
Atal honen xedea modu orokorrean garai aldakor
honen aurrekariak azaltzea baino ez da eta, honela,
labur-labur, Barakaldoko gizarteak garai honetan ze-
har bizitutako egoera zailak kontatzea. Hau egitera
bultzatzen gaituen helburua Barakaldoko ezaugarri
sozio-ekonomikoak sakonago ezagutzea da batetik
eta, bestetik, hiri hau historian zehar zenbat aldatu
den erakustea.

XX. mendean ezkerraldea izan zen lanaren eta ka-
pitalaren gune, ezinbestekoak biak Bizkaiak eta Eus-
kal Herriak mende honetan zehar izan duen hazkun-
dea eta nagusitasuna ulertzeko.

Honek guztiak, dimentsio handiko industriak ezar-
tzea bultzatu zuen, langile asko bildu zen eta, lan-
indar honek, denbora joan ahala, Bilbo Handiaren me-
tropoli-gunea sortu zuen. 

Bertan finkatutako enpresa guztien zurrunbiloa iku-
sita, nekazaritzan oinarritutako Barakaldo edo Sesta-
on pentsatze hutsak burla zirudien, nahiz eta halako-
ak ere izan ziren. Ezin ahantz dezakegu nekazaritza
izan zela Antzinako Erregimenean Barakaldoko oina-
rrizko jardunbidea. Behinolako XVIII. mendean. Baina
elizatearen jardunbidea nagusiki nekazaritza izatea ez
da oztopo izango bertako biztanle askok lurrak landu
eta, aldi berean, beste lanak egiteko, esaterako, me-
atzetako betak garraiatu, meatzaritza edota mendien
ustiaketa. 

Honela zioen Delmasek XIX. mendean bere hirita-
rrei buruz 

“El baracaldés es de genio acometedor y
atrevido. Labrador al mismo tiempo que pes-
cador; marinero y minero a la vez; ya arras-
trando desde su barquichuelo un cepo para
coger ostras, tendiendo la red desde la mitad
del río, conduciendo pinazas cargadas de
mena de hierro desde Galindo a Bilbao, o sa-

cando mineral con el pico en los criaderos de
Triano”.

“Barakaldotarra izaera oldar eta ausarte-
koa da. Nola nekazari, nola arrantzale, marinel
eta meatzari aldi berean, bere txalupatxotik
ostrak harrapatzeko artea arrastaka, erreka
erditik sarea zabalik, burdin meaz beteriko za-
ma-ontziak Galindotik Bilbora gidatzen edota
Trianoko haztegietatik mineralak pikotxaz ate-
ratzen”.

Barakaldoren kasuan, nekazaritzaren produkzioa-
ren hazkundea ihidi eta padura ugari lehortzetik etorri-
ko da. Artoa, garia eta sagarra izango dira Barakaldo-
ko nekazaritzaren produktu nagusienak, eta hala
izaten jarraituko dute XIX. mende erdiraino, izan ere,
data honetatik aurrera urte batzuetarako ardogintza-
ren garapen handieneko garaiaren lekuko izango ga-
ra.

Dena den, estrategikoki kokatua egoteak, hots,
Nerbioiko ezkerreko erriberan, Trianoko meatzetatik
eta Bilbo eta Portugaleteko herrietatik hurbil, mende-
etan izandako garapen eta bilakaera baldintzatu ditu
batez ere.

1863. urteko Lurralde Estatistikak Barakaldoz
mintzatzean hiru fabriken berri ematen digu. Lehe-
nengoa, Mwinckel, Arregi eta Cia. jaunen jabetza,
1959. urteko Irauregi burdin fabrika , bigarrena Santa
Ageda eta hirugarrena Ibarra eta Cia. jaunena. Azken
hau, “Nuestra Señora de El Carmen”, probintziako si-
derurgia-industriaren oinarri nagusiena izan zen. 

1982. urtean “Altos Hornos y Fábrica de Hierro y
Acero de Bilbao” sozietatea sortu zen, hogei urte ba-
rru “lberia” enpresarekin bateratu eta “Bizkaiko Labe
Garaiak” sortuko da, estatuko ekonomia industriala-
ren erakusgarri handienetariko bat izatera iritsiko den
sozietatea.
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TRANTSIZIOAREN HISTORIARAKO OHARRAK:
GIZARTEA

MAITE IBAÑEZ
Historiagilea

El proceso industrializador acelerado en la última mitad del siglo XIX, con la instalación de
plantas siderúrgicas, químicas y de transformación, conllevó un crecimiento demográfico y
urbanístico espectacular, haciendo de Barakaldo el centro urbano más importante y más
desmesuradamente poblado de la zona fabril y minera de Bizkaia y el segundo en importan-
cia provincial después de la capital bilbaína.
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XIX. mendeko azken erdian prozesu industrializa-
tzaile azkarra gertatu zen, fabrika siderurgiko, kimiko
eta eraldaketa fabrikak ezarri ziren eta honek guztiak
demografiaren eta hiriaren erabateko hazkundea eka-
rri zuen, honela, Barakaldo Bizkaiko fabrika eta mea-
tze guneko hirigune garrantzitsuena eta neurrigabeki
jendetsuena izatera iristeaz gain, Bilbo hiriburuaren
atzetik probintziako bigarren garrantzitsuena bihurtu
zen.

50EKO HAMARKADA

Egia bada ere gaur egun ezagutzen dugun Bara-
kaldo bere bilakaera historikoaren garai ezberdinen
ondorio dela, egia da, halaber, Gerrate Zibiletik aurre-
ra jasandako aldaketa eta eraldaketek beste ezerk
baino hobeto azaltzen dutela udalerriaren azken urte-
otako forma eta izaera.

Egia esan, Barakaldo eta itsasadarraren mugakide
diren gainerako herriak definitzerako orduan, bizitze-
ko trinkoa eta mamitsua den gune txikia izanik, bata
besterekin lotuta hiri-barrutia osatzen dutela esan de-
zakegu.

Hain jendetsuak diren gune hauen alderdi iluna in-
dustrializazioak sortutako bereizketa sozio-espazialak
islatzen du. Fenomeno hau Barakaldoko lehen fabri-
ken hurbileko guneetan ikus daiteke, giza pilaketaren
adibide garbia baitira –baina ez hemen soilik, Bilbo hi-
rian aurki ditzakegun beste adibideak, Bilbao La Vieja,
Rekaldeberri, Santutxu edo Boluetako auzoa izan dai-
tezke, are gertuago, ondoan dagoen Sestao udalerri-
ko barruti asko, etab.

Langile-klaseak gune baztertuetan eta hiriko gune
nagusi eta ongi hornituetatik urrun geratzen ziren au-
zoetan kokatzen ziren, honela, hirien geografia berria
zipriztintzen zuen “langileen eraztuna” sortu zen.

Borrokaldiaren osteko urteak inflexio puntu bat
osatuko dute herriaren hiri-garapenean. Herri-hiri al-
daketak txabolismoaren lehen finkapenak ekarriko di-
tu, etxebizitzak norberak eraikitzea, gutxieneko bizi-
garritasun baldintzarik gabe, administrazioaren
kontrolik gabe, hirigintzarik, saneamendurik, elektrizi-
taterik gabe eta, gehienetan, lurra legez kanpo okupa-
tuz. 

1950. urtetik 1970. urterako garaian Barakaldok
inoiz ezagutu ez zuen hazkunde demografikoa bizitu



zuen, urteko bataz besteko tasa gutxi gorabehera %5
baitzen. Beste modu batera esateko, datu absolutue-
tan biztanleria hirukoiztu eta hirurogeita hamar mila
baino biztanle berri gehiagorekin handitu zen. 1950.
urtean 42.240 ziren eta hamar urte beranduago dago-
eneko 115.297 biztanleetara igo ziren. 

Izan ere, biztanleriak ziurtasun material jakin bat
lortu duenean soilik –lanpostu ziurra eta etxebizitza
duina– izango du arrazoi gehiago bere bizitokia finka-
tzeko. 

Berrogeita hamarreko hamarkadan demografiaren
garapena gorakorra, iraunkorra eta mailakatua izan
zen. Hazkunde honen arrazoiak bilatzeko, ohartu be-
har gara garai honetan Bizkaiko industriak, autarkia
politikaren eraginpean, urrezko aroa bizitu zuela.

60KO HAMARKADA

Hirurogeiko hamarkada garai gogoangarria da hiri-
ko historia garaikidean. Bizitutako aldaketa iraultza gi-
sa uler daiteke. Ordu arte biztanleriaren eta espazioa-
ren artean mantentzen saiatutako oreka hautsi egin
zen bat-batean.

Biztanleriaren hazkunde indartsua ez zen herriaren
garapen ordenatu batekin bat etorri eta bizilekuak izu-
garrizko hondaketa-prozesua jasan zuen: eraikitako
etxebizitzak kalitate baxukoak eta txikiak ziren, gutxi
gorabehera 50m2 erabilgarri etxebizitza bakoitzeko.
Eraikuntzaren negozioak irabazi handiak ekarri zituen
1958 eta 1966. urteen artean eta arlo honetako indus-
trietako milaka langileri eman zien lana. 

Gainera, gizartearen ekipamendua eta hiriko azpie-
giturak ez ziren nahikoak, garraiobideek ez zioten biz-
tanleriaren mugikortasun gero eta handiagoari eran-
tzuten eta ingurumenaren, erreken eta airearen
kutsadura-indizea gero eta handiagoa zen. Hiriko es-
pazioaren banaketa egoera berriei egokitu zitzaion eta
kolore grisa eta hiriko nahasmena nagusitu ziren, biak
ere Europa mailako gune industrialetako ezaugarriak.

Noski, egoera hauek guztiak are larriago bihurtu zi-
ren biztanleri kopuru berri handi bat iritsi eta etxe duin
bat ematen jakin ez zitzaienean. 

Udal dokumentu eta eskabideetan Udalaren eta
partikularren kezka azaltzen da etengabe sortutako
arazo berriei aurre egiteko garaian. Gauza normala
zen bizilagunen etxeak ostatu inprobisatu gisa erabil-
tzea; berriz alokatutako etxeen kopurua neurrigabe ari
zen hazten eta honek, lehen aipatutako pilaketa sor-
tzeaz gain, prezioak ere igo zituen. 

Gabezi hauek arintzeko asmotan, hainbat instituzio
eta erakunde eraikuntzan hasi ziren lanean. Zentzu

honetan Udalak egindako lana nabaria izan zen, auzo
osoak eraiki baitzituen. Guztira, 1950 eta 1965. urteen
artean, 10.000 etxebizitza berri baino gehiago eraiki
ziren, gehienak diruz lagunduta. 

Auzo berrietako sustatzaile nagusienak enpresak,
udala eta erakunde ezberdinak izango dira: Bizkaiko
Labe Garaiak eta Galiziako Elkartea (Centro Gallego)
Arteagabeitian; Euskalduna eta Orkonera konpainiak
Llanon; Euskalduna eta Udala Gurutzetan; Sefanitro,
Bizkaiko Labe Garaiak, Iberduero eta Bizkaiko Aurrez-
ki Kutxa Retuerto eta Betelurin etab. Hauek 5 edo 7
solairutako eraikinak izango dira, banaka edota bata
bestearen ondoan jarritako blokeetan antolaturiko
multzotan. 

1962. urtean Udalaren eraikin berria egin zuten,
1964 eta 1966. urteen artean batxilergoko institutua
eta telefonia-zentrala; berrogeiko hamarkada elizen
eraikuntzarako garaia izan bazen, San Jose –Fueros
kalea–, Sagrado Corazón de Jesús –Retuerto–, edo
Sagrado Corazón de María Burtzeñan, hirurogeiko ha-
markadan ikastetxeak eraiki ziren. Barakaldok 1846.
urtean haurrentzako eskola bakar bat zuen nola muti-
lentzat nola neskentzat. 1977. urtean dagoeneko guz-
tira laurogeita hamabi ikastetxe zeuden (eskola eta
akademiak barne). Era berean, merkataritza sektorea-
ren hazkundea nabaria izan zen.

Hirurogeiko hamarkadan biztanleriaren hazkundea-
ren arrazoi nagusiena etorkinen migrazio berria izan
zen hamarkada hasierako krisi txikiaren ostean –go-
goratu 1959. urteko Estabilizazio Planak industriari
arazo handiak ekarri zizkiola– eta, ondorioz, normala
den bezala, jaiotze-tasa hazi zen. 

Industria gune garrantzitsua izanik, migrazio mugi-
menduak azkartu ziren eta XX. mendearen gehiengo-
an ere Barakaldoko hazkunde demografikoa harriga-
rria izan da, Estatuko udalerririk –ez hiribururik–
jendetsuena izatera heldu da.

Etorkinek osatu dute, inongo zalantzarik gabe, hiri-
ko alderdi gizatiarra eta beraiek izan dira, halaber, XX.
mende erdiko urteetan bizitutako hazkundearen arra-
zoi nagusia. 

1965. urtean Gaztela-Leongoak Barakaldoko biz-
tanleria osoaren %25,3 ziren, hamar urte barru, 1975.
urtean, trantsizio erdian, datua oso antzekoa zen,
%23,6. –Kantabriako Mendikateko hegoaldetik, Bil-
bo-La Robla trenak zeharkatutako herrietatik eta zere-
al laborantzadun Duero aranetik–: Tierra de Campos,
Cerrato, Dueroko Erribera, La Armuña, Segovia eta
Avila iparraldeko lautadak etab. Dena den, etorkin
gehienak Burgos iparraldetik etorriko dira, zazpi 
merindadeen ingurutik, La Bureba, Las Juntas, La 
Lora…
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Erkidego honetatik iritsi ziren biztanle berri gehie-
nak, ondoren Galiziatik %6,3, Andaluziatik %6,1, Ex-
tremaduratik %4,7, Kantabriatik %3,7 eta Errioxatik
%1,5. Barakaldon jaioak %38 inguru ziren eta Bizkaia
eta Euskal Herrian jaioak %15.

Galiziar gehienak Coruñako probintziatik zetozen;
Galiziatik etorritakoen erdia Arduako barruti judiziale-
tik eta probintzia beraren ondotik zetozen, asko Lugo
edo Pontevedratik ere zetozen: Guitiriz, Palas del Rey,
Boimorto, Santiso, El Pino, Vilasantar, Sobrado, Cur-
tis, Fradesetik… etab.

Anadaluzia mendebaldeak, Almeriak eta Granadak
ordezkaritza txikia eta eskasa zuten. Etorkin gehienak
Malagatik –Serrania de Ronda eta Sierra Nevadako
inguruko mendietatik zetozen, barrualdeko sakonune-
tatik eta Velez ibaiko arrotik– gutxiago zetozen Kordo-
ba eta Jaendik. Barakaldora etorkin gehien bidali di-
tuen udalerria Teba da (mila etorkin inguru), Serrania
de Rondan dagoen herria, Ronda eta Campillo artean.

Extremadurakoak Gata mendizerra inguruko men-
dietatik eta Trujillo-Caceres goi lautadatik zetozen.
Caceres probintziatik: La Serena, Tierra de Barros eta
Ardilla Arroatik. Badajoz probintziatik: Merida eta Ba-
dajoz artean Guadiana ibaiaren bidean kokatutako
herrietatik.

Gainerako industria edo hiriguneetatik zetozen
etorkin gutxi edo batere ez zegoen, –Zaragoza, Bar-
tzelona, Madril edo Valentzia– hauek eragiten duten
guneetatik, Aragoi, Katalunia, Levante, Gaztela-
Mantxa, ezta artxipelagoetatik ere.

Baina biztanleria honen etorrerak jarrera ezberdi-
nak izan zituen. Hasiera batean, 50eko hamarkadan,
etorkin gehienak iparraldeko azpi-mesetatik eta neurri
txikiagoan Galizia eta Kantabriatik zetozen. 

Garai honen bukaeran etorkinen joan-etorriak eral-
daketa geldo bat jasan zuen: hurbileko inguruak ga-
rrantzia galtzen zuen bitartean, urrunekoak irabazi
egiten zuen. 

1965 eta 1969 arteko bosturtekoan etorkinen eto-
rrera moteldu egin zen, bereziki Gaztela-Leongoena.
Berriz ere indartu zenean, urrutien zeuden lekuek zu-
ten lehen postua: Galizia, Extremadura eta Andaluzia.
70eko hamarkada amaiera arte errolda etengabe hazi
zen eta 123.760 biztanleetara iritsi zen; biztanleen
dentsitatea 2.417 biztanlekoa zen km? bakoitzeko.

Hau da, industria gunearen deiari jarraiki, hainbat
tokitatik etorritako jendeak alderdi gizatiarra osatu
zuen. Industria eta etorkinek, beraz, oinarrizko dualta-
suna osatzen dute.

70EKO HAMARKADA
Biztanleriaren hazkunde izugarriak, hirigintza-pro-

zesu ordenatu gabeak, diktaduran oinarritutako erre-

gimen politikoak eta demokraziarako trantsizio luzeak
Barakaldok 70eko hamarkadan jasan zuen metamor-
fosia arazotsu bihurtu zuten: gizarte mugimenduen is-
la diren auzoetako liskarrak, bereizketa, lurralde anto-
laketaren oreka eza, toki administrazioaren krisia
etab. 

Hirurogeita hamarreko hamarkadan Barakaldok in-
dustria gune garrantzitsu izateari utzi zion, industria
handia kolokan jarri baitzen eta jarduera jaistea kolpe
gogorra izan zen lanetik eta lanerako bizi zirenentzat. 

Krisi industriala dela eta oinarri ekonomikoa gain-
behera etorri eta lanpostu asko galtzeaz gain, aurreju-
bilatu eta jubilatu kopuru handi bat berriz ere jaioterri-
ra itzuliko dira. Barakaldoko biztanleriak, beraz,
etengabeko baina, hala ere, jaitsiera txikia jasango
du. 

Modu larriagoan gertatu da 80eko hamarkadatik
aurrera, hondamendi demografiko bat gertatu baita,
egun Barakaldok duen biztanleria datuetara iritsi arte,
95.877 biztanle 2003. urteko erroldaren arabera.

1981. urtetik 2001. urte arte Bilboko hiriak 56.000
biztanle galdu ditu.

Azken urteotan biztanleriaren zahartze nabaria iga-
rri da, erroldaren %30 baino gehiago 55 urtetik gora-
koa baita eta 16 urte beherakoek ez baitute biztanle-
riaren %12 osatzen. 

E g u n g o
egoera 60 eta
70eko hamar-
kada haietan
bizi zenaren
oso ezberdina
da. Gaur egun
mila biztanleta-
tik zazpi, hau

da, Barakaldoko 700 bat biztanle, oso urruneko he-
rrialdeetatik datoz, esaterako Angola, Mali, Mauritania
edo Libiatik; baina gehiengoa, zalantzarik gabe Erta-
merika edo Hegoamerikatik datoz, Brasil, Kolonbia,
Kuba, Ekuador edo Argentinatik, nahiz eta A.E.Betatik
edo Marokotik datozen hiritarrak ere falta ez diren.
Txinatik datozen hiritarren kopurua nabarmen igo da
103 izatera iritsi arte.

Udaleko web-orrian azaltzen den moduan 

“Berriztatze ekonomikoa Portuaren eta Ai-
reportuaren garapenaren eraginez sortutako
industria berriak ezartzean, eta aurreko aka-
tsak ekidinez, espazio horiek hiriguneetatik
hurbil egotean datza. Industria berri horiek le-
hengo industriek utzitako lurra berrerabiliko
dute, egoitza erabilerarekin bateratu daiteke-
en jarduera ekonomikoa ezartzeko. Horretara-
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ko, jarduera zaharrak desagertu ondoren 
geratu diren espazio libreak lotzeko komuni-
kazio-sistema berriak sortu eta kale berriak
egin behar dira, hiria itsasadar bazterrera hur-
bilduz, oso zaharrak diren etxebizitzak ordez-
katuko dituzten eraikuntzak onartuz.

Merkataritzaren garapena da aukerarik ga-
rrantzitsuenetarikoa, Barakaldo Metropoliko
kontsumo gune bihurtuko duelarik bai eta
mugakide diren herrialdeen erakarpen puntu
ere. Merkatalgune hori jadanik daudenen

osagarri izango da, eta ez lehiakide. Hirigune-
an dagoen ohiko merkataritza mantentzeko
oinezkoentzako kaleak jarriko dira, bai eta es-
pazio libreak eta lurpeko aparkalekuak sortu-
ko ere”.

Ezin ahantz dezakegu Bilbao Exhibition Centre
(BEC), Bilbo Metropolitarra berreskuratu eta XXI.
mendeko Europako erreferente bihurtzeko apusturik
zentzuzkoenetariko bat. Azoka hau Barakaldo hiria-
rentzat zerbitzuetara bideratuta dagoen hiri gisa ga-
ratzeko oinarri izango da.


