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Abstract

Hernaniko
hirigunea
XIV.
mendean
hiribilduaren formazio-guneari dagokio.
Plaza Nagusia XVI. mendean eratu zen,
plazaren bi albo hartzen zituen eliza eta
udaletxea eraiki ondoren. Komunikazioak
Plaza Nagusiaren historia konstruktiboa
aztertuko du, eraikin garrantzitsuenen interes
arkitektonikoa azpimarratuz, madinatarren
eta zuaznabartarren etxeak barne.

The historic quarter of Hernani
corresponds to the formation core
of the town during the fourteenth
century. Its Square started to take
shape, following the construction of
the church and the Town Hall. This
paper will analyse the constructive
history.
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Hernaniko Plaza Nagusiaren hiri-egiturak espazio estetiko
eta funtzional garrantzitsua osatzen du, eta egoera sozial
eta historikoen arabera eratu da. Plaza bi kale nagusien
topagune gisa sortu zen, harresiaren ate batean hain zuzen
ere, eta, errege-bidearen bidez, Tolosarekin lotzen zuen
hiribildua. Espazio hori handitzen joan zen, bere izena
aldatu egin zen une bakoitzeko gizarte-kezken arabera, eta
horrek dimentsio sinboliko batean utzi zuen bere aztarna.
Izan ere, XVII. mendean Plaza Publiko gisa izendatzen
zen, eta hurrengo urteetan, berriz, Plaza Nagusia eta
Konstituzioaren plaza. XX. mendean, gerra zibilaren aurretik,
Errepublikaren plaza izendatu zuten, eta Espainiako plaza
gerra horren ondoren, eta gaur egun: Hildako Gudarien
Enparantza. Plazaren izendapenean izandako aldaketak une
historiko bakoitzaren ikuspegi politiko-sozial ezberdinen
isla dira, memoria kolektiboan txertatzen direnak. Memoria
kolektiboaren beste adierazpen bat, dimentsio materialekoa,
eraikuntza-eremuan inskribatuta dago, eta horren analisian
datza honako lan hau.
Esparru historikoa. Hiri-morfologia
Hernaniko Hirigune Historikoa Erdi Aroko etapetan
artikulatu zen, eta hiri-fundazioaren azalera 1,8 Ha ingurukoa
zen. Harresiak zedarrituta zegoen, eta, bertan, sarrerako
bost ateak kokatzen ziren. Hernani hiri-bidea tipologiari
zegokion (Linazasoro, 1978), eta Errege Bideak zeharkatzen
zuen, Kale Nagusiarekin nahasten zena, hiribilduaren
barruan. Horri paralelo, trazaduraren zatirik handienean,
Andrekale dago. Bere sorreran hiria zirkulazio-guneez eta
espazio zabalago batez osatua zegoen. Gune zabal hori
hego-mendebaldera kokatua zegoen, aipatutako bi kaleen

topaketan, Tolosa norabidean Errege Bideari begira. Espazio
horrek triangelu-forma izango luke eta perimetroko etxeen
ilararen fatxada nagusiak eta bi erdiko ilaren erremateak
mugatzen zituen. Erdi Aroko hiribilduetako bizilagunek
harremanetarako espazioak behar bazituzten ere, XIV.-XV.
mendeetako hiribilduak aniztasuna zuen harresiz kanpoko
guneen artean: Leokako ikuztegia (1016), Santa Magdalena
eliza (XII.-XIII. mendeak) eta Santa Magdalena ospitalea
(1519an kontzejuaren biltokia). Garai hartako populazioa
1.200 biztanlek osatzen zuten.
1512an, Hernani gudaroste frantziarrak suntsitu egin zuen,
Fernando Katolikoaren lurraldeetako borrokan Joan III.a
Nafarroako erregea babesten zuelarik. Hernani berreraiki
zenean, XVI. eta XVII. mendeetan zehar, harresitutako
esparrua iparralderantz zabaldu zen. Gainera, 1483tik,
demografiaren gorakada garrantzitsu baten ondorioz,
kontzejuak parrokia-eliza hiribildura eramatea planteatu
zuen: erregeari aurkeztu zitzaion eskaera, eta horrek
1540an eman zuen lizentzia. Eliza 1548an hasi zen eraikitzen,
harresiz kanpoko lursailen/baratzeen eremuan, hiribilduaren
ipar-mendebaldeko mugan (Ayerbe, 1983).
Hernanin kontzejuaren etxe bati egindako erreferentziak
XVI. mendearen erdialdean ageri dira. Bertan azaltzen
denez, kontzeju-etxearen fatxada eraiki zen, lehengo
etxebizitza zahar batean (Hernaniko udal-artxiboa). XVII.
mendera arte, ez zen planteatu eraikin berria eraikitzea
eta plaza publikoan kokatzea, espazio hori aldatuz. XVII.
mendearen amaieran hiribilduaren hiri-morfologia hirigune
historikoan kontserbatu den bitartean, Plaza Nagusia XIX.
mendera arte ez zen eratu.
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1.irudia ~ Hernaniko Enparantza Nagusia (A) 1838. (B) 1873. Gaur egun (C). (1) S. Joan Bataiatzailearen eliza. (2) Udaletxea. (3) Zuaznabar
etxea. (4) Madina etxea.
Egilea ~ 1A: 1838 «HERNANI la villa de Hernani y su fortificación» Sienén de Buenagak kopiatua. Kartoteka historikoa. 1B: Gerrate zibila
1873-1876 «Plano de obras de defensa de la Villa de Hernani construida por los voluntarios». Hernaniko Udal Artxiboa. 1C: Oihana Santolaria

Enparantzaren historia konstruktiboa
Hernaniko Plaza Nagusia ez zen sortu planifikatutako diseinu
baten ondorioz, eta horregatik ez dio Errenazimentuko edo
Barrokoko plazen tipologia arkitektonikoari erantzuten.
Kasu honetan, plazaren espazioa bi eraikin nagusien
protagonismoaren menpe geratu da, hots, Parrokiako
eliza eta udaletxea. Beste eraikin batzuen fatxada nagusiek
osatzen dute, plazara irekitakoak, eta bisualki espazio itxiari
babesa ematen diotenak.
S. Joan Bataiatzailearen parrokia-elizaren fatxadak
okupatzen du plazako ipar-mendebaldeko zati handiena.
Eliza eraikin exentu gisa eraiki zen, eta espazio zabal batekin
haren aurrean. Kontzeju-etxearen eraikina hiribilduaren
SWko harresia okupatuta zegoen orubean eraiki zen,
Errege Biderako irteerako atea integratuz. Horrela, plaza
trapezoidal handi bat mugatuta geratu zen, 1.800 m2
ingurukoa. Plazaren beste bi aldeak Erdi Aroko lotetatik
datozen lursailen gainean eraikitako eraikuntzek mugatzen
dituzte; horien artean, 5. zenbakia, Madina edo Ayerdienea
etxea, eta 7. zenbakia, Zuaznabar etxea, daude kokatuta.
Plazari buruzko lehenengo erreferentzia grafikoak XIX.
mendekoak dira, eta guda karlistetan egindako defentsa
militarretatik datoz, Hernanik modu aktiboan parte hartu
baitzuen liberalen bandoan. 1A irudian ikus daitekeen
bezala, udaletxea elizaren ondoan eraiki zen, bi eraikinen
artean pasagunea utziz, eta 1838an eliza eraikin exentua zen.
Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoan (Oñatiko
notario-funtsak) agertzen denez, 1852ko apirilean honako
salmenta hau burutu zen: «Venta real de los dos huecos o
solares comprendidos entre la Casa Consistorial y la Iglesia de
esta Villa, y entre esta y la Casa habitada por D. Juan María
Casas, por el Ayuntamiento de la misma, con autorización
superior». Eta uztailean hitzarmen hau: «Convenio para la
edificación de una Casa en la plaza pública de esta Villa, y en
el solar existente entre la Iglesia Parroquial de la misma y la
Casa habitada por D. Juan María Casas». Orube horietako
lehenengoan bikarioaren etxea eraiki zen eta bigarrenean
etxe partikular bat. 1B irudian ikus daitekeen bezala, plazaren
oinplanoa aldatu egin zen XIX. mendearen erdialdean, gaur
egun mantentzen dena (1C irudia).
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Azken guda karlistan (1872-76) Hernaniko Udala artilleriaparke bihurtu zen; granada batek eztanda egin zuen,
leherketak udaletxea suntsitu zuen, eta Plaza Nagusiko
eraikin ugari erabat edo partzialki hondatuak geratu ziren,
besteak beste, bikarioaren etxea (Murugarren, 1970).
Elizaren fatxadaren babesa eraginkorra izan zen, eta ez zuen
kalte larririk jasan. Gertaera tragiko horiek azaltzen dute
udaletxea eta plaza osatzen duten etxeak partzialki edo
guztiz berreraiki zirela XIX. mendearen amaieratik aurrera.
Ipar-mendebaldeko pabiloia. S. Joan bataiatzailearen
parrokia-eliza
Elizaren kokapena eta eraikuntza 1545ean erabaki bazen
ere, portada ez zen gauzatu 1706-08 arte. Eliza, kareharrizko
harlanduz eta hareharrizko portadaz egina, bi mendetan
zehar atalka osatu zen, egungo egoerara iritsi arte (2. irudia).
Plazaren ikuspegitik, interesgarria da elizaren portada
barrokoa kontuan hartzea (2B irudia), Martin de Zalduaren
obra (Astiazaran, 1988). Atearen bi aldeetan bi zutabe txiki
daude, eta zutabeen artean San Joanen eta San Pedroren
irudiak. Atearen gainean, San Joan Bataiatzailearen eskultura
duen horma-hobi bat dago. Elementu guztiak erdi-puntuko
arku baten azpian bilduta daude. Arkuaren barruan lerro
sinpleen egitura dago, frontoi triangeluar batez errematatua.
Frontoia bi pilastraren gainean kokatzen da, goiko aldean
zizelkatutakoak eta behealdean kaxatutakoak; horren erdian
armarri bat dago eta muturretan, pilastrekin lerrokatutako
bi pinakulu altxatzen dira. Deskribatutako elementuen
arteko harria landa-motiboekin landuta dago.
Eliza plazaren plano altuenean kokatuta dago eta eskalinata
baten bidez lotzen da plazarekin, harmailadia harrizkoa
da eta portadaren neurrira egokitua. Eskalinatan hiru
zati bereizten dira: erdiko zatia eta alboko bi, oinplano
zirkularreko
pulpituez
bananduta.
Burdinurtuzko
balaustrada batez errematatuta dago, eta multzoaren
monumentaltasuna nabarmentzen da. Portada sartzean
Barrokoaren ezaugarri bereizgarriak gehitzen zaizkio
elizari: apaindura konplexuarekiko zaletasuna eta formen
mugimendua: zutabeak, estatuak eta beste elementu batzuk
sakonera-planoetan banatzen dira, dinamismoa eta argijokoak sortuz.
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Elizaz gain, NWko pabiloia XX. mendean eraikitako eta
elizari alboan atxikita altxatutako hiru solairuko eraikinak
osatzen du.
Plaza erlijioso, zibil eta politikoen egoitza gisa agertzen bada
ere, XVI.-XVII. mendeetan erlijio-funtzioa nagusitu zen,
eta gizartea koordenatu erlijiosoen bidez bizi zen. Horrela
erakusten dute beranduagoko ikerketetan deskribatzen
diren plazaren erabilerek eta ohiturek, adibidez, 1831n
Jose Maria de Zuaznabar-ek aipatutakoa: «… la inmemorial
costumbre de pasar en procesión con Cruz levantada y
capellanes todos los años … en cuerpo de Villa, el Alcalde como
Capitán, el Regidor Decano como Alférez y el segundo como
sargento, con estandartes, pífanos, alabarderos y cajas …».
Hego-mendebaldeko pabiloia. Udaletxea
1673an proiektatutako zinegotzi-etxeko trazeria eta
hargintza Juan de Lizarraga maisuaren ardura izan zen, eta
eraikuntza bost urtetan amaitu zela uste da (Astiazaran,
1988). Proiektuaren arabera, eraikina laukizuzena izango
litzateke, fatxada nagusia hiribildurantz zuzendua, eta atzeko
fatxada, Errege Biderantz, Tolosako norabidean, Lizeaga
auzorantz, gaur egun mantentzen den moduan.
Kontzeju-etxe honek herreriar eraikin baten ezaugarriak
aurkeztuko lituzke: dekoraziorik eza, horizontaltasun
nagusitua egitura kubikoen orekari esker —egituran
zehar era simetriko batean kokatutakoak— eta piramideformako kapiteletan errematatutako alboetako dorreak.
Bere tipologia garaiko Gipuzkoako kontzeju-etxeena da:
arkupedun beheko solairua, kontzeju-balkoia burdinazko
barandarekin eta fatxadan harriz landutako herriko armarria.
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Armarria, berreskuratu eta gaur egungo fatxadan kokatua
dagoena, 1709an datatuta dago.
Planoen azterketak erakusten duenez, eraikin berri honek,
kontzejuaren egoitza izateaz gain, beste funtzio batzuk
betetzen zituen: espetxeak, biltegiak, zezenketetarako
hesiak eta herriko jaietarako tresneria gordetzen ziren, baita
alondegia, epaimahaiaren gela, eskolarako aretoa, maisuaren
etxea eta medikuaren etxea ere. 1.700 biztanletik gertu,
Hernaniko kontzejuak gizarte-eskariei erantzuten zien
hainbat arlotan: hezkuntza, osasuna, justizia, ekonomia eta
jaiak. Eraikin honekin plazaren sinbolismoa erlijio-eremutik
mugitzen hasten da eta espazio zibiko gisa adierazten da.
1885ean, udaletxearen eta bikarioaren etxearen suntsiketa
eta hamar urtera, kontzejuak berreraikitzea erabaki zuen
eta proiektua eta obra-zuzendaritza burutzeko enkargua
Fernández-Ayarragaray arkitektoak jaso zuen (Hernani
1821, Sevilla 1900). Garai hartan hedapen industrial handia
gertatu zen eta, ondorioz, Hernaniko ekonomiaren bultzada
handi bat, eraikin berrian isla duena.
1888an eraikitze-lanak amaitu ziren. FernándezAyarragarayk Sevillan lan egin zuen arkitektoek artearen
historizismoarekiko interesa erakusten zutenean, eta joera
horiek, konbinaturik, eklektizismoa eragin zuten. Korronte
kultural eta estetiko horren eragina obran agertzen da,
Errenazimentuko eta Barrokoko elementuak biltzen dituena,
eraikin aparta lortuz eta plazaren garrantzia azpimarratuz.
Bikarioaren etxea suntsitzeak eraikinaren luzera 38
metroraino luzatzea ahalbidetu zuen, eta arkupedun
gorputzeko arku-kopurua zazpira igotzea (3. irudia).

2.irudia ~ (A) Enparantzaren
NWko pabiloia. (B) S. Joan
Bataiatzailearen elizaren portada.
3.irudia ~ Enparantzaren SWko
pabiloia (A) Udaletxeko fatxada
gaur egun. (B) Arkupedun galeria,
non perspektibaren efektua ageri
den.
Egilea ~ Oihana Santolaria
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Proiektu berrian udaletxearen itxura asko aberastu bazen
ere, Gipuzkoako kontzejuko lehenengo etxeen ezaugarriak
mantendu zituen (Plazaola, 2003), baita aurreko udaletxearen
egitura orokorra ere. Arkitektoak, gainera, eraikin berria
elizarekin harmonizatzea lortu zuen, eraikuntza-xehetasun
batzuen bidez, eta garrantzitsuenak honako hauek izan ziren:
kareharri griseko eta hareharri horiko erabilera fatxadan,
elementu edergarriak nabarmentzeko, erdiko balkoi
korrituaren forma makurra elizaren sarrerako pulpituekin
harmonian, eta burdinazko forjazko barandak eta pilastrak
ere partekatu zituen.
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Erdiko ardatz honetan eta estalkiaren gainean, mantsarda
zabal bat zegoen, gaur egun azken solairuko egituran
txertatuta dagoena; bere fatxadan erloju bat dago, erdizutabe korintoarrak dituena; eta erdi-frontoi kurbo batek
errematatua. Frontoi hori herriko armarriak koroatzen du,
eta, halaber, beste frontoi makur bat ere badu.
Dekorazio-elementu garrantzitsu bat da oin noblea fatxada
osoan zehar errematatzen duen horzdun elementu jarraitua;
Mocoroa arkitektoak, hortzen tamaina txikituz, solairu
berriko fatxadaren goiko errematean erreproduzitu zuen.

4.irudia ~ (A) Enparantzaren SEko
pabiloia. (B) Zuaznabar etxearen altxaera.
5.irudia ~ (A) Enparantzaren NEko
pabiloia. (B) Madina etxearen altxaera.
Egilea ~ Oihana Santolaria

Eraikinak behe-solairua, solairuartea, noble-solairua
eta mantsardadun ganbara zituen. Eraikinaren egungo
bolumetria ez da jatorrizkoa, 1942. urtean handitu baitzen:
Mocoroa arkitektoak garatutako laugarren solairu bat
altxatu zen, fatxada nagusiko lerrotik atzeratua.
Udaletxearen eraikuntzan harlanduzko harria erabili zen
basamentuan, zokaloetan eta elementu garrantzitsuetan,
eta emokatutako harlangaitza, harlanduzkoaren tankera
emanez, fatxadako gainerako horma-ataletan. Beheko
solairua plazara irekitzen da, zutabe eta erdi-puntu
klasikoen arkupe baten bidez. Bertan, udal-bulegoetarako
sarbideak daude (Lizeaga auzorako irteera ematen duena
izan ezik), eta horien gainean, berriz, solairuarteko balkoiak.
Galeriak, ertz-gangak ditu, proportzioaren estetika du, tarte
bakoitza 7 aldiz errepikatzen den kubo bat da (zutabeen
arteko zabalera, baoaren gaina eta galeriaren barrualdea
bera duena), eta horrela perspektiba-efektuak sortzen ditu
(3. irudia). Arkupeak dekorazio sinplea du, eta hareharrizko
bikromismoz nabarmentzen dira hareharrizko xehetasunak
kareharrian.
Plazarako fatxadak planteamendu simetriko bat du, eta
hutsune-banaketa du zazpi kale bertikaletan, eta bi kale
txiki alboetan apaingarri gisa. Fatxada honen konposizioak
erdiko kalean ematen du arreta, eta bertan irekitzen da
eraikinaren barrualdera sartzeko ate nagusia. Kale honetan,
pisu noblean, forjatuz egindako zirkuluerdi-formako balkoia
dago, herriko tituluekin, «N. L. E INVICTA» («Noble, Leal e
Invicta»), landutako harrizko mentsula handi baten gainean.
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Goiko solairu hori fatxada-planoarekiko atzeraemanda
eraiki zen, eta arkupedun gune bat sortu zen, erlojuaren
alboko bi kaleetako fatxadara aurreratutakoa. Arbel beltzez
estalitako linterna lirainek errematatzen zuten mantendu
zituen alboetako bi dorre oktogonalak. Eraikina inguratzen
duten beste elementu apaingarri batzuk hauek dira: alboko
kale txikietan dauden horma-hobiak eta oinplano noblearen
eta goiko solairuaren gaineko pinakuluak.
Hego-ekialdeko pabiloia. Zuaznabar etxea
Pabiloi hau osatzen duten zortzi eraikinek (7-14 zenbakiak)
berrikuntza ugari izan dituzte urteetan zehar, eta zaila da
kronologiak ezartzea XX.mendearen aurreko dokumentazioaztarna eskasengatik. Udaletxearekin mugakide den eraikina
(14. zk.) XX. mendearen amaieran eraiki zuten. Aurretik,
1997an, orubearen indusketa arkeologikoa egin zen, eta
aurkitutako hormaren konposizioa, egitura eta egoeragatik
jatorrizko harresiaren aztarnak zirela baieztatu zen (Moraza,
1998). Lurzati horretan eraikuntzaren profila mantendu zen,
beheko solairua eta hiru goi-solairu, Hirigune Historikoko
eraikinik zaharrenen eskemaren arabera; pabiloi horretan 8,
9 eta 14. zenbakiek bakarrik mantendu dute profil hori. Beste
bost eraikinek XX. mendean eraikitako altxatuak dituzte,
beste solairu bat, alegia. Basamentuak eta zokaloek harri
grisezko plakadura dute, eta goiko solairuetako akaberak
ez dira uniformeak. Eraikin horien artean 7. zenbakia
nabarmentzen da, Zuaznabar etxea izenez ezagutzen dena (4
irudia): 330 m2-ko lursaila okupatzen du eta XIX. mendekoa
da.
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Zuaznabar eraikinak (Santolaria, 2017), plazatik ikusita,
beheko solairua eta lau goi-solairu ditu. Fatxada nagusia
hareharrizko harlanduzkoa da goiko solairuetan, eta gaur
egun margotuta dago. Sei bao-ardatz ditu, eta horietako
batek beste tratamendu bat jaso du. Bao guztiak banakako
balkoietara sartzeko ateak dira, burdinazko baranda xumeak
dituztenak, salbu eta balkoi luze bat duten hirugarren
solairukoak. 1942. urtean eraikina eraberritu eta solairu
berria altxatu zen, bi mantsarda zituen estalki inklinatua
ordeztuz, estalki laua jarrita. Solairu berriaren fatxada
jatorrizkoaren aldean atzeraturik dago, eta zutabe doriko
handiak ditu, estalkiari eusten diotenak. Zutabeen estilo
hori ere atarian dago. Fatxadan, hareharrizko bi armarri
txiki daude, Zuaznabar familiari dagozkionak.
Ipar-ekialdeko pabiloia. Madina etxea
Pabiloi hau osatzen duten hiru eraikinetatik (4, 5 eta 6.
zenbakiak) interesa 5. zenbakian jarriko dugu: Madina
edo Ayerdinea (5. irudia), 270 m2-ko lursaila okupatzen
duena. XVIII. mendean eraiki zen Kale Nagusiarekin
izkinan eta Hernaniko armarri angeluar bakarra duena da,
Ayerdi etxekoa, hiribilduaren historiari lotutako familia.
Beheko solairuko fatxada harrizko plaketaz estalitako
harlangaitzezkoa da; lehen eta bigarren solairuko fatxadak
adreiluz betetako zurezko bilbaduraz eginak dira, eta
hirugarren solairuko fatxada, berriz, emokadura eta
margoz estalia dago. Nabarmentzekoa da fatxadaren izkina,
kareharrizko harlanduzko pilastra batez errematatua
dagoena eta eraikineko elementu aipagarrienak biltzen
dituena: armarria eta balkoi zabala. Plazaren fatxadak
bost bao-ardatz ditu. Hutsuneak laukizuzenak dira eta
egurrezko bastidoredun karelak dituzte, eta fatxada, berriz,
zizelkatutako egurrezko teilatu-hegal batek errematatzen
du. Jatorrian, eraikina beheko solairua eta bi goi-solairu
zituen, harik eta 1928an barrutik eta kanpotik birformatu
zen arte: fatxadaren estetika aldatu eta hobetu zen, eta
eraikinari solairu bat gehitu zitzaion, jatorrizko fatxadaren
planoa baino bi metro atzerago eraikiz. XX. mendean zehar,
beheko solairuko fatxadan, erakusleihoetarako eta saltoki
berrietarako sarbide gehiago ireki ziren, gaur egungo itxura
hartuz (Santolaria, 2017).
Eraikinak aldaketak izan ditu hiriaren bilakaerara egokitzeko.
Familia bakarreko etxea izatetik —non beheko solairuan
ukuiluak eta biltegiratzeko gunea egongo liratekeen— sei
etxebizitza eta merkataritzako sei lokal izatera pasa da.
Beste solairu baten altxatzeak estalki inklinatutako teilak eta
egurrezko egitura eraistea ekarri zune, bai eta zoritxarreko
zuntz-zementuzko estaldura duen estalki laua eraikitzea ere.
Plazaren historia konstruktiboa aztertuta, bertatik memoria
kolektiboari egiten zaizkion hainbat dei nabarmendu
daitezke. San Joan Bataiatzailearen eliza herriaren
zaintzailearen omenez eraiki zen eta haren eskultura atearen
gainean kokatzen da. Elizaren sorreratik erlijio-jardueren
buru izan da, eta ohore ugari izan ditu bere omenez herriko
ospakizunetan, gaur egun oraindik ere mantentzen direnak.
Ematen du udaletxeak, elizaren aldamenean, espazio
fisikoagatik eta monumentaltasunagatik lehiatu nahi duela;
fatxada nagusian «Noble, Leal e Invicta» legenda irakur daiteke
herriaren ezkutuan: 1875. urtean karlisten gudarostearen
setiatzea eta bonbardaketa jasan zuten herritarren omenez.

38. zenbakia / Memoriaren espazioa

Memoriarako beste elementu bat udaletxearen arkua da,
zeinak hiribilduaren barrualdetik Lizeaga auzora doan
bidea baimentzen duen, garai bateko Errege Bidea zena eta
ate baten bidez iragatea baldintzatzen zuena. Ate horrek
harresi barruko hiribilduko biztanleak babesten zituen garai
batean, eta, orain, zentroa bere inguruarekin zabaltzeko
aukera ematen du. Plazan kokatutako bi etxe blasoituek
Hernanin garrantzi historiko handiko bi familiarekin dute
lotura, ayerditarrekin eta zuaznabartarrekin. Horien
kokapenak antzinako botere-orekekin du zerikusia, herrian
garrantzitsuak diren espazioak okupatzeagatik hain zuzen
ere.
XX. mendetik aurrera, plazan, eremu politikoko, erlijiosoko
eta zibileko jarduerak partekatzen dira. XX. mendean hainbat
prozesu ekonomiko, sozial eta nazionalista garatu ziren,
populazio- eta industria-hazkunde azkarrak bultzatuta.
Prozesu horien ondorioek etengabeko hazkundea jasaten
ari zen populazio baten bizikidetzan eragina izan zuten,
eta adierazpen politiko horiek (mitinak, aldarrikapenak,
kontzentrazioak, protestak, pintadak) plazan aztarnak utzi
zituzten.
///
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