ager-
tzen dira: “Paso cubierto” jartzen duena, bi isurkiko estalki inklinatuarekin egin zen, 
“Almacén de carbón” eta komunak berriz estalki lauarekin, “Almacén y Expedicio-
nes” gunea bezala. Azken hau oraindik mantentzen da eta hormigoi armatuare-
kin eraiki zen. Lauza nerbatu batez estalitako bost portiko zituen 6 metrotik behin 
aldenduak eta bakoitza bost baoz osatua. Bao bakoitzak 4,5 metro zituen zutabeen 
ardatzen artean. Honekin tamaina handiko zortzi argizulo jartzea lortu zen forjatuen 
nerbioen artean120.

Eraikinaren errepideko fatxadak aurre-existentziaren estiloa jarraitzen zuen 
Moledaren bulegoen kopia bat bezala, bi leiho bertikal simetriko goian eta beheko 
aldean ere bai, eta atea erdian. Ekialdeko aldean berriz, aldaketa sumatzen zen. 
Beheko solairuko hutsarteak aldatu egiten ziren, fatxada ere guztiz simetrikoa baina 
leiho zabalekin, horizontaltasuna azpimarratuz.

120 A.U.A., 4805XX01 argazkia.

Moleda y Compañía, idazpurua. Iturria: A.U.A., 175/9 (1945).
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Proyecto de ampliación de un pabellón en los talleres de Moleda y Cía de Andoain. 
Iturria: A.U.A., 175/9 (1945).
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8.3.6. Olestu zur-industria

KOKAGUNEA Ama Kandida 11/13

KM PUNTUA 15,87 Km.┌
DATA 1941

EGILEA  Francisco Antonio Zaldua arkitektoa eta Ignacio Echeveste 
aparejadorea

JABEA Jose Maria Arrizabalaga eta Zuloaga jauna

EKOIZPENA solairu-lauzak eta xaflak

GAUR EGUN  zutik baina ez osorik. II.b maila. Udal intereseko ondasun 
higiezinak 2.

ERREFERENTZIAK  Andoaingo Udaletxeko Artxiboa; BOE, 1939.03.04, 1273 
or.; Tolosako Jabetza-Erregistroa 1.

Olestu zur-industria, oina eta altxaera. Egilea: María Senderos Laka (2019).
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Olestu zur-industria Santos Eizaguirre jaunaren matxarda lantegiaren hurren-
goa izan zen eta orube berdinean, leku berean kokatu zen. 1930ean Santos jaunak, 
Juan Eizaguirre Alonsori, bere semea zenari, eman zion lantegia, orubea eta fabrikak 
zeuzkan makina guztiak121. Baina finka honek zor garrantzitsu bat zeukan, berro-
geita bost mila pezeta baino gehiago, eta lau urte geroago enkante publikoan saldu 
zen. Eroslea José Ramón Pagola Elosegui izan zen eta berak sortuko zuen Olestu 
zur-industria122.

1938an Miguel Unanue jaunak erosi zuen eta sute hondatzaile baten ondoren, 
lantegia berregin behar izan zuten. 1940. urtean, “Olestu, Sociedad Limitada”ren 
ordezkaria zenak, Eugenio Unanuek, lantegi berri bat jartzeko baimena eskatu zuen. 
Eskaeraren arabera, lantegi honetan eraikuntzan erabiltzeko solairu-lauza eta xaflak 
egin nahi zituzten123. Eraikinak bi solairu zituen, behekoan pabilioiak zeuden eta 
goiko solairuan berriz bi bulego eta etxebizitza bat. Eraikina errepidearekiko parale-
loa zen eta bere fatxada garrantzitsuenak etorbidera ematen zuen. Lantegiko bi 
ateak eta bulegoetara edo etxera igotzeko eskailera ere Ama Kandidan zeuden. 
Eraikinaren ipar-ekialdean zegoen 1. pabiloiak, atzeko aldean, hegan egiten zuen 
Ziako errekaren gainetik.

Eraikin arrazionalista honen proiektuan ez zen eraikuntzaren ezaugarririk 
aipatzen, baina ebaketan eta oinplanoetan karga-hormak, zutabeak, zapatak eta 
hegikako habeak agerian daude. 1. eta 4. pabilioiak, irekiak, hormigoizko zuta-
beak zituzten eta karga-horma alde batean; 2. pabilioia karga-hormetan bermatuta 
zegoen eta hormen arteko argia 8,5 metrokoa zenez hegikako habe handi batek 
sostengatzen zuen estalkia; produkzio-guneak berriz 3 tarte zituen, ertzetan kar-

121 Andoaingo 445 liburukia, 369 Finka, 5. Inskripzioa, Tolosako Jabetza-erregistroa 1.

122 Andoaingo 523 liburukia, 369 Finka, 8. Inskripzioa, Tolosako Jabetza-erregistroa 1.

123 BOE, 1939.03.04, 1273 or.

Olestu zur-industria. Iturria: A.U.A., 179/10 (1941).
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ga-hormak eta erdian zutabeen bi ilera zituelarik. Eraikinaren estalkia laua zen, eta 
lehenengo solairua 2. pabilioiaren gainean zegoen. Beheko zutabeek goian jarrai-
tzen zuten eta karga-hormak estutzen ziren.

8.3.6.1. Obras y Suministros S. A.

Proiektuan lantegia bakarrik ikus daiteke124, baina 
jabetza-erregistroan egindako inskripzioan fabrika eta 
pabiloi bat deskribatu ziren 1943an: 

“...Fabrica a la cual se le da el nombre de “Olestu” 
sita en la villa de Andoain, sin número, cuyo terreno 
ocupa una superficie de veintiseis areas veintidos 
centiareas, de las que corresponden trescientos 
setenta metros cuadrados al solar del edificio fabrica 
compuesto de planta baja, un piso alto y terraza; 
novecientos cuarenta y nueve metros cuadrados a 
un pabellon que consta solo de planta baja; treinta 
y un metros cincuenta decimetros cuadrados a otro 
departamento estufa, cuarenta y seis metros cua-
renta y ocho decimetros cuadrados a un secadero 
de maderas, quinientos ochenta metros cuadrados 
a un patio descubierto dedicado a deposito de tron-
cos, destinandose el resto del terreno de seiscientos 
cuarenta y cinco metros dos decimetros cuadrados a 
patio y deposito de mercancias. Las indicadas cons-
trucciones son de cemento armado y mamposteria y 
los tejados de madera y tejas...”125.

Urte honetan bertan saldu zitzaion zur-industria 
hau Vicente Zuloaga Ameza jaunari126 eta berak “Obras 
y Suministros S. A.” enpresan jarri zuen 1947an. 1952an 
“Laborde Hermanos S. A.” enpresak erosi zuen eta azke-
nik “Orbelan Plásticos S. A.”k 1967an.

124 Eraikin osoaren proiekturik ez dago baina Ama Kandidako beste eraikin batzuk egiteko proiektuetan aur-
kitu da: 1956. urteko “Andoaingo edateko uraren proiektuan” Laborde Hnos. S. A. izenarekin agertzen 
zen eraikina; 1968 eta 1970 artean Orbelan Plasticos S. A.ren proiektuan (A.U.A., 180/5; A.U.A., 180/6; 
A.U.A., 180/7); 1960. urteko Iongraf industria-pabiloiaren proiektuan Obras y Suministros S. A. agertzen 
zen (A.U.A.173/2); 1963. urteko Juan Ignacio Otañoren pabiloia eta etxebizitza proiektuan; eta 1968. 
urteko Lirauna enpresaren industria pabiloi eta etxebizitza proiektuan (A.U.A., 167/6) ere bai.

125 Andoaingo 523 liburukia, 369 Finka, 9. Inskripzioa, Tolosako Jabetza-erregistroa 1.

126 Andoaingo 523 liburukia, 369 Finka, 9. Inskripzioa, Tolosako Jabetza-erregistroa 1.
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Obras y Suministros S. A., oina eta altxaera. Egilea: María Senderos Laka (2019).
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8.3.7. Zerrategia

KOKAGUNEA Ama Kandida 1

KM PUNTUA 16,12 Km.┌
DATA 1941

EGILEA ezezaguna

JABEA Juan Arruarte Juangorena eta Marcos Gaztañaga Mendiola

EKOIZPENA zura zerratu

GAUR EGUN zutik baina ez osorik.

ERREFERENTZIAK  Andoaingo Udal Artxiboa, Laborde Fondoa, Gipuzkoako 
Foru Aldundiko ortofotoak, Tolosako 1. jabetza erregistroa

1941. urtean Juan Arruarte Juangorena eta Marcos Gaztañaga Mendiola jau-
nek orube bat erosi zuten zerrategia eraikitzeko asmoz, Ama Kandida etorbidean, 
Villa Pepita ondoan. Biak arotzak ziren, Urnietakoa bata eta Andoaingoa bestea. 
Orubeak 658 m2 zituen eta bertan solairu bakarreko pabiloia egin zen127. Eraikinak 

127 Eraikinaren planoa marrazteko aipatutako proiektuetan agertzen den perimetroa hartu da oinarri bezala. 
Hau, 1954. urteko ortofotoarekin (Gipuzkoako Foru Aldundiko 1954. urteko ortofotoa, gipuzkoa.net.) 
alderatu eta zuzendu da. Altxaera marrazteko berriz historia-argazkietan bilatu da informazioa. 

 Ez dago gertuko irudirik, baina gutxi gorabeherako forma ikus daiteke. Tejas y ladrillos del Oria S. A. 
enpresaren gordetegia garai berdinekoa da, solairu bakarreko eraikuntza, estalki inklinatu paraleloekin. 
Horregatik, bere ezaugarrietan oinarrituta sortu da fatxada hau.

Zerrategia, Villa Pepita eta Landes etxerean ondoan. Iturria: A.U.A., 4789XX01.
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220,80 m2 hartzen zituen eta beste azalera guztia material-gordetegi bezala erabil-
tzen zen. 1947. urtean Felipe Arratibel Beldarrain jaunak erosi zuen 70.000 pezeta-
tan. Bost urte geroago sozietate bat sortu zuen Pedro Arregui Mendizabalekin eta 
Victor Beristain Echaverekin, “Felipe Arratibel Beldarrain, S. A.” deiturikoa. Asmoa 
izan zen hiruron artean sozietate bat egitea Victor Beristain ez bait zen andoain-
darra. Gerra ondoren Andoainera agertu zen, bera ebanista zen eta erabaki zuten 
zerrategia erostea eta martxan jartzea Victorri lana ematearren. Felipe panaderiko 
semea zen eta Iruñean zeukan negozioa, Harinas Guria, eta Pedro Arregui agente 
komertziala eta banku korresponsala. Beraz, Víctorrek egiten zuen lan zerrategian 
eta bera zen enkargatua, zuran aditua. Pedrok berriz kontuak eta gerentzia lanak 
egiten zituen128. Sozietatea 1967an banatu zen eta hurrengo jabeek almazen bezala 
erabili zuten.

Ez dago honen proiekturik baina 1951. urteko D. Santiago Mendicuteren etxe-
bizitza proiektuan eta D. Pedro Arreguiren etxebizitza proiektuan agertzen zen129. 
1956. urteko “Andoaingo edateko uraren proiektuan”130 ikus zitekeen ere baina 
izendapenik gabe.

Eraikinak poligono sinple, konkabo eta irregular baten forma zeukan eta ez zen 
errepidearekiko guztiz paraleloa. Hiru habearte ikus daitezke eta trapezoidearen 
forma jarraituz bira egiten dute. Hauen hiruren estalkia bi isurkiko teilatu inklinatua 
zen eta sarrera errepideko aldetik zegoen. Jabetza-erregistroan dago bere eraikun-
tzari buruz dagoen informazioa: “...consta de una sola planta destinada a serrería y 
almacen de maderas; su cimentacion es de mamposteria, los muros con pilares de 
hormigon armado y entrepaños en bloque, teniendo la cubierta de entramado de 
madera y teja del pais...”. Sarreran lurra zeukan zorua, sabaia uralitazkoa zen eta 
behean hormigoia. Konstrukzioa oso sinplea zen, zura eta burdinarekin eraikia. Sute 
bat ere jasan zuen eta konpondu egin behar izan zuten131.

Zura lantzen zuten, bai tabloiak eta baita kuadradrilloak ere, altzari lantegiaren-
tzako, Valentziara eta Kataluniara eramateko. Enborrak Amasa menditik, Aralarretik 
edo Lesakatik ekartzen ziren kamioietan. Aralarren terreno batzuk erosi zituzten 
materiala gordetzeko.

Egurra zerrategira iristen zenean bere pisua neurtzen zuten eta gero deskargatu 
egiten zen. Barrualdean sekadero haundi bat zegoen, suarekin, baporea kentzeko.

Víctor Beristain aurrez aurre eraiki ziren etxeetan bizi izan zen eta Pedro Arregui 
berak eraikitako Eguzki Alde etxean. Biak Ama Kandida etorbidean.

128 Ahozko iturria. Mikel Arregi jauna.

129 A.U.A., 153/6; A.U.A., 153/7.

130 AGG-GAO JDS 104/2. Planoaren zati bat hautatu da Ama Kandida etorbidea eta zerrategia ikus ahal 
izateko. 

131 Ahozko iturria. Mikel Arregi jauna.
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8.4. 1947ko planoa

15,490 km. - 16,200 km. Madril- Frantzia errepidearen adarra: Urnieta-Andoain.

15,49 km. ┐ BERROZPE

15,50 km. ┌ ANTONIO ARABAOLAZAREN ETXE ETA OKINDEGIA

15,51 km. ┌ BENEFIZENTZIA

15,54 km. ┌ MILAGROSA IKASTETXEA

15,55 km. ┌ MUÑAGORRI ETXEA

15,65 km. ┌ TEJAS Y LADRILLOS DEL ORIA S. L.

15,65 km. ┐  TEJAS Y LADRILLOS DEL ORIA S. L.ko LANGILEENTZAKO 
ETXEBIZITZAK

15,81 km. ┐ MOLEDA Y CÍAren HANDITZEA

15,84 km. ┐ FRANCISCO EUGES JAUNAREN ETXEBIZITZA

15,85 km. ┌ ERREKALDE ETXEA

15,87 km. ┌  OLESTU ZUR-INDUSTRIA, SUAK HARTUTAKO EIZA-
 GUIRREren MATXARDA LANTEGIAREN ORUBEAN

15,88 km. ┐  MIGUEL ALDASORO JAUNAREN ETXEBIZITZA ETA 
TABERNA

16,08 km. ┌ LANDES ETXEA

16,09 km. ┌ VILLA PEPITA

16,12 km. ┌ ZERRATEGIA

 │ BAZKARDO BASERRIA











Ama Kandida etorbideko 1947ko eraikitze grafikoa, planoa. Egilea: María Senderos Laka (2019).
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9. 1956 URTEKO INBENTARIOA

Andoain-Urnieta errepideko 1956ko eraikitze grafikoa, plano eskematikoa. 
Egilea: María Senderos Laka (2016).
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9.1. 1947-1956. Munduko gertakariak

1948ko urtarrilak 30: New Delhin, India, Mahatma Gandhi politikari indiarra 
erail zuten.

1948ko apirilak 2: Europan indarrean jarri zen Marshall Plana.

1948ko maiatzak 14: Israelgo Estatua sortu zen.

1948ko abenduak 10: New Yorken, ONU erakundeak Giza Eskubideen Aldarri-
kapen Unibertsala dekretatu zuen.

1949ko urriak 1: Txinako Herri Errepublika aldarrikatu zen, presidente hautatua 
Mao Zedong izanik.

1954ko ekainak 4: Frantziak eta Vietnamek hitzarmen bat sinatu zuten, eta 
horren arabera Vietnamen independentzia onartu zuen.

1955eko irailak 16: Argentinako eraso militar batek, Askatasunaren Iraultza, 
Juan Domingo Peron presidentea kargutik kendu zuen.

1955ean Espainia ONU-ko kide egin zen.

1956ko otsailak 16: Espainiako Zazpigarren Gobernu nazionala sortu zen 
(1956-1957), Francisco Franco diktadorearen eskutik.

1956an Marokok eta Tunisek Frantziarekiko independentzia lortu zuten.

1956ko apirilak 7: Marokok independentzia lortu zuen Espainiarekiko.

1956ko ekainak 18: Britainiarrek behin-betiko utzi zuten Egipto, 74 urteko 
nagusitasunaren ondoren.

9.2. 1947-1956. Ama Kandidako gertakariak

1948 eta 1956 urte bitartean Ama Kandida etorbidean eraikin nahikoa 
egin ziren, baina orokorrean garrantzi gutxikoak. Errepidearen ondoan, iker-
tuko ditugunak, zortzi eraikuntza agertu ziren, hiru etxebizitza eraikin eta bost 
industria-pabiloi.

Subestazioa Benefizentzia ondoan jarri zen eta argindarra hemendik hartzen 
zuten inguruko eraikinek.

Tejas y ladrillos del Oria S. A.-ren kasuan behin behineko estalgune bat, adrei-
luak biltzeko pabiloia eta lurrak igotzeko zinta garraiatzailea altxa ziren. Hauek 
denak fatxadarik gabeko edo fatxada erdi-irekitako eraikinak ziren, estalgune soilak, 
egitura eta estalkiarekin.

Intex da garai honetan egin zen eraikinik interesgarriena, beheko solairua gehi 
lau, simetrikoa, leiho horizontalak, eta lau isurkiko teilatu inklinatuarekin.

Moleda y Cia-ren kasuan eraberritzea eraikinaren barruan egin zen bakarrik eta 
ez zen aldaketarik islatu kanpoko aldean.
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Zerrategiak oso eraikin sinplea zirudien, industria pabiloi soila, solairu batekoa, 
estalki inklinatuarekin.

Lau-bide etxea 1952. urtean eraiki zen Arabaolazaren industria pabiloia egin 
behar zen tokian. Tailerraren proiektua aurkeztu eta bost urte geroago etxebizitza 
eraikina egin zen.

1950 inguruan Ziako erreka Ama Kandida inguruan132 estali zen. Lehenengo 
egin zen Kaletxikitik Laborde bitartean. Jarraitu zen Zubietxe inguruan eta hortik 
aurrera Bazkardora arte. Azkena estali zena garbitegi ingurukoa izan zen, Kaletxiki 
parean, sagardotegitik Zubietxerako tartean.

9.3. 1956 urteko eraikinak

9.3.1. Pedro Arreguiren eta Santiago Mendicuteren etxebizitzak

1951. urtean bukatu ziren Landes etxea eta Obras y Suministros artean, erre-
pidetik atzeratuta. Pedro Arreguik, zerrategiaren jabea zenak, Víctor Beristain eta 
Felipe Arratibelekin, bere lanari ezker, agente komertziala, lur-zail interesagarria 
erosteko aukera izan zuen, prezio on batean eta bere negoziotik urbil. Bera Zubiau-
rre etxean jaio zen eta ezkondu zen Zabalenea etxera. Beraz Ama Kandidarekin 
harremana bere lanagatik izan zen. Harremanetan zegoen Tejas y Ladrillos del Oria 
empresarekin agente komertzial bezala eta zerrategia erosi eta martxan jartzen zuten 
urte horietan, 1947an, berarentzako etxebizitza egitea erabaki zuen eta proiektua-
rekin hasi zen. Pedro Arreguik lursail osoa erosi zuen, berarentzako etxebizitza baka-
rra egiteko, baina Santi Mendicuteri, bere laguna zenari, oso interesgarria iruditu 
zitzaion ideia. Erdia baino gutxiago saldu zion berari eta konstruktore berdinak egin 
zituen etxeak, Antonio Arabaolazak hain zuzen ere, Ama Kandidan bizi zenak133.

Familia bakarreko etxebizitza neoeuskaldun hauetara iristeko, errepidearekiko 
elkarzut zihoan bide bat eraiki zen. Etxebizitzak errepidearekiko nahiko paralelo 
kokatuta zeuden134. Arreguiren kasuan mendia eusteko frontoi bat egin zuen. Men-
dicuteren kasuan, berriz, bere lanarengatik almazen handi bat etxe azpian behar 
zuen eta terraza bat eraiki eta azpian bodega bat egin zuen. Eraikinak hormigoiare-
kin jaikiarazi ziren eta harriarekin fatxadetan. Barruko estaldurak eta teilatua egiteko 
zura erabili zen.

132 Ahozko iturria. Josemari Aldasoro jauna.

133 Ahozko informazioa. Mikel Arregui jauna.

134 Nahiz eta bata bestea bezalakoa izan, data berean bi proiektu berdin aurkeztu ziren kokapen planoa eta 
sotoaren sarrera izan ezik. Eskaeran orri bateko memoria txiki bat erantsi zen, eraikinaren deskribapen 
orokorrarekin. Proiektuan kokapen plano zehatza gehitu zen. Bertan errepidea zegoen, sestra-kurbak, 
ardatz ezberdinak, eraikinak eta beraien izenak, SERRERIA, VILLA LANDES eta PROYECTO, eta elizaraino 
zegoen distantzia, 540 MTS.

 Proiektu-pare honetan ezberdintasun gutxi ikus daitezke. Sotoan dago aldea. 
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Proiektuak Antonio Zaldua arkitektoak egin zituen, Landes etxea eta Olestu 
zur-industria 1941ean proiektatu zituenak, eta 1947an Tejas y ladrillos del Oria 
S. A.-ko langileentzako 19 etxebizitza egin zituenak.

Eraikinek laukizuzen formako oina zeukaten errepidearekiko ez guztiz paralelo. 
Sotoan garajea eta goiko bi pisuetan etxebizitza kokatuta zegoen. Beheko solai-
rura iristeko eskailerak sotoko hego-mendebaldean zeuden, bidetik iristean. Beheko 
solairuan sarrera, sukaldea, bainugela, bulegoa, jangela eta lau logela zeuden. 
Goiko solairuan lehortegi bat eta zerbitzu-gela zeuden.

Sotoko hormak eta zimendua harlan-gaitz ikusiarekin eraiki ziren, beheko solai-
ruan ordea adreilua erabili zen eta hormigoi armatuzko armazoia. Erdian bi zutabe 
egin ziren eta bi habe forjatuak eusteko. Estalkia bi isurkikoa zen beste teilatu txiki 
batekin, eta zurezko egiturarekin egin zen, teilaz estalia.

Pedro Arreguiren etxebizitza. Iturria: A.U.A. Laborde Fondoa, 1177XX01.
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Pedro Arreguiren familia bakarreko etxebizitza proiektua. Iturria: A.U.A., 153/7 (1951).
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9.3.2. Tejas y Ladrillos del Oria S. A.

KOKAGUNEA Ama Kandida 21

KM PUNTUA 15,65 Km.┌
DATA  1951 Ikatz eta adreilu gordetegia (behin-behineko 

estalgunea)

 1956 Adreiluak biltegiratzeko pabiloia

 1956 Lur-elikagailu automatikoa garraio uhalarekin

EGILEA ezezaguna

JABEA Tejas y Ladrillos del Oria S. A.

EKOIZPENA teilak eta adreiluak

GAUR EGUN desagertua

ERREFERENTZIAK  Andoaingo Udal Artxiboa, Gipuzkoako Hirilurren Katas-
troa, Laborde Fondoa, AGG-GAO.

9.3.2.1. Ikatz eta adreilu gordetegia 1951

Gordetegi txiki hau 1951 urte inguruan eraiki zen nabe nagusiaren ondoan 
eta errepidetik 52 metrotara. Jose Olaizola Iraola jaunak, enpresako zuzendari-ge-
renteak eskatzen zuen “Que proyectando construir un cobertizo provisional anexo 
a la fábrica de ladrillos, destinado a depósito de carbón y ladrillo, a distancia de 52 
metros de la carretera, según se describe en el croquis que se acompaña...”135. Kro-
kis batekin egin zen eskaera, kokapen plano batekin, alegia.

135 Estalgune hau 1954ko ortofotoan (Gipuzkoako Foru Aldundiko ortofotoak, gipuzkoa.net) eta baita 
1973koan ere ikus daiteke. Bertan altuera gutxiko eraikina dela susmatzen da. Udalean dagoen proiek-
tuan (A.U.A. 177/10) ez da datu gehiegirik ematen.

Tejas y Ladrillos del Oria S.A.ren ondoan behin-behineko estalpe bat eraikitzeko proiektua. 
Iturria: A.U.A., 177/10 (1951). 
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Tejas y Ladrillos del Oria S.A. (1951), oina eta altxaera. Egilea: María Senderos Laka (2019).
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Bertan ez da eraikinaren ezaugarririk adierazten, ez eraikuntza deskribape-
nik, ezta eraikinaren bolumen orokorrik ere. Ematen diren datu bakarrak plantan 
marraztutako kotak eta errepidera distantzia dira136.

Aukeratutako bi argazkietan ikatz eta adreilu gordetegia ikus dezakegu. Lehe-
nengo argazkiaren137 data ez da ezagutzen baina bigarrena 1954. urteko ortofotoa 
da eta estalkiak daukan kolorearen eta ezaugarrien arabera estalki laua dela atera 
daiteke.

9.3.2.2. Adreiluak biltegiratzeko pabiloia 1956

1956an lantegiko zuzendari-gerenteak “adreiluak biltegiratzeko pabiloi” bat 
egiteko proiektua udalean aurkeztu zuen eraikitzeko baimena eskatzeko:

“...la oportuna autorizacion para la construccion de un pabellón alma-
cén, de conformidad con el plano que acompaña a la presente, empla-
zado en los pertenecidos de la fábrica, en la carretera de Bazcardo de 

136 Informazio honekin eraikina bere lekuan koka dezakegu, eta bere perimetroa marraztu baina ez gehiago. 
1956. urteko “Andoaingo edateko uraren proiektuan” ez da hauetako eraikinik agertzen. Beste akats 
asko aurkitu dira plano honetan eta horregatik bertan ematen diren datu ezberdinak kontu handiarekin 
irakurri dira. Gipuzkoako Hirilurren Katastroan ez da daturik agertzen enpresa honetako eraikin guztiak 
galdu baitira.

137 Laborde Fondoa, 922XXX01. Argazkiaren zati bat aukeratu da eraikina hobeto ikus ahal izateko.

Moleda lantegia eta atzeko planoan Ama Kandida etorbidea. 
Iturria: A.U.A. Laborde Fondoa, 922XXX01.
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esta villa de Andoain. La alineación de este pabellon con la citada carre-
tera es la correspondiente a los pabellones existentes de fábrica y pabe-
llon del grupo electrógeno recientemente edificado, a distancia de tres 
metros del bordillo de la carretera, correspondiendo a la solucion defini-
tiva dada a la ordenacion de esta via”138.

Solairu bakarreko eraikin honek trapezoide forma zuen, alegia, Ama Kandida 
errepidearekiko eta lantegiarekiko paralelo zen baina ekialdeko aldea berriz atzeraka 
zabaltzen zihoan. Lantegiaren ekialdean kokatu zuten, errepidearen ondoan, ikatz 
eta adreilu gordetegiaren aurrean. Eraikinak, oin-planoan 24,30 metro zituen errepi-
deko aldean eta 28,30 atzean, lantegiarekiko paralelo zen aldeak berriz 29,90 metro 
zituen. Barrualdean ez zegoen banaketarik eta espazio osoa erabiltzen zen adreiluak 
biltegiratzeko. Adreiluen ekoizpen prozesua bukatzean oso garrantzitsua zen gorde-
tegi apropos bat edukitzea, euriaren, hezetasunaren eta eguzkiaren aurrean babesa 
emateko. Era berean kokalekua egokia izan behar zen adreiluak maneiatzeko eta lan-
tegitik materiala bukatua garraiatzeko. Horregatik kokatu zen errepidearen ondoan.

Hormigoi armatuzko 8 luzekako portiko zituen 4 metrotik behin aldenduak 
eta bakoitza lau baoz osatua. Bao bakoitzak 7,40 metro zituen zutabeen ardatzen 
artean. Portikoak paraleloak ziren ekialdeko azkena izan ezik, honek hartzen bai 
zuen trapezoidearen angelu kamutsa. Portikoen habeek arku forma hartzen zuten 
beheko aldean, eta goian berriz, estalki inklinatuarena. Fatxadan egitura ikusia laga 
zen eta errepiderantz ez zen itxitura batekin bukatu139. Ekialdean berriz, zutabeen 
artean adreilu fabrika batekin itxi zen sabaira iritsi gabe, zutabearen eta habearen 
korapilora arte. Estalki inklinatua teila zeramikoarekin bukatu zen.

Eraikin honek ez zeukan estilo jakin bat, hau da, industria eraikin guztiz funtzio-
nala zen, fatxadarik gabe, hau da, egitura eskeleto bat estalki inklinatu batekin140.

9.3.2.3. Lur-elikagailu automatikoa 1956

1956ko abuztuaren 11an enpresako zuzendariak lur-elikagailu automatiko bat 
egiteko proiektua aurkeztu zuen udaletxean141. Bertan marrazki txiki bat erantsi zen. 
Ez zen argibide gehiagorik eman eraikinaren ezaugarriei buruzkoa. 1966ko ortofo-
toan ere ikus daiteke142.

138 A.U.A., 177/12. Eskaera honetan ez da ezer esaten ikatz eta adreilu gordetegiari buruz eta planoan ere ez 
da eraikina agertzen. Harrigarria gertatzen da planoaren xehetasun maila kontutan izanda. Gordetegiaren 
kasuan ikusi ez dugun bezala, eskaera honetan plano bat aurkeztu zen situazioarekin, pabiloiaren oinare-
kin, eta bi altxaerekin.

139 Planotan ez da datu hau ematen, altxaerak nahiko eskematikoak direlako. Baina 4603XX01 Andoaingo 
Udal Artxiboko argazkian, bereizmen gutxirekin, eraikinaren errepideko aldea ikus daiteke eta bertan ez 
da itxiturarik bereizten, bai berriz ekialdeko fatxadan.

140 Errepidetiko bista marrazteko Udal artxiboan dagoen 1956ko proiektua erabili da.

141 A.U.A., 177/13.

142 Errepidetiko bista marrazteko Udal artxiboan dagoen 1956ko proiektua erabili da. Ez dago estalpearen 
argazkirik eta gaur egun desagertuta dago, horregatik 1966. urteko ortofotoan eraiki zela egiaztatu da.
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Adreiluak biltegiratzeko pabiloia. Iturria: A.U.A., 177/12 (1956).
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Garrantzi gutxiko eraikin honek ez dauka estilo jakin bat, hau da, fatxadarik 
gabeko eraikina da, estalki soil bat. Industria pabilioietan ikus ditzakegun hainbat 
estalgune bezala.

Ziurrenik lantegiaren antzerako sistema erabili zen, hau da, hormigoi arma-
tuzko egitura portikatua. Marrazkian ikus daiteken bezala, bi isuriko estalki inklinatu 
txiki bat zeukan eta ertzetan lau zutaberekin sostengatua zegoen. Fatxadarik gabe, 
estalkia teilarekin egin zela suposa daiteke. Estalpearen funtzioa lur-elikagailu auto-
matikoaren beheko aldean lurrak zamatzen diren bitartean babestea izango zen.

Cinta metálica elevadora de tierras en la fábrica “Tejas y ladrillos del Oria S.A.”. 
Iturria: A.U.A., 177/13 (1956).
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Planoa oso eskematikoa da, bertikala, eta eskuz egina baina neurketa tresne-
kin. Eskabide orrian “...Que siendonos necesaria la instalación de un alimentador 
automatico de tierras con su cinta elevadora en el lateral izquierdo de la fabrica, 
segun el trazado que se describe en el adjunto croquis” esaten da.

9.3.3. Intex

KOKAGUNEA Ama Kandida 16

KM PUNTUA 15,67 Km.┐
DATA 1948

EGILEA ezezaguna

JABEA Intex S. A.

EKOIZPENA ortopedia arina, ehun-gaiak

GAUR EGUN zutik

ERREFERENTZIAK  Andoaingo Udal Artxiboa, 
Artxiboa, Andoaingo Udal 
Katastroa, Gipuzkoako Hiri-
lurren Katastroa, Laborde 
Fondoa, AGG-GAO, INTEX 
S. A., Jabetza-erregistroa.

Intex enpresa 1948. urtean eratu zen Bartzelonan. Andoainen zegoen helbide-
ratuta, Bazkardoko bidean kokatuta, eguneko Ama Kandida 16an. Ortopedia arina 
eta ehun-gaietan adituak ziren. Finka hau “Tejas y ladrillos del Oria, S. L.”rena zen. 
Bertan eraikuntza bat zegoen, eta erosi zuten orubeak 318,94 m2 zituen. Lursaila, 
langileentzako etxebizitzen ondoan zegoen eta salerosketan, bi eraikinen artean 
zegoen bidea erabiltzeko akordioa hartu zuten:

“…entre el edificio que se levante sobre la finca de este número y el 
edificio destinado a viviendas de obreros, denominado Zubieche, pro-
piedad de “Tejas y ladrillos del Oria, S. A.” queda una faja de terreno 
de cuatro metros de anchura, de los cuales dos metros son propiedad 
de Tejas y ladrillos del Oria y los otros dos metros forman parte de la 
finca de este numero. Sobre esta faja de cuatro metros existe una ser-
vidumbre de paso para el servicio de ambos, que no podra alterarse sin 
consentimiento de ambas partes. En su virtud se inscribe la finca de este 
numero a favor de la entidad “Intex, Sociedad Anonima” por titulo de 
compraventa”143.

143 Andoaingo 571 liburukia, 801 Finka, 1. Inskripzioa, Tolosako Jabetza-erregistroa 1.
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1950eko otsailaren 16an proiektu bat aurkeztu zen udaletxean. Eskaera hone-
tan Don Pedro Poyet Gononek adierazten zuen “...Que deseando efectuar un 
levante sobre la planta baja ya existente del pabellón sito en ANDOAIN, Carretera 
de Bazkardo destinado a fines industriales, RUEGA: se digne conceder autorización 
para la realización de las obras oportunas, a cuyo fin tenemos a bien adjuntar el 
plano correspondiente,...”144 bertan zeuden marrazkiak galdu egin dira, baina datu 
oso interesgarriak ematen zituen eskari honek: 1950. urtean INTEX S. A. jardunean 
zegoen eta une horretan solairu bakarreko eraikina zen. 1950eko martxoaren 24an 
erantzun zuten eskaria “Tengo el honor de poner en conocimiento de esa Alcaldía, 

144 A.U.A., 172/8.

Intex (1948), oina eta altxaera. 
Egilea: María Senderos Laka (2019).
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que con esta fecha ha sido APROBADO el Proyecto de Levante de tres pisos sobre 
el Pabellon de “INTEX” S. A. por lo que adjunto devuelvo a V.I. los planos corres-
pondientes debidamente cumplimentados”. Beraz, 1950. urtean, 3 solairu gehiago 
eraikitzeko baimena lortu zuten. Hau da gaur egun ikus daiteken eraikina145.

Plano hauetan ikus dezakegunaren arabera bi eraikin ezberdin zeuden: bata 
errepidearen ondoan, beheko solairua + 4, eta atzekoa solairu bakarreko pabiloia.

Errepidearen ondoan kokatutako eraikinaren erabilpena honela antolatuta 
zegoen: beheko solairuan lantegia; 1. solairuan bulegoak; bigarren, hirugarren eta 
laugarren solairuetan lantegi erabilpena. Beheko eta lehenengo solairuetan han-
ditze lanak egin zirela dirudi, eraikinak azalera handiagoa baitzuen. Gaur egun 
eraikina laukizuzena da, atzeko eranskinik gabe. Errepidearekiko paralelo kokatu 
zen eta eraikin nagusiak, erantsitako atzeko bolumenak kontutan izan gabe, 18,3 
metro zituen errepidearekiko paralelo eta 8,2 metro elkarzut. Sarrera Ama Kandi-
dan zegoen eta bertatik eskailerara iristen zen zuzenean. Eskailera zentrotik kanpo 
zegoen, eskumarantz. Horregatik, nahiz eta fatxada simetrikoa izan, eskaileraren 
leihoak erdikoak eta eskumakoak ziren.

Atzeko eraikina berriz, solairu bakarrekoa zen, pabiloi sinple bat, eta bertan lan-
tegia kokatuta zegoen. Forma orokorra laukizuzena zen nahiz eta bi bolumen txiki 
erantsita zituen. Ama Kandida errepidearekiko elkarzut kokatuta zegoen, orubearen 
formaz baliatuz. Eraikinaren neurri orokorrak, oin-planoan 19,8 metro zituen errepi-
dearekiko paralelo eta 28,2 metro elkarzut. Barrualdean ez zegoen banaketarik eta 
espazio osoa lehortegi bezala erabiltzen zuten146.

Eraikina hormigoi armatuz eraiki zen. Tarteak nahiko txikiak ziren, erdian hiru zuta-
be baitzeuden. Fatxadak luzitu txuri batekin bukatu ziren eta eraiki zen garaia kontutan 
izanda, litekeena da 
isolamendu termiko-
rik gabeko azta bate-
ko adreiluzko hormaz 
eraikita egotea. Fatxa-
da tarte ezberdinetan 
bereizteko bi inposta 
diseinatu ziren. Aro-
tzeria zurezkoa zen 
gorriz margotua. Lau 
isurkiko estalki inklina-
tua teila zeramikoare-
kin bukatu zen.

145 Atzeko industria-pabiloia ez da 1956ko planotan agertzen, ez ur-hornidurako planoan, ezta “Tejas y ladri-
llos del Oria S. A.-ko adreiluak biltegiratzeko proiektuan” ere.

146 Ahozko informazioa. Josemari Aldasoro jauna.

Intex lantegia. Iturria: A.U.A. Laborde Fondoa, 1167XX01.
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9.3.4. Moleda y Cía

KOKAGUNEA Ama Kandida 12

KM PUNTUA 15,81 Km.┐
DATA 1955

EGILEA Ignacio Trecu arkitektoa

JABEA Moleda y Cía

EKOIZPENA altzairuzko leihoak eta itxiturak

GAUR EGUN zutik II.b maila. Udal intereseko ondasun higiezinak

ERREFERENTZIAK  Andoaingo Udal Artxiboa, Gipuzkoako Hirilurren Katas-
troa, Laborde Fondoa.

1945eko handitzean egindako 1. solairuko biltegian, etxebizitza bat proiektatu 
zen, hau da, Moleda eraikinaren mendebaldean. Plano bakar bat dago eskaeran147, 
ez dago dokumentu idatzirik eta bertan eraikin osoa ikus daiteke eta proposatzen 
den aldaketaren oina. Eraikina ez zen funtsean aldatzen. Lehenengo solairuan bi 
biltegi eta margoentzako gela bat eta burdindegi txiki bat zeuden ordura arte. Alda-
keta honekin gela ezberdinen trenkadak bota eta bi etxebizitza planteatu ziren.

Lehenik eta behin Frantzian jaiotako familia bat etorri zen etxe honetan bizi-
tzera. Esan bezala, José María Trecuk negozioak zituen Frantzian, mahastiak eta 
chateau bat, eta hemendik etorri zen familia hau, Moledan lan egiteko. Aita eta bi 
alaba lanean jarri ziren zur-sailean, Gudarien etorbideko lantegian, eta hiru semeak 
berriz burdinezko leihoak egiten, Ama Kandidako fabrikan. Arduraduna beran-
duago bizi izan zen bertan, frantziar familia hau joan zenean.

Eraikinaren egitura eta itxitura ez ziren aldatu. Eskailera erdian mantendu zen 
eta luzekako bi habearteak eta fatxada guztietako leihoak ere bai. Oina bi etxebi-
zitzetan banatu zen, eskailera bien erdian zegoela. Etxebizitza bakoitzak 3 logela, 
sukaldea, jangela eta komuna zeuzkan. Bietan jangela ekialdera norabideratuta 
zegoen terrazara irten ahal izateko (beheko solairuko biltegiaren estalki laua).

147 A.U.A., 175/10.
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Moleda y Cía, etxebizitza proiektuaren zati bat. 
Iturria: A.U.A., 175/10 (1955).
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Moleda y Cía (1955), oina eta altxaera. Egilea: María Senderos Laka (2019).
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Moleda y Cía (1955), oina eta altxaera. Egilea: María Senderos Laka (2019).
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9.4. 1956ko planoa

15,490 km. - 16,200 km. Madril- Frantzia errepidearen adarra: Urnieta-Andoain.

15,49 km. ┐ BERROZPE

15,50 km. ┌ ANTONIO ARABAOLAZAREN ETXE ETA OKINDEGIA

15,51 km. ┌ BENEFIZENTZIA

15,54 km. ┌ MILAGROSA IKASTETXEA

15,55 km. ┌ MUÑAGORRI ETXEA

15,65 km. ┌ TEJAS Y LADRILLOS DEL ORIA S. A.

15,67 km. ┐ INTEX

15,81 km. ┐ MOLEDA Y CIA (BARRUKO BERRIKUNTZA)

15,82 km. ┌ LAU-BIDE ETXEA

15,84 km. ┐ FRANCISCO EUGES JAUNAREN ETXEBIZITZA

15,85 km. ┌ ERREKALDE ETXEA

15,87 km. ┌  OBRAS Y SUMINISTROS S. A. (OLESTU ZUR INDUSTRIAREN 
ONDORENGOA)

15,88 km. ┐  MIGUEL ALDASORO JAUNAREN ETXEBIZITZA ETA TABERNA

16,02 km. ┌ PEDRO ARREGUIREN ETXEBIZITZA

16,05 km. ┌ SANTIAGO MENDICUTEREN ETXEBIZITZA

16,08 km. ┌ LANDES ETXEA

16,09 km. ┌ VILLA PEPITA

16,12 km. ┌ ZERRATEGIA

 │ BAZKARDO BASERRIA











Ama Kandida etorbideko 1956ko eraikitze grafikoa, planoa. Egilea: María Senderos Laka (2019).
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10. EPILOGOA

Ama Kandida etorbideak bilakaera handia izan zuen XX. mendean, eraikin 
gutxiko bidea errepide garrantzitsu bat bihurtu zen, eta bertan eraikuntza ezberdi-
nak tokitu ziren. Beraien artean oso esanguratsua izan zen Milagrosa ikastetxearen 
handitzea. 1956-1960 artean beste lau gela gehitu ziren, hau da, beste eraikin mul-
tzo berri bat. Ikaslegoa batez ere neskatoak osatzen zuten, baina parbuloetan muti-
lak ere onartzen ziren. Handitze proiektua Isidro Setién Alberro arkitektoak egin 
zuen148 eta orubearen malda kontutan izanda, solairu bakarreko eraikinak lurretik 
altxatuta zeuden. Oinaren antolamenduan orrazi forma erabili zuen argitasuna eta 
aireztapen egokia lortzeko, eta egitura hormigoi armatuzko zutabeekin ebatzi zen.

Nahiz eta mende bukaeran industria eraikin gehienak industrialdeetan tokitu 
ziren, Ama Kandida etorbidean, Tejas y Ladrillos del Oria eraikinaren desagertzea-
rekin batera, industria-pabiloi ugari eraiki zituzten. Ordura arte egin ziren eraiki-
nek, erlazio oso zuzena zeukaten errepidearekin, kotxe eta kamioi gutxi zeuden, eta 
hauen abiadura motela zen. Denboraren poderioz, errepideak kotxez betetzen joan 
ziren, eta horrek eraikinen distribuzioa aldatu zuen eta bidera ematen zuen altxae-
raren garrantzia jaitsiarazi.

Gaur egun, Ama Kandida etorbidea oso aldatuta dago. Moleda eraikinaren 
aztarnak argi ikus daitezke, mendebaldeko etxebizitza eraikina eta fatxada gehie-
nak. Errepideko beste aldean zegoen Tejas y Ladrillos del Oria ere desagertu zen 
eta Milagrosa ikastetxea 1981an bota zuten Done Joan Bataiotzaile zaharren etxea 
eraikitzeko. Olesturen fatxada oraindik uler daiteke, oso aldatua, Orbelan eraikinak 
bereganatuta. Agian, etxebizitza eraikinak dira hobeto mantendu direnak.

148  A.U.A., 326/1.

Proyecto de ampliación de 4 aulas de las “Escuelas de la Milagrosa”. 
Iturria: A.U.A., 326/1, Isidro Setién Alberro arkitektoa (1959).
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Paisaiaren definizioak anitzak dira, baina Paisaiaren Europear Hitzarmenean 
horrela definitzen da: lurraldearen edozein zati, biztanleriak hautematen duen 
bezala, zeinaren izaera natura-faktore eta gizaki-faktore ekintzaren eta interakzioa-
ren emaitza den149. Lan honen helburua, industria paisaia lineal baten eraikitzea eta 
bizitza kontatzea izan da, erdi desagertuta eta desagertzear dagoena. A15 errepi-
dearen eraikitzeak Ama Kandidaren izaera aldatu du eta honen ondorioz, onartu-
tako Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean, paisaia industrial honen azken aztarnak 
desagertzea bultzatzen da.

Egungo globalizazioak hirien homogeneotasuna bultzatzen du eta testuin-
guru honetan, ondarearen babesak inportantzia handia dauka. Garai bateko 
garrantzi arkitektonikoa edo teknologikoa duten eraikinak edo makinak zaindu 
behar dira, baina horrez gain, garai eta leku zehatz horren bizimodua gogoratu 
eta erregistratu ere. Eraikin eta gune industrialek beti izan dute gizartean oso 
hautemate txarra. Industriak XX. mendeko herrietan eragin zuen kutsadura ezin 
da ezkutatu, kea zeruan, ibai zikinak eta hilak, eta nola ez, zaborra eta poluzioa. 
Baina horrez gain, herrien hazkuntza sustatu zuen, bai ekonomikoki eta baita 
hirigintza eta hezkuntza aldetik. Gune industrial hauek bazuten bere xarma, erai-
kin arrazionalistak batzuk, ohikoak besteak, baserriak tartean, tailer-etxeak, oso 
ohizkoak Gipuzkoan, estalki lauak, lehiate handiak, kartelak, eskailera kiribilak, 
bizikletak, baserritarrak, asto bat... elementu guzti hauek sortzen zuten industria 
paisaia berezi hau. Ezin dira ahaztu ere, paisaia hauen balio ukiezinak direnak, 
guztion oroitzapenak, garai hartako jendearen pertzepzioak, bizimoduak, pen-
tsamenduak, etab.

Lan hau idealizazio bat dela esan daiteke, industriak bizkarrean daukan fama 
txarra alde batera utzita egin dena. Beharrezkoa dirudi industria paisaiak duten 
enkantu hori erakustea, jendearen iritzia trukatzen joateko, eta irudi horren atzean 
dagoen arkitektura interesgarria edo bizimodu berezia begiztatzeko. Gune hauen 
babeserako premiazkoa da gizartearen begirada poliki-poliki aldatzen joatea eta 
hauen nortasun berezia ulertaraztea. Industria paisaia linealak Gipuzkoako bera-
riazko paisaiak diren neurrian, andoaindarren eta gipuzkoarren historia hobeto eza-
gutu nahi izan da, industriak daukan garrantzia azpimarratuz, beste gune batzuen 
babesa lortzeko asmoz.

149  Itzulpena, Instrumento de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje, BOE de 5 de febrero de 2008.
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–  INSTITUTO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR

–  INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

–  KOLDO MITXELENA KULTURUNEA. Gipuzkoako Foru Aldundia

–  KUTXA FOTOTEKA

–  RACG ARTXIBOA

–  REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

–  TOLOSAKO JABETZA ERREGISTROA 1

–  VILLABONAKO UDAL ARTXIBOA

–  ZUMALAKARREGI MUSEOA. Gipuzkoako Foru Aldundia / MUSEO ZUMALA KARREGI


