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Plaza Barria (Bilbao)

Lursaila 3.500 m2-ko azalera zuen, eta horrek aditzera
ematen digu burutu nahi zen eraberriketaren garrantzia.
Hareharri urrekara landua izan zen erabilitako materiala.

Obretarako kontrata izenpetu zen 1819ko abuztuan eta
lehenengo arkua ez zen itxi 1830eko maiatzera arte baino,
Santimamiñe Koba kaletiko sarreran jarritako xafla batek
oroitarazten duenez.

Plaza Barriaren diseinua dugu lehen aipatu ditugun hiru
arkitektoen proiektuen batura. Beheko zatian, Silvestre Pérezek
proposatu zuen ordenak erromatar klasizismoa birpizten zuen:
I. mendeko Martzelo antzokia, Vitrubioren erregelen
araberakoa. Neoklasizismoaren bereizgarria zenez,
planteamendu horrek Akademiaren onespena jaso zuen, eta,
beraz, erakunde horren gidalerro klasizistari atxiki zitzaion.

Echevarriak aldatu egin zuen  Pérezen tipologia, eta 22 x
22 arku zituen lauki perfektu batetik 18 x 15 arkuko
errektangelu batera igaro zen, arkuen gehienezko argia 2,53
metrokoa zela eta perimetro inguruko horma arteko aldea
4,95 metrokoa, estalpeko ibilguari dagokiona.

Etxebizitzen diseinuan lengoaia funtzionalari jarraitu zaio,
ia apaindurazko erreferentziarik gabe; Aldundirako, ordea,
estilo enfatikoagoa eta monumentalagoa hartzen da (lau
zutabe joniarreko pantaila, frontoi batez koroatua).

Goicoecheak hirugarren altuera bat gaineratu zuen eta
Echevarriaren proiektuko txapitulak kendu zituen, beheko
bizitzen jabeen presioei amore ematearen ondorioz. Estetikoari
dagokionez, Echevarriak finkaturiko joera funtzional berari
jarraitu zion.

Plazak bost sarbide ditu, eta horietatik lau aurreikusita
bide zeuden hasierako proiektuan. Sarbide hauek Foruak eta
Sonbereria kaleetatik egiten dira plazaren alde txikietan, eta
oso sarrera urria ageri dute, bao bikoitzez eratzen dena.
Bosgarrena, Posta kaletik datorrena, geroago ireki zen, eta
gaur egun nagusitzat jotzen da. Izan ere, Emiliano C. Amman
arkitektoak 1936 eta 1939 bitartean egindako erreforma baten
ondorioa da; erreforma horretan lehengo eskema errepikatu
zen baina sarbide hirukoitza eginez.

Plaza lorategiz hornituta egon zen, ilustratuen hiri
apaindurari buruzko ideiei atxikita. Hornidura hori 1966an
galdu zen lurrazpiko aparkaleku bat egiteko. 1988ko
birgaikuntzak, Javier Muñozen proiektuaren arabera, hasierako
ideia hartzen berriro eta zuhaitz-gune bana jartzen du plazaren
lau izkinetan.

Plaza Barria
Bilbao.
Non:
Bilboko Alde Zaharraren
erdigunean dago.
Inguruko beste leku
interesgarri batzuk:
(Bilbao)

• Euskal Museoa.
(Gurutzeko kalea, 4).

• Joan Santuen Eliza.
(Gurutze kaleko, 2).

• Arriaga antzokia.
(Arriaga plaza).

• San Nikolas eliza.
(San Nikolas plaza).

Bilboko Plaza Barria dugu estilo neoklasikoaren proposamen
bat, interes handikoa dena, bai hirigintzari dagokionez, Euskal
Herrian garai horretako berrikuntza behinenetakoa baita, bai
arkitekturari dagokionez, ondo asko laburbiltzen baitu izpiritu
ilustratua.

Plazaren eraikuntzak hirurogeita bost urtetan iraun zuen
oso administrazio prozesu konplexu baten ondorioz, bi
denboralditan banatuta. 1786 eta 1829 bitartean martxan jarri
zen proiektua, eta 1829 eta 1851 bitartean burutu egin zen.
Horrek azaltzen digu obra horretan hiru arkitektok esku hartu
izana. 1821ean, Silvestre Pérezek egin zituen planoak; 1825ean,
Antonio de Echevarria arduratu zen obraren zuzendaritzaz,
bi erreforma-proiektu egin zituela 1829 eta 1832an, eta Avelino
de Goicoecheak hartuko zuen, berriz, zuzendaritza, 1840 eta
1851 bitartean, eta berriro ere aldatuko zuen Echevarriaren
proiektua.

Plaza berri bat eraikitzeko asmoa etorri zen XVIII.
mendearen amaiera aldeko bilbotar izpiritu ilustratutik.
Lehengo esparrua ordezkatu nahi zen ingurune funtzional,
eroso, higieniko eta eder batez, alegia, izpiritu haren helburuei
atxikiago batez.

Plaza eraikitzeko hainbat ekimen izan ziren 1786 eta 1819
bitartean, besteak beste Manuel Loredorena; baina ustel irten
ziren, zeren merkataritzako burgesiak eta errentadunak uste
baitzuen etxebizitza berriak eraikitzeak alogeren prezioa
gutxitzea ekarriko zuela.

Udalak hartu zuen berriro proiektua 1819an, eta errege--
babespean jarri zuen orduan. Hori zela bide bermatzen zuen
finantzazko laguntza, obrak ez baitzuen bere aurrekontua
betetzen, eta moteltzen zuen etxe-jabeen aurkakotasuna.
Fernando VII.a erregeak onetsi egin zuen eskaintza eta Batza
eskuorde bat izendatu zuen proiektuaren kudeaketaz
arduratzeko. Proposamen horrek bete-betean jo zuen, lana
amaitzeko bide eman baitzuen, ez, baina, hainbat eragozpen
egon gabe, berriro ere erregearen laguntzaren berrespena
eskatzera behartu zutenak.

Lursail degradatu bat aukeratu zen Plaza Barria kokatzeko,
padura bat, itsasgora zenean urak gaina hartzen ziona, bertako
jendearen ogibidea zela-eta Zurratzaileen Auzoa izena zuena.
Alde hura, itxura batean oso aproposa ez izan arren,
estrategikoa gertatzen zen, hiribildua lotzen baitzuen San
Nikolas eta hondartzako arrantzaleen auzoarekin. Gaur egun,
plaza inguratzen dute Askao, Posta, Sombrerería eta Foruak
kaleek.
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