
Lanestosa hiribildua, zalantzarik gabe, Bizkaia osoko
eraikuntza paisajerik ederrenetarikoa eta nortasun
handienetarikoa da, bertako etxeen, etxetzarren eta jauregien
eraginez, baita beste alderdi osagarri batzuen ondorioz ere,
esate baterako, hiriko trazatua, kaleen zoladura eta herriaren
ezarkuntza bera, inguru oso pintoreskoan.

Bizkaiko jaunak 1287n herria fundatu zuenean, antzina-
antzinatik jende ugari biltzen zuen eta Jaurerriaren kanpokoa
den bide baten ondoan herri egonkorra finkatzeko helburua
izan zuen: Burgosko mendiak (Medina de Pomar) eta Kantabriar
itsasoa (Laredoko portua) lotzen dituen bidea. Orduan
fundaturiko herria oraindik ikus daiteke eta bide horretatik
(mandazainei eta bidaztiei emandako zerbitzutik) bertako
biztanle asko bizi izan dira mende askotan, bertan errolda
handiko biztanleriarik inoiz sortu ezin izan den arren.

Porrot horren eragileak, bestalde, Lanestosako alfoz urria
eta Calera ibaiertzean aprobetxatzeko moduko nekazaritza
eremu txikia izan ziren, itsasertz horietariko asko kaleek eurek
okupatzen baitituzte. Hiru kale ilara luze daude, ibaiaren
noranzkoan, eta beste kale laburrago bik aurreko hirurak
mozten ditu; bi kantoi dira, ur-korrontearekiko
perpendikularretara jarriak, denak zuzenak eta trazatu nahiko
zurrunekoak.

Hiriko erretikulu horren barruan bi plaza daude. Plaza
Berria proposamen moderno ederra da: ibaiaren, errepidearen
eta elizaren artean kokaturiko eremua. Portikoa haritzaren
zurezko oin zuzenekoa da, eta gertakari handietarako baino
ez da erabiltzen. Plaza Zaharra, berriz, nahiz eta orduan bere
izaera galdu (ibilgailuek sorturiko eragozpenen eraginez),
gaur egun ere erdigune fisikoa eta auzotarren harremanerako
gunea da. Herriaren erdian dago eta kantoi nagusia dauka
(bertan asko zabaltzen da), errepide orokorrak zeharkaturiko
kantoia.

Bi hegal luzeenek jokabide oso desberdina dute;
iparralderantz dagoena iluna da eta nortasun urriko
elementuekin eraikita dago; hegoalderantz dagoena, ostera,
argitasun handikoa da eta bertan etxe interesgarri asko dago.
Segmentu horren interesa berori osatzen duten lau etxeetan
oinarritzen da; etxeok Bizkaian ohikoa ez den etxeko
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arkitektura mota adierazten dute; arkitektura hori ohikoa da
Kantabrian, Lanestosa lurralde horri estu lotuta baitago (ez
historiako loturen bidez, lotura geografikoen bitartez baizik).

Etxe horiek Lanestosan nekazaritza etxe deritzenen
motakoak dira; izen hori itxura handiagoa eta beste erabilera
batzuk dituzten beste etxe batzuetatik bereizteko jarri zaie,
adibidez, antzinako jauregiak, XX. mendearen amaierako
jauregitxoak (Laredoko errepidean) eta mende horretako
etxetzarrak. Halako nekazaritza etxeetan jatorriz nekazariak
izan baina XX. mendetik aurrera abeltzain bihurturiko
biztanleak bizi dira. Etxe horietariko askok galdu egin dute
eginkizun modernoago hori.

Kaleen gainean esekitako zurezko korridoreak dituzte,
zurezko harburu fidagarriei esker. Irtenune horrek, behe
solairuan, estragala sortzen du, hau da, euritik babesteko
eremu erdi-publikoa; toki hori ona da zelaitik ekarritako belarra
aldi batean uzteko eta gurdia edo beste tresna batzuk ere
babesteko. Korridoreak, bestalde, marroiz, gorriz edo berdez
pintaturiko zurezko karelak dituzten egutera korrituak dira.
Etxeek, gehienetan, behe solairua eta beste solairu bat
edukitzen dute, baina batzuetan bi solairu ere badituzte;
goikoa ganbararako erabiltzen da, bertan lastoa edo galtzua
biltzeko: nekazaritza etxeko sabaia da.

Alde zaharreko etxeok deskribaturiko eskemaren
araberakoak dira; hala eta guztiz ere, batzuek nekazaritza
eginkizuna galdu dutenez, batean goiko erdialdea aldatu eta
bertan beste solairu bat egin da: kristaldun galeria duen
bizitzeko atiko itxia. Beste bi, hauek ere antzina-antzinatik,
galerian itxita daude eta, beraz, gelak garrantzi handiagoa
hartu du, jatorrizko eginkizunari dagokionez. Gaur egun,
altuerak ez dira uniforme mantentzen, baina denak dira
proiektu orokorraren araberakoak, eguteren berdinketari eta
hegalari dagokionez.

Plazako segmentu horretan zenbait narriadura ikusten da;
horrela, multzoaren benetako uniformetasunak
gomendaturikoaren arabera, etxeetan egin beharreko edozein
berrikuntzak edo berritzek, uniformetasun hori errespetatzeko,
kontuan hatu beharko du multzo osoaren estiloa, materialak,
kolorea, etab.

Plaza Zaharreko Etxeak (Lanestosa)

Testua: José Ángel Barrio Loza.

Plaza Zaharreko Etxeak
Lanestosa. (Plaza Zaharra).

Nola heldu:
Lanestosa udalerrira Ramales de
la Victoriatik joan daiteke, N-629
errepidetik; edo Karrantzatik, BI-
3622 toki errepidetik. Plaza Zaharra
hiriko alde zaharrean dauden bi
plazetariko bat da.
Bisitak egiteko ordutegia:
Etxebizitzak jabetza pribatukoak
dira.
Hurbil dauden beste toki
interesgarri batzuk:
(Lanestosa)

• San Pedro eliza.
• Colina jauregia. Errege kalea, 13.
• Hiriko alde historikoa.
• Covalanas kobazuloa.
• Peña Lobera.
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