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Laburpena
Ondorengo artikulua 2014ko martxoaren azken astean zehar, Hondarribiko II Fortifikazio Foroaren 
baitan garatutako proiektu teorikoaren azalpena da. Hondarribiko foroak hiriko ondarea eta harresien 
garrantziari buruzko gogoeta izan du helburu eta bertan parte hartuz, Donostiako Arkitektura Goi Eskola 
Teknikoako sei ikasle eta bi katedradun ibili ginen elkarlanean bost egunez Arma Plaza Fundazioak eta 
Eraikitako Ondaren Zaharberritzea eta Kudeaketa Osoarako masterrak sinatu berri duten hitzarmenari 
esker antolatutako “Workshopean”. Proiektua San Nikolás bastioia eta egun desagertua dagoen 
Magdalena kuboaren inguruko eremuan burutu zen eta hurrengo helburuak izan zituen: hiri historikoaren 
imajinaren berreskurapena, eremu harresitu eta Magdalena errebalaren arteko konexioaren indartzea, 
eta hiriarentzako dotazio kultural berri bat sortzea.
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1 Jagoleak: Alberto Ustarroz Calatayud eta Manuel Iñiguez Villanueva, Euskal Herriko Uni-
bertsitatea katedradunak, Donostiako Arkitektura Goi Eskola.
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Resumen: RECUPERANDO LA IMAGEN DE LA CIUDAD HISTÓRICA. INTERVENCIÓN EN EL 
ÁREA DEL BALUARTE DE SAN NICOLÁS Y CUBO DE LA MADALENA. (HONDARRIBIA)

El presente artículo trata del proyecto teórico realizado durante la última semana de marzo del 
2014 durante el desarrollo del II Foro de Fortificaciones de Hondarribia. El foro tenía como objetivo 
meditar sobre el patrimonio de la ciudad de Hondarribia y de la importancia de sus fortificaciones. 
Gracias al convenio firmado recientemente entre la Fundación Arma Plaza y el Máster Universitario 
en Restauración y Gestión Integral del Patrimonio Construido, seis alumnos y dos catedráticos de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián tuvimos la oportunidad de tomar parte 
en el Workshop organizado durante dicho foro. El proyecto se desarrolló en el entorno delimitado por 
el baluarte de San Nicolás y el desaparecido cubo de la Magdalena y tuvo los siguientes objetivos: 
recuperar la imagen de la ciudad histórica, fortalecer las conexiones entre el recinto amurallado y el 
arrabal de la Magdalena e integrar una nueva dotación cultural para la ciudad.

Palabras clave: Hondarribia, Fuenterrabía, Murallas, Patrimonio, Arquitectura, Urbanismo, Baluarte, 
San Nicolás, Magdalena

Abstract: RECOVERING THE IMAGE OF THE HISTORIC CITY. ARCHITECTURAL PROJECT IN 
SAN NICOLAS AND MAGADALENA BASTIONS. (HONDARRIBIA)

The following article is about a theoretical project done during the last week of march 2014, and developed 
inside the II Forum of Fortifications in Hondarribia. The aim of the forum was to rethink about the city 
heritage of Hondarribia and the importance of its walls. Due to the agreement recently signed between 
Arma Plaza foundation and the University Master in Restoration and Comprehensive Management of 
Built Heritage, six students and two professors of the Superior Technical School of Architecture in San 
Sebastian had the opportunity of taking part in a workshop organized during the forum. The project was 
developed in the surroundings of San Nicolas bastion and the missing Magdalena bulwark, looking for 
the following objectives: recover the image of the historic city, strengthen the connections between the 
walled enclosure and the suburb of Magdalena, and integrate a new cultural endowment for the city. 

Key words: Hondarribia, Walls, Heritage, Architecture, Urbanism, Bastion, San Nicolas, Magdalena 

Hiri historikoaren eta hiri modernoaren arteko harremana hirigintzaren gakoetako 
bat izan da XIX. mende hasieratik hiriek bere muga historikoa galdu eta azken 
bi mendeetan jasandako hedapena hasi zutenetik. Hiri garaikideak jasandako 
zabaltze prozesuaren ezaugarrietako bat –beharbada ere bere ezaugarri 
garrantzitsuenetarikoa- bere azaleraren muga eza dela esan daiteke; hiri 
historikoaren muga-inguru finkoekin alderatuta, bere mugak zehaztu ezinean 
dabilen hiri mota behartu duena. Honen harira, hiri historikoaren nortasunarentzako 
hain garrantzitsuak ziren mugak, bere nortasun propioaren imajina osatzen 
zutenak, nolabait nahastuak gelditu ziren hiri garaikidearen zabaltze prozesu 
honetan. Ezagunak dira gatazka honi irtenbide bat emateko proposatu ziren 
soluzioak; hiri garaikidearen barne aintzinako hiriaren limitea zehazteko esfortzuak 
alegia: harresien oina jarraituz sortutako zuhaiztiak, Vienako Ringstrasse famatua 
edo gertukoa dugun Donostiako bulebarra adibidez. Hiri harresitu gehienetan hiri 
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historikoaren eztanda gizarte eta hiriaren egoera berak eskatutakoa izan bazen 
ere, Hondarribiko harresien desagerpenari, gertaera traumatikoagoa eta kanpotik 
behartutakoa izatea suertatu zitzaion. Logikoa denez, testuinguru ezberdin honek 
erantzun ezberdinak eragin zituen ere hiriaren ondorengo planeamenduan.

Nahiz eta inguruko hiri harresituen aro gotortuaren itzala XIX. mende erdialderaino 
luzatu, Hondarribiko harresien gainbehera 1638ko setioarekin hasi, eta XVIII. 
menderako oso nabarmena zen. Poliorzetikaren bilakaera azkarrak Hondarribiko 
eremu gotortua defentsa sistemetik at utzi zuen eta, Konbentzioko soldaduek 1795. 
urtean eragindako eraiste sistematikoekin areagotuta, Hondarribiko harresiak 
ordurako desagertuak zeudela esan daiteke O’Farril, Morla eta Semper generalak 
idatzitako txostenak zihoen bezala . Gotorleku estrategiko izaerarekin hain lotua 
zegoen hiri-mota bertan behera gelditu zen gertaera hauen ondorioz, hiriaren 
ordurarteko statu quo-a kolokan utziz eta hiriari bere bizimodua goitik behera 
eraldatzera behartuz. Hiri harresitua guztiz txikitua zegoen azken mendeetako 
gerrateen ondorioz eta hiriaren erdigunea Magdalena errebalerantz aldatzen joan 
zen, ezkeroztik hiriaren bizigune bihurtuko zena.

Hurrengo hamarkadetan, Biarritz eta Donostiako hirien turismo arrakastaren 
itzalpean, Hondarribiko udal gobernuak turismo-hiri batean eraldatzeko apustu 
sendoa egin zuen. Hirigune harresitua alde batera utziz, asmo handiko hiri 
plangintza proiektu guztiak Magdalena errebalaren inguruan hedatuko ziren . 
Alde zaharraren garrantzia, errebala eta hiri harresituaren arteko harremana 
sustatuko zuen lehen arkitektoa, Manuel Manzano Monís y Mancebo izan zen. 
Honek 1956. urtean hiri historikoaren berritze proiektu orokorra aurkeztu zuena. 
Manzano Monisen proposamenaren bi aktuazio izan ziren errealitate bihurtu 
zirenak: Erreginaren bastioiaren berreraikitzea eta Gipuzkoa Plazan egindako 
interbentzioa. Lehenengo proiektuarekin harresien imajina berreskuratzea lortu 
zuen eta bigarrenarekin berriz,  gune harresituaren eta Portuko auzoaren arteko 
konexioa indartzen saiatu zen.

Dena den, azken hamarkadetan hiriaren eremu harresitu eta errebalaren arteko 
konexioak dituen arazoei irtenbide bat emateko esfortzuak handiak izan badira ere, 
nabarmena da arrakastarik gabeko konponbideak izan dituen proiektu batzuen 
aurrean gaudela.

Workshopean proposatutako proiektua azaldutako egoera guzti hauek batzen 
diren eremu batean garatu zen; San Nikolás bastioiatik egun desagertuta 
dagoen Magdalena kuboraino hedatzen den eremuan, aintzinako harresiek bere 
iparraldeko muga zuten lekuan. Historikoki hiri harresituaren atzealdea izan 
zen eremu hau azken mendeetako eraldaketekin –Magdalena errebala hirigune 
nagusi bezala hartu duen indarrarekin- alde zaharraren sarrera nagusi bilakatu da. 
Nahiz eta funtsezkoa izan bi erdiguneen arteko loturarentzat, Manzano Monisen 
interbentzioaz gain, sarrera honek ez du hiri antolakuntza proiektu egokirik izan eta 
gaur arte hasiera batean izan zuen bide inprobisatuaren soluzio bera dauka; urteen 
zehar modu anarkikoan eraikitako etxeekin eta zehaztu gabeko konexioekin.

Proposatutako proiektuaren ardatz nagusia, hiri harresituak duen ate berri honi 
beharrezkoa duen inportantzia ematea da, Portuko auzoa eta hirigune historikoa 
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erlazioan jarriz eta bien arteko elkargunea hiritarrentzako espazio publiko bezala 
berreskuratuz. Horretarako, lau izan dira egindako proiektuarekin bilatu diren 
helburuak: lehenik hiri historikoari nortasuna ematen dion harresien fatxada 
berreskuratzea, errebala eta alde zaharren arteko konexioaren sendotzea, 
Manzano Monisen interbentzioari jarraipen bat ematea, eta azkenik, hiriarentzako 
eraikin eta espazio publiko berriak ezartzea, gaur egun pribatuak diren lurrak, 
jabetza publikoarentzat berreskuratuz.

Helburu hauek lortzeko egindako proiektuaren apustua argia da; desagertutako 
Magdalena kuboaren oroipenean oinarrituta eta bere bolumenaren presentziaz 
baliatuta, bi alderrien arteko portale berriaren presentzia azpimarratzea, aldi berean 
hiri harresituaren influentzia errebaleraino hurbilduz. Alde batetik, harresien hego-
mendebaldeko inguru guztiari beharrezkoa duen erremate sendoa ematen zaio, 
Santa Maria kubo eta atetik hasita eraikitzea proposatzen den Magdalena kubo 
eta ate berriraino zabaltzen diren harresiei akabera egokia emanaz. Magdalena 
kuboaren bolumen berriarekin, hiria bere iparraldeko ertzean harresien presentzia 
indartsuaz birjabetzen da. Honekin batera, eremuak gaur egun barruti honetan 
galdua dagoen hiri historikoaren presentzia berreskuratzen du harresi berrien 
bestalde. Beste aldetik, alde zaharrari sarrera berri sinboliko bat ematen zaio 
Sabin Arana Goiri kaleari paraleloki altxatzen den lurraren tolesdura leun baten 
bitartez. Bestalde ere, oinezkoentzako ibilbideak hobetzen dira egungo errepide 
sarea eraldatuz, oinezkoentzako espazio publikoari lehentasuna emanez eta 
eremuak dituen altuera maila ezberdinentzako igogailu eta eskailera konexio 
sendoak ezarriz. Funtzioei dagokionez eraikitako kuboaren bolumen berria eraikin 
publiko bezala erabiltzea proposatzen da, behe solairuan artisau merkatu publiko 
batentzako espazioak sortuz eta goiko solairuetan harresien interpretazio zentro 
berri bat eta turistentzako harrera zentroa ezarriz.

Esan den bezala, proposatutako eraikinak aitzinako Magdalena kuboaren eta ipar-
mendebaldeko harresiaren oin planta hartzen du oinarri bezala bere geometria 
antolatzeko.  Hiriko merkatu eta interpretazio zentro berriak kuboak osatzen zuen 
ferra itxurazko barne-plazaren inguruan antolatzen da. Kanpotik murru sendoaren 
itxura hartzen duen eraikinak bere barnealderantz irekitzen da guztiz oihal horma 
garden baten bitartez, era honetan barneko plaza berria hiritarrentzako topaleku 
berri bilakatuz. Plazaren hegoaldean, kuboaren fatxada biribilduaren eta lurra 
eusten duen hormaren tartean, altzairuzko eskailerak eta igogailua daude kokatuak. 
Beraien bitartez interbentzioaren hiru maila nagusiak –Portuko eta merkatuko behe 
maila (+6.00m), bolborina eta interpretazio zentroaren erdiko maila (+11.00m), 
eta harresien goi maila (+16.00m)- elkar erlazioan jartzen dira, eremuak dituen 
altuera maila arazo konplexuei irtenbide bat emanez. Eraikina kanpoaldeko 
fatxada zurruntzen duten saihetsez osatutako horma-hobien bidez antolatzen da, 
harresi bastioidunen tipologiari keinu bat eginez eta bolumenari beharrezkoa duen 
sendotasuna emanez. Era honetan aitzinean eraikiak zeuden bolumenak espazio 
erabilgarri bezala bilakatzen dira.  Behe solairuan hobiek merkatuaren postuak 
antolatzen dituzte, eta interpretazio zentroaren goiko solairuetan berriz -saihetsak 
gora doazen ahala arinduta- museoaren espazio eta ibilbide ezberdinak osatzen 
dituzte. Eraikinaren bolumen nagusi honi ipar-mendebaldeko harresiaren norabidea 
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jarraituz atxikita, interpretazio zentroaren eta turismo bulegoaren sarrera kokatzen 
da. Bertan antolatzen dira eraikinaren zerbitzu nagusiak: igogailu eta eskailerak, 
informazio bulegoa, administrazioa eta komunak.

Inguruari dagokionez, espazio publikoaren eraldaketa sakona proposatzen da 
proiektu honetan. Eraikitako Magdalena kuboak duen bolumenaren erakarpen 
eta zeinu potentzial handiarekin batera, ezinbestekoa da inguruko espazioen 
egokitze eta antzaldatze egokia egitea hiri harresituaren eta errebalaren arteko 
erlazioa bermatzeko. Lehenik errepide sarearen eraldaketa proposatzen da: Sabin 
Arana Goiri, Zuloaga eta Bidasoa kaleen garrantzia indartzen da udalak amaitu 
berri dituen aldaketak errespetatuz. San Kristobal errotonda kentzea proposatzen 
da inguruko kaleetan oinezkoentzako lehentasuna sustatzeko. Aldi berean Alde 
Zaharraren sarrera Sabin Arana Goiri kaletik tangentzian irteten den malda 
batetik egitea proposatzen da, bere erabilera alde zaharreko bizilagunentzat eta 
bestelako zerbitzuentzat mugatuz. Bi proposamen hauekin hiri harresituaren eta 
errebalaren arteko bi konexio berri sortzen dira; bata San Pedro kaletik abiatuta 
Magdalena kubotik sartu eta eraikin berriaren eskailera edo igogailuen bidez 
hiri historikora sartzen dena; eta bestetik, hirigunera datorren errepidetik –Sabin 
Arana Goiri kaletik- malda baten bitartez egun bolborina dagoen altuerara iristen 
dena lurraren tolesdura baten bitartez. Azkenik harresien barneko adarbearen 
pasealekua osatzen da bolborinaren inguruan ezartzen den parkearekin, harresien 
garapenaren ertz guztia espazio publikoekin indartuz eta egitear dagoen erronda 
bidea luzatuz.

Azken finean Hondarribiko hiriaren etorkizunerako gakoa den eremu honentzako 
proiektu bateratua proposatzen dugu, auzi zehatz batzuk konpondu beharrean, 
eremuak dituen arazo orokorrentzako asmo handiko irtenbide bat plazaratu nahi 
duena. Dena dela, hirigintzaren gestioak berezkoak dituen zailtasunak direla 
medio, ezinbestekoa iruditzen zaigu eremu honetarako proposatzen den edozein 
proiektuk arazoa bere orokortasunean hartzea, proiektu zehatz eta osatugabeak 
aurrera eraman beharrean.
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1. Plan de Fontarabie, 1705. Lan eremuaren kartografia historikoa. Service Historique de 
l’Armée.
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2,Hondarribiko hiri harresituaren plano orokorra proposatutako proiektuarekin 
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3 Proiektuaren bolumetria orokorra 
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 4 Proiekturen oinplano orokorrak
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5 Eraikinaren oinplanoak
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6 Eraikinaren plaza nagusiaren infografia
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7 Eraikinaren sekzio eta altxaera nagusiak 
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8 Plazaren infografia museoaren barrutik ikusita 
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9 Espazio publikoaren infografia
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