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Urriaren 26a (osteguna), 18:00 

 Bizkaiko landa-paisaia tradizionala eta izandako eraldaketak.  

      Gaztelera  

    Bizkaia, berezko eran egongo balitz, zuhaitzez beteta egongo litzateke. Historiak aurrera 

egin ahala, eraldaketa garrantzitsuak bizi izan ditu, eta horietako batzuk gaur egungo 

paisaian daude islatuta. XX. mendearen lehenengo erdian, landa-eremuetako biztanleen 

kopurua oso handia zen, eta herritar horiek lurraldearen zati handi bat hartzen zuten. 

Gainera, autosufizientziari lotutako ekonomian oinarritzen zirenez, horrek presio handia 

egiten zuen kokatuta zegoen habitatarengan. Nekazaritza eta abeltzaintzako jardueran 

aritzen zirenek progresiboki utzi zioten jarduera jorratzeari eta, XX. mendeko bigarren erdian 

ere garrantzia galtzen joan zen; hori dela eta, gaur egungo landa-paisaia sortzen joan da, 

funtzio berriak lortzen joan dena. 

 

Luis Manuel Peña Cerro    

(Karrantza Harana, 1962) 

      Biologia Zientzietan lizentziaduna da (1985), eta 1988. 

urtetik Labayru Fundazioaren Etnografia Sailean lan egiten 

du eta Euskal Herriko Atlas Etnografiko idazteko lantaldeko 

eta Lurralde arteko Batzordeko kidea da. Hain zuzen ere, 

atlasaren zortzi ale argitaratu dira. 

   Bizkaia ordezkatzen du Etniker Euskalerria taldeetan, eta 

bertan Karrantza Haraneko etnografia-ikerketan aritzen da. 

Etnografia-aldizkarietan (Anuario de Eusko Folklore eta Etniker 

Bizkaia, besteak beste) argitaratutako hainbat artikuluren 

egilea da, eta horietako batzuk inguru naturalaren ezagutzari 

eta nekarazitzako jarduerari buruzkoak dira. 
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Urriaren 26a (osteguna), 19:00 

Ondare zaharra eta berria Bizkaiko industria-paisaian (XX-XXI. 

mendeak).                  

Gaztelera 

    XX. mendean Bizkaiak industrializazio prozesu garrantzitsu eta handiak jasan zituen, eta 

horrek bizitzeko moduan, paisaian eta herritarrengan izan zuen eragina. Horren ostean, 

krisialdia iritsi zen eta beranduago baita hiri-birsorkuntza ere, “bizitzeko egokia” den horri 

lotuta. Ondare zaharrak zein berriak elkarri eragiten diote identitatea eta aniztasuna 

sustatzen laguntzeko. 

 

Susana Serrano Abad   

(Bilbo, 1961)  

   Historian doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean (1993), 

eta  Historia Garaikidea Saileko irakaslea da Euskal Herriko 

Unibertsitateko Gizarte eta Komunikazio Zientzien 

Fakultatean.  

    Irakaskuntza eta ikerketa uztartzen ditu, Joseba 

Agirreazkuenaga eta Manuel González Portilla 

katedradunek, hurrenez hurren, zuzentzen dituzten 

“Biografía y Parlamentos” eta “Demografía Histórica e 

Historia Urbana” taldeetan jardunez. Batik bat XIX. eta XX. 

mendeetako industrializazio-prozesu eta eliteei lotutako 

ikerketa-ildoak jorratzen ditu (hiri-espazioaren 

artikulazioaren eta konfigurazioaren ikuspegitik begiratuta).  

   Honako hauek argitaratu ditu: Bilbao desde sus Alcaldes, Diccionario de los 

Parlamentarios de Vasconia, Los orígenes de una metrópoli industrial: La Ría de Bilbao, La 

consolidación de la metrópoli Ría de Bilbao edo El Cadagua y los desequilibrios territoriales 

de la industrialización de la Ría de Bilbao. 
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 Urriaren 27a (ostirala), 18:00 

Frankismoaren garaiko paisaiak eta hiri-eraldaketak (Bilbo, Bilbo 

Handia, Bizkaia).      

Euskara 

    Frankismoko diktaduraren garaian Bizkaiak hiri-aldaketa sakon ugari bizi izan zituen 

fisionomian, inoiz ez bezalakoak, gainera. Aldaketa horien ondorioz, oso denbora laburrean, 

nagusiki landa-eremuak zirenak industria-eremu izatera igaro ziren (horrek ekarri zituen 

arazoekin), eta 70ko hamarkadan, ekonomia- eta industria-krisialdia bertan zela, 

industriaren gaiaren osteko aldia iritsi zen, hondamendi, deslokalizazio eta deskapitalizazio 

eta guzti. Paisaian sortutako hiri-eraldaketak aztertuko dira, zein eskualdetan nahiz 

udalerritan gertatu ziren eta zergatik, bai eta Bizkaiaren, Bilbo Handiaren eta Bilboren 

fisionomian aldaketa horiek izandako eragina ere. 

 

Luis Bilbao Larrondo    

(Leioa, 1969)  

   Historia Garaikidean doktorea da (Urbanismo en Bilbao 1959-

1979 izeneko tesia, Carlos Sambricio R. Echegarayk zuzendua) 

eta Euskal Arte Garaikidearen Espezializazioan diplomaduna 

Deustuko Unibertsitateko Euskal Gaien Institutuan.  

   Batik bat honako hauek jorratu ditu ikerketetan: 

Frankismoaren garaiko Bilboko etxebizitza eta hirigintza, 

Ameriketako Estatu Batuetako arkitekturak eta hirigintzak 

frankismoaren garaian izan zuen eragina, eta finantza-kapital 

bilbotarraren politika gerraosteko Madrilgo hiri-

konfigurazioan. Hain zuzen ere, Bidebarrieta, Scripta Nova edo 

Arbor aldizkarietan argitaratu ditu lanak, besteak beste. 

   Une honetan Rafael Leoz arkitektoaren figura aztertzen dabil, 60ko hamarkadako 

arkitekturaren abangoardia gisa. Gainera, frankismoan Bilbon egondako arkitektura- 

eta arte-erakusketei buruzko artikulu bat argitaratuko du, eta beste bat garai horretan 

Madril, Bartzelona, Asturias eta Bizkaian egondako etxebizitza-poligonoen eta 

gizarte-premien planei buruzkoa.  
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 Urriaren 27a (ostirala), 19:00 

Itsasoaren eta lurraren artean taiuturiko paisaiak. Aspaldiko 

testigantza eta eraldaketen irakurketa estetikoa.     

Euskara 
    Bizkaia dentsitatean berariazkotasun bereziak erakusten ditu paisaia-azterketa egiteko. 

Inguruek aldakortasun handia dute askotariko produkzio zein bizitzeko ezaugarrietan, baita 

baldintzatzaileetan ere, giza kolektiboen eta inguruaren arteko askotariko harremanak sortu 

dituztenak. Elkarri eragite horien azpian daude sedimentatutako substratuak eta jaraunspen 

zehatzak, eta horien egiturazko oinarrien gainean funtsatzen dira eraldaketa soziokulturalak. 

Gaur egun arte oinordetzan utzi diren testigantzak dira, lurralde zein paisaiaren kolore, usain 

eta ukimen-testuretan daudenak. Mota ezberdinetako presentzia, bide eta seinaleekin 

humanizatutako tokien estetika bisualaren beste interpretazio bat proposatzen da, sinbolikoa. 

Gure izateko arrazoia aurkituko dugu beti mendiaren, laborantza-lurren, industrializatutako 

eremu zein tokien, parke naturalen eta babestutako eremuan artean, honako joera orokor 

honen barruan: ‘lurraldea urbanizatzea’ vs ‘hiria lurralderatzea’ 

 

Isusko Vivas Ziarrusta   

(Bilbo, 1975) 

   Irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean (Eskultura Saila). 

Arkitektura- , arte- eta paisaia-ondareari, arte publikoari eta 

hirigintza-birmoldatzeari buruzko arte-erakusketetan eta 

hitzaldietan parte hartu du. 

     Arte ederrei eta antropologiari lotutako esparruetatik dator, 

eta lurralde-antolamenduko eta hirigintzaren eraldaketarako 

eta berritzerako prozesuei buruzko ikerketa akademikoa 

jorratzen du, bai eskalei eragiten diena, bai identitate-arazo 

sinbolikoei eta plangintzakoei eragiten diena ere, 

industrializazioaren ondorengo metropoliko eskualdeetan jaso 

dena. Diziplinen arteko ikuspegi hori begirada “estetiko” eta 

heterodoxa batekin nabarmentzen du, arte plastikoetatik sortua, eta ezagutzaren 

eremuetara zabaltzen da; izan ere, kontu sozioantropologiko eta kulturalak lantzen ditu 

hiriari eta mugako eta trantsiziozko hasierako espazioei aplikatuta.  


