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LABURPENA

Hurrengo artikulua neurri handi batean, XVIII. mendean zehar Hondarribiko harresientzat proposatu 
ziren zenbait proiektuek duten interesaren errebindikazioa da. Bere hiri harresitu izaeraren galerarekin 
amaituko zuen ia mende bateko luzaera izan zuen garai honek, harresien beste garai oparoagoek 
sustatu duten interesaren estalpean gelditu da denbora luzez. Nahiz eta artikulu honetan jorratzen 
den garaia ez zen Hondarribiko harresietan bere eraikitze lanengatik gailendu, mendearen lehenengo 
hamarkadetan azterlan eta txosten ugari egingo dira harresietan hiriak zituen defentsa arazo larriei 
irtenbide egokia emateko. Baina mende honetan garatutako proiektu hauetatik bat ere ez aurrera 
jarraitu ez izanak, ez du gaur egun ezagutzen ditugun harresietan azken garai honek izan zituen 
eraginak deusestatzen. Hondarribiko harresiek –eta orohar Hondarribiko hiri guztiak– bere harri eta 
bastioietan ia mende bateko luzaera izan zuen garai honetako gertaerak daramatzate txertatuak. 
Ondorioz, artikuluan garatzen duen harresien azken garai hau ezinbestekoa suertatzen da hiriaren 
garai gotortuaren bukaera ulertzeko.
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RESUMEN

El siguiente artículo es en cierta medida, una reivindicación del interés de los proyectos planteados para 
las fortificaciones de Hondarribia a lo largo del S. XVIII. Inmersa en un prolongado ocaso que finalizará 
con la pérdida de su condición de plaza fuerte, este último periodo de casi un siglo de duración se ha 
visto eclipsado por etapas precedentes que han monopolizado los estudios y las publicaciones sobre a 
las fortificaciones hondarribitarras. Si bien este periodo no se caracteriza precisamente en las mismas 
por el esplendor de su actividad constructiva, la plaza fuerte será objeto durante esas décadas de 
numerosos estudios e informes que tratarán de buscar remedio a los graves problemas que empujaban 
a la plaza a un fin ya irreversible. Pero no por el hecho de que ninguno de estos proyectos fuera 
emprendido con cierto impulso, las fortificaciones de Hondarribia dejan de ser resultado de esta última 
etapa. Las murallas de Hondarribia también llevan incisas en sus lienzos y baluartes los hechos de este 
episodio de casi un siglo de duración, que como se muestra en el artículo, es de gran importancia para 
comprender el final de la ciudad como plaza fuerte militar.

Palabras clave: Fortificaciones, Arquitectura Militar, Luis Langot, Pedro Moreau, Hondarribia, Gipuzkoa

ABSTRACT

This article is, to some extent, a vindication of the interest of the projects made for the fortifications 
of Hondarribia during the 18th century. Involved in a long downward spiral process which conclude 
with the loosing of the fortified-city status of the city, this period of the history of the fortifications has 
been eclipsed by other prosperous which have monopolized the studies and publications about the 
fortifications of Hondarribia. Although is true that this period doesn’t stand up by its building activity, the 
fortifications of the city will be the target of many studies and projects to resolve the serious defence 
problems of the fortified city. Nevertheless, we must not forget that the fortifications of Hondarribia are 
the direct result of this last period, even though none of these projects were built. The fortifications of 
Hondarribia are also marked by this events, which took place during more of one century. As we can see 
in the article, this episode of one century of duration is essential to understand the final of the military 
time of the city.
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1. TESTUINGURUA

Hurrengo artikulua neurri handi batean, XVIII. mendean zehar Hondarribiko 
harresientzat proposatu ziren zenbait proiektuek duten interesaren errebindikazioa da. 
Bere hiri harresitu izaeraren galerarekin amaituko zuen ia mende bateko luzaera izan 
zuen garai honek, harresien beste garai oparoagoek –gehien bat XVI. eta XVII. mende 
artean daudenak– sustatu duten interesaren estalpean gelditu da denbora luzez. 
Garai hauek izan dira orain arte harresien inguruan ikerketa eta argitalpen gehien jaso 
dituztenak. Nahiz eta erakusketa honetan ikertzen den garaia –Borboien erregealdiaren 
ezarpenarekin bat egitera datorrena– ez zen Hondarribiko harresietan bere eraikitze 
lanengatik gailendu, mendearen lehenengo hamarkadetan azterlan eta txosten ugari 
egingo dira harresietan hiriak zituen defentsa arazo larriei irtenbide egokia emateko.

Baliteke, garatutako proiektu hauen ibilbidea laburra izan eta haietatik oso gutxi eraiki 
izanagatik, beraien garrantzia gaur egun zutik mantentzen den ondarearen itzalak estali 
izana. Eraikitako ondare honek jaso ditu orain arte egin diren ikerketa eta balioztatze 
lanen ahalegin gehienak.  Baina mende honetan garatutako proiektu hauetatik bat ere 
ez aurrera jarraitu ez izanak, ez du gaur egun ezagutzen ditugun harresietan azken 
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garai honek izan zituen eraginak deusestatzen. Hondarribiko harresiek –eta orohar 
Hondarribiko hiri guztiak– bere harri eta bastioietan ia mende bateko luzaera izan 
zuen garai honetako gertaerak daramatzate txertatuak. Ondorioz, artikuluan garatzen 
duen harresien azken garai hau ezinbestekoa suertatzen da hiriaren garai gotortuaren 
bukaera ulertzeko.

2. HONDARRIBIKO HARRESIEN GARAPENA 1719. URTEKO SETIORA ARTE

Hondarribiko lehen hiribildua, Bidasoa ibaiaren itsasadarrean barneratzen zen Olearso 
mendiaren magaleko mendixka batean kokatu zen. Gaur egun gaztelua kokatzen den 
leku berdinean kokatua, jatorrizko herri hau defendatzen zuen gaztelu bat eraiki zen 
Sancho Abarka errege nafarraren erregealdian.

Gaztelako erresumak Gipuzkoa XVIII. mendean bere menpean hartu izanak, eragin 
handia izan zuen herriaren etorkizunerako: hiribildu guztia inguratuko zuen lehen 
harresiak eraiki ziren garai honetan, herri harresituak XX. mendera arte gaindituko 
ez zituen muga batzuk ezarriz. Nahiz eta herriaren etxaldea nagusiki mendixkaren 
hegoaldeko magalean hedatu zen, lehenengo Erdi Aroko harresi hauek mendixkaren 
ingurune guztia biltzen zuten. Mendixkak bere perimetroan zituen malkarretaz baliatzen 
ziren lehenego harresi hauek herriaren defentsa hobetzeko.

Kanoien indarraren bidez eraistea oso errazak ziren erdi aroko harresi hauek, 
zaharkituak gelditu ziren XV. mendeko bigarren erdialdean suertatu zen poliorzetikaren 
garapen azkarrarekin. Hondarribiari dagokionez, kanoien indar berriarekiko moldatze 
lanak 1476. urtean harresiek jasan zuten setioaren ondoren hasi ziren. Ziurtatu daiteke 
1480. urterako Erdi Aroko harresiak artilleriaren kontra diseinatutako bigarren harresi 
sistema batez inguratuak zeudela. Sistema berri hau mendixka guztia inguratzen zituen 
harresi fronte eta kubo berrien bidez osatua zegoen.

Nafar gudarosteak 1521. urtean herria berreskuratzearekin batera, eraikuntza garai 
berri bat hasi zen Hondarribiko harresientzat. Setioan egindako kalteak konpondu 
ezean, harresi fronte berri bat –Magdalena kuboaren eta San Nikolas bastioiaren 
artean dagoena– eta mendebaleko frontean artilleria ezartzeko plataforma berri bat 
eraikitzen hasi ziren.

Herria berreskuratzeko gaztelarrek egindako setioak, kalte larriak eragin zituen 
harresietan. Setioaren desegiteak konpondu ondoren, nafarrek 1521. urtean hasitako 
lanekin jarraitu zuten gaztelarrek. Bi harresi fronte eta bi kubo berri eraiki zituzten: 
Magdalenakoa iparraldeko ertzean eta Imperiala Santa Maria atearen ondoan. 

Trantsiziozko harresiak sistema bastioidun berriaren arauetara moldatzeko lanak 1531. 
urtean hasi ziren San Nikolas eta Erreginaren bastioiak, eta bi elementu hauek elkartzen 
zituen harresi frontearen eraikuntzarekin. Elementu hauekin, harresien lurreko frontea 
–herriaren defentsarako delikatuena zena– defendatzeko mende hasieran hasitako 
lanak osatzen ziren. Mendearen erdialderako mendebaldeko fronte guztia bukatua 
zegoen, nahiz eta oraindik harresien lubakiak eta kanoien funtzionamendurako hain 
beharrezkoak ziren lubetak bukatuak ez egon.

Hiribilduan egindako moldaketa lan guzti hauetatik, 1543. urtean egindako gazteluaren 
zabalkuntza lanak izan ziren azkenak. Jatorrizko Erdi Aroko gaztelua bere mendebaldeko 
aldean kanoien kontra diseinatutako elementu sendo baten bidez babestua izan zen. 
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Elementu honen gainean, inguruko mendixkak eta ibaiaren itsasadarra kontrolpean 
zuen artileriarentzako terraza zabala zegoen.

1550. hamarkadaren erdialdearako, hiriaren mendebaldeko fronte berria kontsolidatua 
zegoen. Aurrerantzean, harresien hobekuntza gehienak ekialdeko frontean eta defentsa 
aurreratu berrietan gauzatuko ziren.

Nahiz eta ordurarte harresietan egindako erreformak oso garrantzitsuak izan ziren 
herriaren defentsa sistemarentzako, harresiek oraindik erreforma handiak behar 
zituzten poliorzetikaren garapenei moldatzeko. Lan hauek gauzatzeko diru laguntzak 
eta eraikitako harresien mantentze-lanak ordaintzeko arazoek, Santa Maria atearen 
ondoan zegoen harresi zati baten eraistea eragin zuten. Arazo larri honi irtenbidea 
emateko, eraikitako harresiaren zenbait elementu berrerabiltzen zituen bastioi berri bat 
eraikitzea proposatu zen.

Bastioi berria eraikitzen zen bitartean, harresietan aurreikusten ziren arazoei irtenbidea 
emateko, ingeniari militarren komisio bat sortu zen. Komisio honetan lehen aldiz, 
XVII. eta XVIII. mendeetan zehar behin eta berriz agertuko diren defentsa arazoei 
buruz jardungo dira: hiribildua inguratzen zuten mendixken gertutasuna eta eraikitako 
bastioien urritasunak izango dira nagusi bileretan. 

Ingeniariek proposatutako irtenbide guztietatik, Frantziako inbasio baten zurrumurruen 
presiopean eraikitako behin-behineko defentsa aurreratu batzuk eraiki ziren 
mendebaldeko frontean. Nahiz eta beste ingeniari batzuek haien ebazpenak proposatu 
bazituzten ere, ez zen haietatik ezer eraiki. Proposamen hauetako batzuk, setioaren 
ondoren egindako moldaketetan eraikiko dira.

 Condé printzearen agindupean egindako setioak Hondarribiko harresietan ordurarte 
egindako hobekuntzentzat froga zorrotza izan zen. Nahiz eta hiriak 70 egunetako setio 
latza jasan zuen menperatua izan gabe, “azterketa” honek agerian utzi zituen harresiek 
zituzten defentsa arazo larriak. Hiria inguratzen zuten mendixkak kontrolpean hartzeko, 
eta erasotzailearen lanak eragozteko defentsa sistema berriak eraikitzeko behar larria 
agerian geratu zen. Erasotzaileek beraien bateriak esfortzu handirik egin gabe ezarri 
zitzaketen harresien aurrean, eta aukera hori deuseztatu beharra zegoen.

Harresiak konpontzeko premiazko lanak egin ondoren, harresiak hobetzeko hainbat 
txosten –XVIII. mendean zehar egingo zirenen aurrekariak direnak– egin ziren: 
fortifikazio aurreratuei dagokionez, hormabiko bat edo koro-harresitu bat eraikitzea 
proposatu zen harresia menpean hartzea erraztu zezaketen mendixken gainean. 
Erakusketan agerian uzten den bezela, elementu hauek berriz proposatuko dira Langot 
eta Moreau egindako proposamenetan.

Harresietan egindako garrantzizko lan bakarrak, ekialdeko frontearen erdialdean –
gazteluaren atzean kokatutako zonaldean– eraiki zen bastioia eta Magdalena kuboa 
sendotzeko eraiki zen bastioi txikia izan ziren.

Hortaz, Hondarriko XVIII. mende hasierako harresiak ez ziren aldatu hiriak aurre egin 
zion azken setioaren garaitik. Hare gehiago, hiriaren harresiak eta defentsak gutxitu 
egin ziren mende osoan zehar mantentze lanak egiteko izan ziren diru arazoengatik 
eta honek eragin zituen kalte handiekin. Harresietan egindako hobekuntza nagusienak 
Santiago eta Medina bastioien eraikuntza –lehenengoa ekialdeko frontearen erdialdean 
kokatua zegoena eta bigarrena Magdalena kuboari atxikita zegoena– lubakien amaiera 
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eta mendebaldeko frontean lurrarekin eraikitako fortifikazio aurreratu apal batzuk izan 
ziren. Beraz mendearen azken erdialdean gauzatutako hobekuntzak, hiribilduaren 
harresiak defentsa egoera egokian egoteko beharrezkoak zirenak baino askoz 
eskasagoak ziren.

Mendebaldeko frontea, Erreginaren eta San Nikolas bastioiek, Magdalenaren kuboak 
–aurreko mende amaieratik Medinako baluartetxoaren bidez defendatua zegoena– 
eta elementu hauek elkarren artean lotzen zituzten harresiek osatzen zuten. Hauen 
kanpoaldean, fronte guztiak bere lubakiak zulatuak zituztzen eta San Nikolás atea eta 
bastioia defendatzen zituzten errebellinen aurretik, bide-babestu jarrai batek fronte 
osoa mugatzen zuen harresien kanpoko perimetroa zehaztuz.

Hegoaldeko frontea Erreginaren bastioian hasiz, hiribilduaren hego-ekialderaino 
hedatzen zen, San Felipe bastioia, kubo Imperiala eta Santa Maria atea kokatzen zen 
lekua arte. Fronte honek ez zeuzkan ia fortifikazio aurreraturik.

Ilustración. n. 1 Planta de las fortificaciones de Hondarribia en el S.XVIII.
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Ekialdeko frontea defentsa egoera okerrenean zegoena zen. Naiz eta frontearen 
erdialdean Santiago bastioiarekin indartu egin zen, alde honetako harresiak trantsizio 
garaian zeukaten egitura berdina mantentzen zuten.

Ilustración n. 2. Vista de Hondarribia en el S.XVIII desde el sureste.

3.  URTEKO SETIOA

Ikusi dugun defentsa egoera kaskar honetan aurre egin zion hiriak bere historian 
jasango zuen azken setio formalari, azken hau, Berwickeko dukearen agintepean egina 
1719. urtean. 30 egunetako blokeoa eta 15 egunetako setio formala eutsi ondoren, hiria 
armada frantsesari errendituko zaio haren berehalako erasoaren presiopean.

Setioak kalte handiak sortu zituen harresi eta hiribilduko etxeetan, harresien egoera 
guztiz okertuz. Gainera frantses gudarostearen okupazio luzeak, harresien zati handi 
baten dinamitatze lanak eta etxebizitzen hondatzea izango du ondorio bezala.

Kontestu honetan garatuko dira XVIII. mendean zehar egindako gotortze proposamenak. 
Proposamen hauek hiribilduak mende bat aurretik zituen defentsa arazoak konpontzea 
izango dute helburu. Naiz eta haietatik oso gutxi izan zen eraikitakoa, oso interesgarriak 
suertatzen dira garai honetako poliorzetika aztertu eta Hondarribiko hiri harresituaren 
amaiera ulertzeko. Mende amaierarako, bere ondoko beste hiri harresituak ez bezala, 
Hondarribiak bere garrantzi militarra galdu eta bere etorkizuna kolokan antzemango du.  
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4. LUIS LANGOTEN 1723. URTEKO LEHEN PROIEKTUA

Ilustración. n. 3 Planta del primer proyecto de Luis Langot.

Luis Langot izan zen setioaren ondoren Hondarribiko harresien egoera aztertzen 
hasi zen lehen ingeniaria. Langotek hiriko harresietarako egindako lehenengo lanak, 
bere ustez beharrezkoak ziren premiazko konpontze lanen lehen proiektu batzuk 
eta hiribildu osoaren planoaren altxaerak egitea izan ziren. Berari zor dizkiogu garai 
hartako harresien itxura zehatz mehatz deskribatzen eta aurkezten dituzten ebaketa 
eta oin planta guztiak.

Ziur asko fase bakar batean bideraezina zen lehengo proiektu general bat proposatu 
ondoren, ingeniariak 1723. urtean bigarren behin-behineko proposamen bat aurkeztu 
zuen. Langotek beharrezkoak ikusten zituen elementuak eraikitzeko zeuden arazo 
ekonomikoek eta harresien bideragarritasunak sortzen zituzten zalantzek, bigarren 
proiektu apalago hau aurkeztera behartu zuten ingeniaria.



Gazte Geografia. 2 (2015), p. 15-28 ISSN 2341-323922

HONDARRIBIKO HARRESIAK BERWICK DUKEAREN SETIOAREN ONDOREN ... 

Plaza defentsan jartzeko eraikitzea beharrezkoak ziren harresi berrien kostuetan 
aurreztu ahal izateko, bigarren proiektu honek hiribilduaren mendebaldeko frontera 
mugatzen zen bakarrik, hiriaren defentsa arriskuan jartzen zuten muinoen kontrol-
estrategia puntual bat proposatuz. Bere behin behineko proiektu honetan, errebellin 
eta bide-babestu guztien moldaketa sakona proposatzen zuen. Erreginaren bastioiaren 
paretik atetzen zen eta Saindua baserria inguratuz Madalengaineko eremuraino 
hedatzen zen bide-babestu bat proposatzen zuen. Perimetro hau aldi berean, 
muinoen gailurretan kokatzen ziren hiru forte berriez defendatua zegoen: lehenengoa 
Erreginaren Bastioiaren parean, bigarrena Saindua baserria dagoen kokapen berean eta 
hirugarrena Madalengainen. Elementu berri horietaz gain, harresien  gorputz nagusian 
hurrengo urteetan proposatuko ziren proiektuetan errepikatzen ziren elementu batzuk 
proposatzen zituen: Erreginaren bastioia babesteko kontragoardia bat, Magdalena 
kuboaren zabaltzea eta ekialdeko frontean artilleriarentzako kubo sendo bat eraikitzea.

Ilustración. n. 4 Vista del primer proyecto de Luis Langot desde el sureste.
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5. PEDRO  MOREAUREN 1726. URTEKO PROIEKTUA

Ilustración. n. 5 Planta del proyecto general de Pedro Moreau desde el sureste.

Nahiz eta Langotek proposatutako zenbait defentsa eraikitzen hasi ziren, lanak 
ordaintzeko arazoek haietako gehienak geldiarazi zituzten. Haietatik bakarrik 
premiazkoak zirenak gauzatu ziren: mendebaldeko frontean setiako sortutako kalteen 
konpontzea eta proiektatutako bi gotorleku eta kontragoardiaren zimenduak izan ziren 
gauzatutako elementu bakarrak.

1726. urtean Pedro Moreau ingeniariak, Langot berarekin garatuko zuen 
hiribilduarentzako proiektu general berri bat proposatu zuen. Proiektu guztietatik 
hobekien dokumentatua dagoena da Moreauren proiektu hau. Langotek 1723. urteko 
proiektuan proposatutako zenbait elementu integratzen zituen bere proiektuan eta 
eraikitzen hasiak ziren hormetaz baliatzen zen ere proiektuaren trazak zehazterako 
orduan.
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Hiribildu guztia errebellinez, kontragoardiez eta lubaki jarrai batez osatutako 
harresi zirkuito berri batez inguratzea proposatzen zuen proiektuan. Mendebaldeko 
frontearentzat hornabeke handi bat eraikitzea proposatzen zen inguruko mendixken 
gainean kokatzen zena. Inguruko beste mendixkak hiru gotorleku berrien bidez 
defendatzen ziren: lehenengo Santa Engrazia mendixkaren gainean, bigarrena 
Magdalenaren mendixkaren gainean eta azkenekoa –itsasadarra kontrolpean 
hartzeko– Arroka Puntan.

Proiektu hau eraikitzeko, momentuan biltzea ezinezkoak ziren errekurtso eta diru 
kantitateak beharrezkoak ziren. Honen aurrean, Langotek berak proiektu honekiko 
moldaketa bat aurkeztuko du aurrekontua gutxitu eta eraikuntzak optimizatzeko.

Ilustración. n. 6 Vista del proyecto general de Pedro Moreau desde el sureste.
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6. LUIS. LANGOTEN 1726. URTEKO PROIEKTUA

Ilustración. n. 7 Planta del proyecto de Luis Langot de 1726 desde el sureste.

Moreau ingeniariak proposatutako proiektuaren tamaina handiak, Langotek urte berean 
proiektu honekiko zenbait moldaketa lantzera behartu zuen. Nahiz eta ingeniariak ez 
zuen moldaketa honen proiektu formal bat aurkeztu, Langotek eskuz marraztutako 
zenbait ebaketa dituen plano bat eta atxikita dituen bi mendebaldeko frontearen planta 
daude.

Beste behin, ingeniaria hiribilduaren harresi nagusientzat eta mendebaldeko 
frontearentzako bakarrik egingo ditu bere proposamenak. Proposatutako harresien 
maila altxatzen zuen lur mugimenduak gutxitzeko eta harresiak, hiribilduaren defentsa 
arriskuan jarri gabe proiektua faseetan eraikitzeko proposamen bat aurkezten zuen.

Lehenengo fasean eraikitako elementuak, harresien eremu nagusian eta mendebaldeko 
harresiaren aurrean zeudenak ziren. Moreauk proposatutako hornabekean aldaketa 
batzuk proposatzen zituen eta beste kanpoaldeko harresietatik isolatua geratzen 
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zen lehen fase honetan. Harresiaren mendebaldeko frontearen beste eremuak, bide 
babestu baten bidez eta Magdalena mendixkaren gainean kokatutako gotorleku baten 
bidez defendatzen zen.

Fortifikazio aurreratu hauek bigarren fase batean osatzen ziren. Errebellin eta 
kontragoardia berri bat eraikitzea proposatzen zen San Nikolas bastioia defendatzeko. 
Azken fase honetan, hornabekea zabaltzen zen beste harresi aurreratuekin lotu arte.

Ilustración. n. 8 Vista del proyecto de Luis Langot de 1726 desde el sureste.

7. KONBENTZIO GERRA ARTE EGINIKO LANAK

Artikuluaren hasieran aurreratu den bezala, Luis Langot eta Pedro Moreau ingeniariek 
proposatutako asmo handiko proiektu hauetatik ezer gutxi eraiki zen. Proiektu guztiak 
gauzatzeko beharrezkoak ziren diru inbertsioak oso handiak ziren eta gainera, denbora 
pasa ahala ezkorragoak ziren txosten militarrek, teknika militarrek jasan zuten garapen 
handiak eta hiribildua inguratzen zuen topografiak sortutako defentsa arazoek gailendu 
ziren edozein irtenbideren gainetik.

Hiribilduko harresietan egin ziren obra eskas guztiek setioak eragindako kalteak 
erreparatzera bideratutakoak izan ziren. Mende erdirako mendebaldeko frontean 
irekitako bi bretxak konponduak zeuden eta kontserbatzen diren dokumentuei 
dagokionez, geroz eta handiagoa izango da hiriko eraikin militarren konponketei buruz 
hitz egiten dutenak. Hala ere, harresien mantentze lanak suposatzen zuten gastua eta 
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hauek ordaintzeko zeuden arazoek, harresien egoera okertu zuten ekialdeko fronteko 
zenbait murruen erortzea eragitera arte.

Egoera honetan, hiribilduaren etorkizuna oso iluna zen. Mende amaieran Konbentzio 
gerraren kontestuan jazotako gertaerek hiribilduaren funtzio militarraren bukaera 
bermatzea besterik ez dute egingo: frantses gudarosteak harresietan egindako leherketa 
sistematikoek, ordurarte mantendutako harresiak erabilezin bihurtzeaz aparte, ordurako 
gainbehera argian zegoen hiribildua berpizteko aukera guztiak betirako uxatuko ditu. 
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