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Obra hau 1990an hasitako ikerketa proiektu orokor baten (Arabako
foru erakundeen egoitzak) hirugarren lana da. Obra horretarako 25 urte
eman dira ikertzen eta bere emaitzak eman ditu, obra bi argitaratuta1. Proiektua osatzeko, hirugarren eta azken lan monografikoa behar
zen, kasu honetan, Probintziako Etxe Jauregia edo Aldundiaren Jauregia foru eraikina, XIX. mendearen lehen erdian eraikia, Arabako
gobernu organoen behin betiko egoitza gisa.
Eraikinari buruz zegoen bibliografia urriak, ia hutsaren hurrena zenak, hauspotu ninduen Arabako Lurralde Historikoaren Artxibategiaren, Artxibategi Historiko Probintzialaren eta beste artxibategi
orokor eta partikular batzuen dokumentu funtsetan, 1827az geroztik
eraikinaren eraikuntzari eta 1844an inauguratu zenetik igarotako 175
urteetan egindako barruko nahiz kanpoko eraberritze ugariei buruz
sortutako lekukotasun dokumental guztiak ikertu eta aurkitzera.
Orrialde haietan eraikina eraikitzeko historia osoa kontatzen da
urratsez urrats: Martin Sarazibar arkitektoaren obra den eraikin
horri eragin dioten prozesu administratiboak, tekniko eta eraikun
tzakoak eta dekoraziokoak.
Obra XIX. mendearen hasieran foru eraikina eraikitzeko egokiak
ziren lurrak bilatzeko egindako gestioekin hasten da, eta haiek eskuratzeko behar izan ziren jarduera administratiboekin, eraikinaren diseinuarekin, proiektu ekonomikoarekin eta gauzapenarekin.
Hiru zati handitan dago banatuta liburua: lehenengoak atarikoei
eta etxe jauregia, solairu bakarrekoa, eraikitzeko lehen faseari, eta
1831-1856 artean gertatutako guztiari buruzko kapituluak biltzen
ditu; bigarrenean, hasierako eraikinaren eraberritzearen eta 18561859 artean bigarren solairua jasotzearen inguruko alderdi guztien
berri ematen da, baita administrazio eta protokolo jarduerarako
esparruen banaketa eta dekorazio osoari eta XIX. mendean egondako eraberritzeei buruzko alderdien berri ere; eta hirugarren zatia, azkena, data haietatik aurrera eraikinak barruan zein kanpoan
izandako bilakaera arkitektoniko interesgarriari buruzkoa, eraikinak
XX. mende betean izan dituen eraberritze handien informazio grafiko eta dokumental guztia bilduz. Probintziako arkitekto kargua bete
zutenek zuzendu zituzten obrak, kasu batzuetan zeuden esparruak
foru xede eta eginkizun administratiboetara egokitu nahian eta, beste batzuetan, erakunde ordezkaritzarako esparruak dekorazioaren
ikuspuntutik hobetu nahian.

Eraikuntzaren kontakizun historikoak eta egindako kronogramek,
gremioen parte hartzearen eta haien esku hartzeen uneen ikuspuntutik, eraikina jasotzearen eta haren kanpoko eta barruko eraberritzeen egunerokotasunaren lekukotasun eta data zehatzak ematea
ahalbidetu dute. Arreta berezia jarri zaio etxe jauregiaren kanpoko
alderdiari, hots, fatxadari eta haren dekorazioari: leihateetako eskultura multzoak eta fatxada nagusiko eskulturak2. Halaber, eraikinari
datxezkion esparru bi dokumentatu dira, hala nola atzealdeko lorategiak eta aurrealdeko esparrua, Probintzia plaza izenez ezagutzen
dena. Haien formen bilakaera, dekorazioa eta haren inguruaren hirigintza azaldu dira.
Ikertzeko prozesuan, iturri dokumentalak eta grafikoak hautematea
lortu da, eraikinaren barrualdearen espazio eta dekorazio egitura
osoa zehaztasunez deskribatu eta irudiz hornitzea ahalbidetu digutenak: solairuak, errege-erreginen bisitetarako gelak, langelak eta bulegoak, diputatu nagusia bizitzeko gelak eta, noski, esparrurik esanguratsuenak, erakunde ordezkaritzarakoak, tradizioz «alde noble» gisa
ezagutu den eremua: Batzar Nagusien aretoa eta kapera, erremate
gela, jangela edo harrera gela, museo gela, diputatu nagusien erretratuen saloia, etab. Guztien barruko dekorazioaren eta erabileraren berri eman da: altzariak, dekorazio elementuak (lanparak, margolanak,
erlojuak, etab.), eta eraberritzeak eta dekorazioaren bilakaera egun
arte.
Esaten den guztia dauden iturri dokumentalek bermatzen dute (795
ohar). Haiek aurkitu eta ikertzeak ahalbidetu du eraikinaren eraikuntzaren historia kontatu eta hari balio historikoa ematea.
Bestalde, 600 irudi baino gehiago dauzka obrak, eduki historikoa grafikoki berresten dutenak. Planoak, eskuz idatzitako dokumentuak eta
kanpoko eta barruko dekorazio elementuak dira (eskultura, pintura,
altzariak, urregintza, beiragintza), gehienak guztiz argitaragabeak,
eta haiei argazki egin berriak gehitu zaizkie, testuak idazteko prozesuan hartutakoak.
Liburuaren azken ohar gisa, irudiz osatutako kapitulu bat sartu da,
egungo eraikinari buruzkoa.

María Camino Urdiain Martínez

Eraikinaren fase historiko eta arkitektoniko bakoitzean (1833-1844
eta 1856tik egun arte) protagonistak nor izan ziren kontatzen da, bai
ikuspuntu administratibotik (diputatu nagusiak, gobernu batzordeak,
arkitektoak, langileak, etab.), bai teknika eta eraikuntzaren ikuspuntutik (hargin, igeltsero, errementari lanak egin zituzten gremioak;
eraikuntza, altzarigintza eta dekorazio enpresak). Esku hartu zutenak (arkitektoak, errementariak, harginak, letoigileak, igeltseroak,
ebanistak, merkatariak, eraikitzaileak, etab.) identifikatzea lortu da,
Gasteizko eta Arabako XIX. eta XX. mendeetako lanbide, gremio,
denda eta industrien egoera zabala aurkeztuz.
1

Arabako Batzar Nagusiek, 2010ean, Arabako Batzar Nagusien egungo egoitza
argitaratu zidan, eta 2015ean, Arabako Batzar Nagusiek Gasteizen eta Lur
Jareetan izan dituzten egoitza historikoak. XVI.-XIX. mendeak.

2

Kapitulu horretan egun dauden eskulturen aurreko proiektu bat ezagutzea lortu
da, guztiz argitaragabea eta ezezaguna orain arte.
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Eskerrak
Ez nuke nahi lan honen zenbait fasetan lagundu didatelako lerrootan
ageri direnek nire hitzak gizalege formula huts gisa ulertzea, esker on
xume eta zintzo gisa baizik.
40 urtez baino gehiagoz bete dudan lanbideak eraginda, agian, artxi
bozain eta dokumentalista izanda, lehenik zuei eman nahi dizkizuet
eskerrak, artxiboetako profesionalei: Arabako Lurralde Historikoaren
Artxibategiari (Mari Mar Masedo, Kepa Salsamendi eta Merche
García), Udal Artxibategiari (María José Marinas eta Amaia Maes
tre), Artxibategi Historiko Probintzialari (Protokoloak) ( José Antonio
Saiz) eta zerbitzu horietako teknikari eta laguntzaile guztiei, zeinek,
dokumentuak deskribatu eta ikertzaileei arreta emateko euren lana
rekin, erakundeen jarduera administratibo eta teknikoaren historia
islatzen duten milaka dokumentu jartzen baitituzte erabiltzaileen es
kura.
Eskerrik asko Arabako Foru Aldundiko langileei, Arabako Arte Ede
rren Museoko profesionalei, bereziki Ana Arreguiri, Aldundiaren
jabetzakoa den pintura obraren irudiak, lan honetan sartu direnak,
erreproduzitzeko lana errazteagatik; Zaharberrikuntza Zerbitzuko
langileei, ondareko pieza zaharberrituen argazkiak emateagatik;
Arkitektura Zerbitzukoei, Eva María Odriozola arkitektoari, jaure
txearen XX. mende amaierako eta XXI. mendeko azken eraberri
tzeei buruzko iturri dokumentalak aurkitzeko lana errazteagatik. Luis
Echánizi eta Ibilgailuen Zerbitzuko langile guztiei, ondare higigarria
argazkiak hartzeko prestatzen laguntzeagatik. Alberto López de Ipi
ña Zerbitzu Orokorren Langile Laguntzaileen Zerbitzuaren buruari,
foru ondarea osatzen duten eta foru organoen bizitza administrati
boaren lekukotasun zaharrak diren arte elementu garrantzitsuen
zaintzaile zorrotza bera. Eta, noski, probintziako arkitekto kargua
bete dutenei eta gaur egun erretiroa hartuta daudenei, Julio Herrero,
José Luis Catón eta Santiago Fernández-Villari, nire informazio es
kaerei erantzuteagatik.

Eskerrik asko ikertzeko prozesuan zuzenean bertan egon zaretenoi,
nire kontsultei erantzuten: Antón Bajo, José Ignacio Lasagabasterri;
Koldo Martínez Torresi, Mikel Delikari (maisu beiragilea, zeinak jau
retxean egin zuen lanari buruzko informazioa eman baitzidan); eta
Enrique Guineari (arkitektoa) eta familiari, laguntza eman zidatelako
euren aita Jesus Guinearen artxibo pribatuetan informazioa bilatze
ko, zeina probintziako arkitektoa izan baitzen 1931tik 1971ra artean.
Irudien atalean, eskerrak eman nahi dizkiet Miguel Ángel Paredesi
eta Víctor eta Juan Quintasi, ikertzen hasi nintzen unetik bertatik
eta banako gisa irudiak ekoizten lagundu zidatelako. Lan hori, gero,
Quintas enpresak zabaldu eta aberastu du liburuaren argitalpenerako.
Era berean, edizio prozesuari dagokionez, nire esker ona adierazi
nahi diet Euskara Zerbitzuko, Komunikazio Zuzendaritzako Gizarte
eta Erakunde Harremanen Zerbitzuko eta Moldiztegi Zerbitzuko tek
nikariei, elkarlan estuan aritu direlako lan delikatu honetan.
Zuen guztion laguntzarik gabe lan hau ez zen posible izango.
Eta, nola ez, Foru Aldundiari eta Arabako Batzar Nagusiei, haien
ordezkari gorenak aipatuz: diputatu nagusia, Ramiro González Vi
cente; eta Arabako Batzar Nagusietako lehendakaria, Pedro Elósegui
González de Gamarra. Erakundeen babes erabakigarririk gabe, lan
hau ezin izango zitekeen argitaratu.

Eskerrik asko.

X

«Esker ona bihotzaren oroimena da».
Lao-Tse

X

6

Eskaintza
Nire familiari, bereziki Jesus Mariri,
uneoro lagundu eta bultzatu bainau aurrera
jarraitzera, ikertzen jardundako ordu
kontaezinetan.

7

Aurkibidea
Lehen zatia. Probintziako Etxe Jauregia.
Eraikitzeko lehen fasea (1833-1844)

Bigarren zatia. Probintziako Etxe Jauregia.
Bigarren eraikuntza fasea (1856-1859)
eta ondorengo eraberritzeak

Eraikinaren eraikuntzaren aurrekari historikoak (1772-1831)
Aukeren bila: eraikitako eraikinen erabilera eta lurrak aurkitzea
Eraikin berri bat eraikitzeko lehenengo proposamenak (1772-1783)
Gasteiz hiriko hirigintza XIX. mendeko lehen hamarkadetan
Lurrak eta lehendik dauden eraikin egokiak bilatzea (1827)

13
13
15
18

Probintziako Etxe edo Probintziako Etxe Jauregi berriaren
eraikuntza. Eraikina eraikitzeko lehen etapa (1831-1844)
Lurrak aurkitzea eta administrazio eta eraikuntza gestioak (1831-1833)
Lurrak behin betiko erostea
Proiektuak Martin Sarazibar eta Jose Antonio Garaizabali agintzea
Sarazibarren proiektua
Proiektu ekonomikoa gastuei aurre egiteko
Lurrak tasatzea eta haien bahiketa altxatzea
Mugapena, lurrak zabaltzea eta zimenduak jartzeko lehen obrak (1833)
Zanpeatua: obra esleitzea eta materialak (1833)
Harria ematea eta lehenengo hargintza lanak (1833)
Obrak karlistadagatik bertan behera uztea
Probintziaren egoera administratiboa eta ekonomikoa Lehenengo
Karlistadan eta ondoren (1834-1839)
Etxe-jauregiaren obrei berrekiten zaie. Alava eta Sarazibar familien lurren
behin betiko tasazioa 1840an
Hargintza lanak: materialak eta harginak
Karelak kontratatzea
Beste hargintza lan batzuk: arkupeko zutabeak eta erlaitzak
Arotz lanak
Burdinazko, letoizko eta beirazko materiala esleitzea
Etxe-jauregiaren estalkia esleitzea
Apaingarriak etxe-jauregiaren fatxadan 1844an
Leihoetako forja lanak

23
27
28
31
37
38
39
40
40
41
42
48
54
59
61
65
68
71
74
75

Etxe-jauregiaren ingurua: plaza, lorategiak eta erantsitako
eraikinak
Plaza
Atzeko lorategiak. Txukuntzea
Erantsitako eraikinak: estaltze etxea eta gatz biltegia

77
85
86

Etxe-jauregiaren barrualdearen deskribapena eta banaketa
orokorra
Banaketa orokorra solairuz solairu
Gelen itxura eta apainketa
Altzariak

91
92
93

Etxe-jauregiko gela nagusiak edo alde noblea. Dekorazioa
Diputatu nagusiaren gela
Museo bat etxe-jauregi berriko geletako batean. Gasteizko lehen museoa
Beste artelan batzuk etxe-jauregiaren dekorazioan
Batzar Nagusietako aretoa 1844an
Batzar aretoko oratorioa edo kapera

99
103
113
117
123

Obren amaiera eta etxe-jauregiaren inaugurazioa

137

Lehen zatiaren kronograma

138

Bigarren solairua eraikitzea (1856-1859)
Eraikina aldatzeko arrazoiak
Proiektu berria eta aurrekontua
Hargintza lanen kontratazioa
Arotz lanak
Obren amaiera
Gremioak eta egileak

145
146
149
151
151
155

Solairu berriaren barrualdearen deskribapena
Eskuin hegaleko gorputza. Errege-erreginen bisitetarako gelak. Banaketa
Ezker gorputza edo hegala. Diputatu nagusiaren etxebizitza, harrera gela
eta bisitentzako jangela

157
161

Esparruen banaketa berria obren ondoren
Solairuartea. Zerbitzu eremua
Solairu nagusiko eta erdisotoko bulegoak
Gobernu Idazkaritza
Kontsultoreen bulegoak
Kontularitza eta Kontu Hartzailetzako bulegoak
Batzar Bereziaren gela eta Kuadrillen Batzordearen gela
Diruzaintza bulegoa
Artxibategia

169
170
170
174
175
177
177
178

Etxe-jauregian XIX. mendearen bigarren erdian altzariak
jarri eta dekoratzeko merkataritza eta merkatari
protagonistak

186

Alde nobleko protokolo gelen eraberritzea.
Solairu nagusia
Diputatu nagusiaren bulegoa
Heraldika: gela nobleetako dekorazio elementua
Erremate gela. Diputatu nagusien erretratuen lehen saloia.
Erretratuen galeriaren eraberritze lanak eta batzorde gela bihurtzea.
Urteak: 1940, 1957 eta 1967
Galeria edo museoa 1859ko obren ondoren. XIX. mende amaieran harrera gela eta jangela bihurtzea. Beste eraberritze batzuk 1940, 1957 eta 1973an
Galeria edo museoa 1859ko obren ondoren
Harrera gela edo jangela: XX. mendeko eraberritzeak
(1940, 1967 eta 1973)
Harrera gela edo jangelaren behin betiko eraberritzea 1973an
Batzar aretoa. Eskultura eta harlandu berriak (1856-1859).
Eraberritzeak 1972, 1978, 1987 eta 1997an
Aretora sartzeko ate berria
Batzar aretoko eskulturak, Carlos Imberten obra (1856-1857)
Eskaiolazko eskulturak argizari galduz urtzen da estatuarako
brontzean (1978)
Harlandu berria, Marcos Ordozgoitiren lana
Batzar aretoaren eraberritzeak. 1972, 1978, 1987 eta 1997

199
206
210
222
228
228
232
233
236
236
240
242
245
254

Fatxada berria bigarren solairua eraikitzeko obren ondoren
Lehen solairuko leihoetako hauts-babesen dekorazio heraldikoa.
Carlos Imberten obra
Etxe-jauregiko ataripea. Atondora sartzeko ate nagusiak

263
269

8

Fatxada nagusiko eskulturak.
Aurrekariak. Lehoi biren eskulturak
Carlos Imberten fatxada dekoratzeko lehen proposamena:
Alegoria mitologikoen eskultura multzoa
Prudencio Maria Berastegi eta Miguel Ricardo Alavaren eskulturak.
Carlos Imberten obra. Esku hartzeak

271
271
272
274

Probintzia plaza

Lehen eraberritzeak eta haren itxuraren bilakaera 1860tik 1895era
bitartean
Mateo Benigno Morazaren omenezko monumentua (1895)
Plazaren dekorazioaren bilakaera eta eraberritzeak 1898tik 1994ra
bitartean
Probintzia plazaren inguruko hirigintza. Eraikin mugakideak
eraikitzeko araudia (1841-2000)
Probintzia plazaren inguruko hirigintza. Eraikin mugakideak
eraikitzeko araudia (1841-2000)

283
285
293
300
304

Atzealdeko lorategiak. Eraberritzeak 1907az geroztik

306

Bigarren zatiaren kronograma

310

Hirugarren zatia. Probintziako Etxe Jauregia.
Eraikinaren eraberritze handiak XIX. mendearen
amaieratik

317
318
318

Fausto Iñiguez Betolaza arkitektoak egindako eraberritzeak eta
obrak
Fausto Iñiguez Betolaza Saez Asteasu. Probintziako arkitektoa
(1891-1914)
Etxe-jauregia eraberritzeko lehen proposamenak
Barruko telefono sarea (1893)
Erakinaren elektrifikazioa. Aurrekariak: argiztapen sistema zaharrak
Erakinaren elektrifikazioa
Administrazio esparruen birbanaketa 1893an
Jauregiko eskailera nagusia eta Probintziako Artxiboaren birkokapena
(1903-1905)
Berokuntza sistema orokorra jartzea (1911)

Jesus Guinea Gonzalez Peñalba. Probintziako arkitektoa (1935-1971)
Barruko erabateko eraberritzea: esparruen eta bulegoen banaketa berria
(1940)
Eraberritzeak atondoan eta portxean (1943-1944)
Atondoko eskailera berriak
Atondoarentzako zoru berria
Ate nagusi berria (metalezkoa) eta zurezko alboen dekorazioa
beirekin
Metalezko ateak portxeko alboetako sarbideetan
Portxeko lauzak
Esku hartzea eskuin edo ipar hegalean
Galdara berria jartzea 1945ean eta 1957an berritzea
Alde noblea artelanekin apaintzea: berrogeietako eraberritze handiak
Jauregiaren barrualdearen irudiak berrogeietako eraberritzeen ondoren
Berrogeietako eraberritzearen protagonista izandako dendak eta
industrialariak
Eraberritze berri handia 1962-1964an. Atzeko fatxadan bigarren solairu
bat jasotzea
Teilatua eraberritzea
Jasotako pisuaren kanpoaldea xaflatzea
Barruko erabateko zaharberritzea: bulegoetako obrak eta banaketa
solairu guztietan (1964)
Igogailua jartzea 1966an
Bulegoak Probintzia plazako 14ko higiezinera eramatea

341
342
344
344
347
348
348
351
351
351
352
354
355
356
356
359
359
363
363

Eraberritzeak jauregian hirurogeita hamarretatik aurrera

Pantaleon Iradier arkitektoak eraikinean proposatutako lehen
eraberritzeak
Pantaleon Iradier Arce. Probintziako arkitektoa (1861-1891)
Beheko solairua eta solairuartea eraberritzeko proposamena (1871)
Eraberritzea teilatupean kokatutako artxiboaren lokalean (1873)

Jesus Guinea arkitektoaren barruko eraberritze handiak

321
322
322
324
325
326
327
334

Julian Apraiz Arias arkitektoaren eraberritze lanak
Julian Apraiz Arias. Probintziako arkitektoa (1914-1935)

337

Eraberritzeak batzar aretoko estalkietan eta argi-zuloan (1915)
Bulegoen banaketa berria solairu nagusian kale mailan (1919)
Eraberritzeak ezker edo hego hegaleko bulegoetan (1930)

338
338
339

Arkitektura Zerbitzua. Egitura organikoa eta pertsonalekoa
Bulego teknikoentzako eraikin berria eta hirurogeita hamarretako
eraberritzeak
Bulego teknikoak eraikitzea
Eraberritzeak alde noblean: batzar aretoa eta jangela edo harrera
aretoa (1972)
Fatxaden erabateko zaharberritzea (1973)
Obrak erdisotoan (1975)
Probintzia plazako eraikinak beste administrazio zerbitzu batzuetarako
zaharberritzea
Bigarren solairuko diputatuen bulegoetarako aldearen zaharberritzea
Eraikinaren eskuin hegalaren erabateko eraberritzea (1981-1984)
Esku hartzeak eta eraberritzeak ezker edo hego hegalean (1988-1991)
Fatxadaren zaharberritze berria (1994-1995)
Jauregiaren azken eraberritzeak XX. mendean
Jarduera erdisotoko solairuan. Prentsa gela berria (1998)
Diputatu nagusiaren bulegoaren aldeko atondoko lehiateak (2005)

365

369
370
371
372
373
376
376
376

Hirugarren zatiaren kronograma

378

Azken oharra

381

Etxe jauregia gaur egun. Irudiak. Quintas argazkilariak

382

366
366
367
368
369

9

10

Lehen zatia

Probintziako Etxe Jauregia
Eraikitzeko lehenengo fasea
1833-1844

11

Eraikinaren eraikuntzaren 		
aurrekari historikoak
1772-1831

Aldundiaren Jauregia. Egilea: Juan Angel Saez. Data: 1848. Arabako Arte Ederren Museoa. 921 katalogo zenbakia
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Aukeren bila: eraikitako eraikinen
erabilera eta lurrak aurkitzea.

Eraikin berria eraikitzeko lehenengo
proposamenak (1772-1783)

XVI. mendean eta 300 urtez baino gehiagoz, Arabako Batzar Nagusiek, euren urteko bi ohiko bilkurak egiteko (maiatzean, Lur Jareetan,
probintziako zenbait herritan, eta azaroan Gasteizen), euren titulartasuneko eraikinik ez zeukatenez, zenbait higiezin erabili zituzten
eta haietan deitu zituzten Arabako ermandadeetako prokuradoreak
eta probintziako karguak. Gasteizen eta Arabako zenbait herritan
kokatutako hainbat motatako eraikinen erabileraren historia luzea
zabal aipatu zen 2015eko maiatzean Arabako Batzar Nagusiek argitaratu zidaten lanean 1. Lan horretan, 1844an etxe-jauregia behin
betiko inauguratu arte zer eraikin erabili ziren birpasatzen da; izan
ere, foru organoek erakunde zibil zein erlijiosoen esparruak (Andra
Maria Ospitalea, Gasteizko udaletxea, Manrique Aranatarren etxea,
San Frantziskoren komentua...) nahiz jabetza pribatuko beste batzuk
erabili behar izan zituzten Batzar Nagusien eta Batzar Bereziaren bil
kuretarako, eta XIX. mendean sortutako probintziako gobernuaren
organoen bileretarako (probintziako diputazioa, kontseilu probin
tzialak, ekonomiako aholku batzordea, buruzagitza politikoa, etab.).
Egoitza horiei, eta bereziki XVI. eta XVIII. mendeen artean, egoitza
familiarren erabilera gehitu behar zaizkie. Gehienak diputatu nagusiaren titulartasunekoak ziren, eta Batzar Bereziak edo urtetik urterako bilkura bereziak egin ohi ziren haietan. Aipatutako obran, foru
erakundeak urtero, maiatzean, Lur Jareen bilkuran, bera egiteko hautatutako Arabako herrietan erabili ziren eraikinak ere ikertzen dira.

San Frantziskoren komentuan egon ziren luzeen, Probintziakoa deritzon gelan, 1633an toki hori utzi zietenetik. 1772ko maiatzaren 4an,
Batzarren komentuarekin bilkurak egiteko gela bat erabiltzeko hi
tzarmena sinatu eta 139 urte geroago, Aguraingo udaletxean bilduta,
haien Batzarrak egiteko etxe egoki bat behin betiko eraikitzeko aukera
jarri zuten mahai gainean; herririk zorigaiztokoenak bere kontzeju-etxea
dauka, argudiatu zuten. Izan ere, garai horretan, XVIII. mendeko
lehen hamarkadetatik amaierara arte, udaletxeak edo kontze
juetxeak eraikitzeko gogoa piztu zen Araban, eta horren froga dira Gesaltza Añanakoa (1726an eraikia), Bastidakoa, 1732an, Aramaioko
Ibarrakoa, 1742 eta 1746 artean, Laudiokoa, 1782an, Dulantzikoa,
1797an, etab. Eraikin horiek ere, hain zuzen ere, maiatzeko Batzar
Nagusien bileren egoitza hautatu zituzten, herri horiek Lur Jareen
bilkurak egoteko hautatzen zituztenean.

Egoitza finkorik ez edukitzeak joan-etorri etengabeak zekartzan eta,
beraz, XVIII. mendearen amaieratik, euren berariazko tokia eduki
tzea pentsatu zuten Batzar Nagusiek. Hori ez zen lortu, ordea, XIX.
mendeko hirugarren hamarkada arte.

X

1772an Araban egoera ekonomikoa nahiko
eskasa zen. Ez zirudien oso komenigarria une
horretan Batzarrentzako eraikin bat egiteak
eta, beraz, aurrera ez jarraitzea erabaki zen.

X

1

URDIAIN MARTÍNEZ, M. Camino. Arabako Batzar Nagusiek Gasteizen eta
Lur Jareeta izan dituzten egoitza historikoak. XVI.-XIX. mendeak, Arabako Batzar
Nagusiak, Gasteiz, 2015.

1772an, Gasteizen eraikin propioa eraikitzeko proposamena egin
zen unean, Araban egoera ekonomikoa nahiko eskasa zen; izan ere,
inbertsio ikaragarria egiten ari zen bide berriak hobetu eta eraiki
tzen, merkataritza eta, beraz, probintziaren aberastasuna sustatzeko
xedez. Gastu horiek ordaintzeko ariel bereziak ezarri behar izan ziren, hala nola bi marabedikoa ardo pitxerreko, ermandadeei ekarpen ekonomikoak behin eta berriz eskatzen zitzaizkien bitartean. Ez
zirudien oso komenigarria une horretan Batzarrentzako eraikin bat
egiteak eta, beraz, aurrera ez jarraitzea erabaki zen.
10 urte geroago, ordea, gertakari bitxi bat gertatu zen Gasteizen,
Batzarren interesa piztu eta euren eraikina edukitzeko aukeraz berriz pentsarazi ziena. 1782ko azaroaren 22an 2 Juan José de la Fuentek, Arrastariako ermandadeko prokuradore nagusiak, hitza hartu
zuen Batzar Nagusian eta proposamen bat egin zuen horri buruz.
Bertaratuei jakinarazi zien Gasteiz hiria oin berriko udaletxea planifikatzen ari zela 3, eta, beraz, haren ustez egokia zen probintziak ere
Batzarrak egiteko bere gela egitea pentsatzea. Egin zitekeen hiriak
bere etxea altxatzen duen toki berean, haren lurzoruetako bat hartuz, probin
tziako agintaritzari zegokiona, edo oin berriko etxea eraikiz, plaza berean,
erosoa eta proportziokoa den tokian.

2

Arabako Lurralde Historikoaren Artxibategia (ALHA). Aktak. L. 45 262 vº 263 rº.

3

Obra Justo Antonio Olagibelek egingo du. San Fernandoko Arte Ederren Errege
Akademian ikasi ondoren, 1779 eta 1781 artean, eta Gasteiza itzuli zenetik
ozta-ozta urtebete igarota, udalerriak plazaren eta udal administrazioarentzako
eraikinen obrak egiteko agindu zion.

13

Sydney Crocker-en litografia. Plaza Berria 1839an, Justo Antonio Olagibelek eraikia. Bilduma partikularra.

Beraz, lehen proposamenetako bat probintziako egoitza udal egoitza
izango zen esparruaren ondoan kokatzea izan zen, Justo Antonio
Olagibelek egindako plaza arkupedunean 4. Proposamena ikusita,
ermandadeko prokuradoreak izendatu ziren gaiari buruz informa
tzeko. Egoera ekonomikoa dela-eta 5, ordea, 1783ko uztailaren 7an
Probintziaren Etxea toki horretan eraikitzeko proiektua ezestea erabaki zen.
Hurrengo urteetan, Gasteiz eta probintzia zenbait gertakari politikotan murgilduta ibiliko dira, bereziki Konbentzio Gerran eta, geroago, Independentzia Gerran 6, eta bi gatazkek xurgatu zituzten ermandadearen baliabide ekonomiko guztiak. Hori dela eta, gaia ez da
mahai gainean berriz jarriko XIX. mendea aurreratuta egon arte, 44
urte geroago; zehazki, 1827an.

4

LARUMBE MARTÍN, María. Justo Antonio de Olaguíbel, arquitecto neoclásico.
Arabako Foru Aldundia, Argitalpen Saila, Gasteiz, 1981. Zoragarri
dokumentatzen du arkitekto horren obra.

5

«Gastu handitan murgilduta zegoen probintzia, ongintza, obra
publikoak (mantentzea eta bide berriak) eta beste gastu arruntak
eta bereziak zirela-eta». Vid. ATHA-FHPA-DH-3367-.1

6

INCLÁN GIL, Eduardo eta ZÁRATE PÉREZ DE ARRILUCEA, Juan Antonio.
«Álava y sus instituciones durante la ocupación napoleónica y la Guerra de la
Independencia (1808-1815)», Iura Vasconiae, 8 (2011), 507-532. or.

Mende horretako lehenengo lau hamarkadetan, Arabako lurraldea
egoera politiko aldakorretan murgilduta egon zen, gobernu konstituzionalistako aldiak eta foruak berrezartzen ziren beste batzuk
txandakatzen zirela. Foru gobernuko aldietan, Batzarren azaroko
bilkurak San Frantziskoren komentuan egiten jarraitu zuten, egoera
gorabehera.
1807aren amaieran eta 1808aren hasieran frantses armada sartu
zen Araban, eta Gasteiz botere «arrotzaren» hiriburu bihurtu zen,
Jose I. 7 hirian zegoela, Montehermosoko markesaren jauregian ezarri baitzuen bere egoitza. Jose I. ez zegoenean ere, 1813 arte jarraitu
zuen frantses armadak hirian.

7

José I Bonaparte (Gortea, 1768ko urtarrilaren 7ª-Florentzia, 1844ko uztailaren
28ª) frantses politikari, diplomatiko eta abokatua izan zen, Napoleon
Bonaparteren anaia nagusia, Korsikagatiko diputatua Bostehunen Kontseiluan
(1797-1799) eta haren idazkaria, eta Legegintza Kidegoan berriz ere (1799-1800),
ministro botereguztiduna eta Estatu Kontseiluko kide (1800-1804), Lehenengo
Frantses Inperioko printze eta hautesle handia (1804-1806), Napoliko errege
1806ko martxoaren 30 eta 1808ko uztailaren 5 artean eta frantsesek okupatutako
Espainiako errege 1808ko ekainaren 6 eta 1813ko abenduaren 11 artean.

14

1814an, San Frantziskoren komentuko gela itzulita, azaroko deialdi
orokorra toki horretan egin zen berriro 1833an. Politika konstituzionaleko aldietan (1820-1823), aldiz, bere lokalik ezean, probintziako
diputazioak hiriko zenbait eraikinetan ezarri zuen, Aiztogile, Errementari eta Zapatari kaleetan, probintziako bilkurak egiteko ez ezik,
beste xede administratibo batzuetarako ere alokatuta: diruzaintza,
tabako eta gatz biltegiak, etab.8

X

Gasteizek, 1820tik 1823ra bitartean, gorteetan eta
gobernu zentralean sortutako gomendioei jarraiki,
herri lanak sustatzea erabaki zuen, hiria edertzeko
eta herritarren ongizatea lortzeko.

X

Gasteiz hiriko hirigintza XIX. mendeko
lehen hamarkadetan
Lehenago, komeni da esatea hirigintzaren ikuspuntutik, XVIII.
mendearen azken laurdenean, Gasteiz bere hirigune historikotik
kanpo zabaldu zela, eta alde neoklasikoa edo hemeretzigarren mendekoa deritzona sortu zela, Plaza Berriari, Geltoki kaleari, Floridari,
Sendari, Posta kaleari, eta abarri dagokiena.9
Gasteizek, 1820tik 1823ra bitartean, gorteetan eta gobernu zentralean sortutako gomendioei jarraiki, herri lanak sustatzea erabaki
zuen, hiria edertzeko eta herritarren ongizatea lortzeko. 1820ko
urtarrilaren 20an, udalerriko Obra Batzordeak hirigintza jardueretarako plan bat aurkeztu zuen eta, haien artean, Ezproi edo Mentiron ibilbidea zeritzonean egin behar zirenak. Ibilbide horretako zuhaitzak eraitsi ondoren, Silvestre Perez arkitektoak 10 diseinatutako
etxeak eraikitzen hasi ziren, Cercas Altas kalearen (Diputazio kalea,
egun) eta egungo Prado kalearen (Santa Klara kalea garai haietan)
arteko tartean eta, hala, Gasteizen hego-mendebaldeko hiri eraberritze lanei ekitea lortu zen, Posta errepidearen lerroari jarraiki 11.12

8

URDIAIN MARTÍNEZ, M. Camino. Op. cit., 138. or. eta hurrengoak.

9

ARECHAGA ALEGRÍA, Susana. Noticias documentales de obras que se están
realizando en Vitoria en la primera mitad del siglo XIX. Eusko Ikaskuntza,
Donostia, 1984.

10

Silvestre Pérez y Martínez (Épila, Zaragoza, 1767-Madril, 1825) espainiar
arkitekto bat izan zen, nortasun eta prestakuntza neoklasikokoa.
Hemen ikus daiteke biografia: SAMBRICIO, Carlos, Silvestre Pérez,
arquitecto de la Ilustración. Donostiako Arkitektoen Elkargoaren
Kultura Batzordea, Itxaropena tailerrak, Zarautz, 1975.

11

URDIAIN MARTÍNEZ, M. Camino. Sede actual de las Juntas Generales. Arabako
Batzar Nagusiak, Gasteiz, 2010, 25. or. eta hurrengoak. Alde hori ikertzen da,
garai haietan, gehien bat, baratzez eta Gasteizko familia nobleen aisiarako
eraikin txikiez osatuta zegoena. Hura zen, besteak beste, alavatarren kasua.

12

XIX. mendearen hasieran ere Santa Klara kalearen izenez ezagutzen zen
egungo Diputazio kalea.

Mentiron plaza, 1868. Mihise gaineko olioa. Egilea: Juan Ángel Sáez.
Izkina eginez, Etxebarriako etxeak. Gasteizko Udalaren margolana.

Santa Klara kalearen plano topografikoa 12.
Egilea: Joaquín Agirre Zubillaga. 1828. urtea. Rdig-00065. Kalearen alde bietan Aragon,
Urniza, Sarasua, Aiala, Imaz, Gebara, Izaga... familien etxe eraiki berriak adierazten dira.

15

Plano topografikoa. Gasteiz hirian eraikitzen ari diren eraikin eta ibilbide publikoen lurrak eta osagarriak erakusten ditu. Egilea: Manuel Ángel de Chávarri. 1820ko uztailaren 5a.
AMVG-M-18. AMV-G. Rdig-00045. (Florida ibilbide berriaren, Etxeberriko etxeen kokapenaren eta Santa Klara, egungo Prado kalearen lerroaren aipuak.)

1822ko otsailaren 26an, udal bilkuran, Obra Batzordearen memoria irakurri zen13 Han, bi urtetan ozta-ozta proiektatu eta egindako
berrikuntza arkitektonikoak adierazten ziren. Egindako obren artean, hauek aipatu behar dira:ibilbide berri bat (Florida) 14, antzokia, 1822ko irailaren 2an amaitua 15, Posta kale osoaren eraberri
tzea, eraikin berriak Prado kalean eta zenbait kaleren harriztatze
eta zolatzea (Santa Klara, Arriagako Atea, San Frantzisko, Santo
Domingo, etab.). Memoria horren arabera, 34 etxe berri eraiki ziren
eta asko zaharberritu, eta hiriaren hirigintza aldaketa ikaragarria
lortu zen hala.

13

Hauek ziren Obra Batzordeko kideak: Valentin Etxabarri, prokuradorea eta
alkate ordea, Iñigo Ortes Velasco, udaletxeko sindiko prokuradorea, eta Pedro
Velasco, sindiko prokuradorea.

14

CANTERO, Alejandro. «El parque de La Florida en Vitoria». Hau dio eremu
horri buruz: «Garai hartan, Santa Klararen komentua zenaren lurretan, 3
hektareako zabaldegi bat baliatu zen estilo erromantikoko lorategi botaniko bat
altxatzeko. Ehun bat zuhaitz espezie landatzeaz gain, zenbait kontinentetarik
ekarriak, errekasto, zubi eta eraikin batzuk diseinatu ziren, heskaiak eta
zuhaixka trinkoak nagusi ziren ingurune batean, Hiriak, haztean, lorategia
irentsi zuen azkenean, eta gaur dena bihurtu zuen, hiri parke bat, milaka
pertsonak egunero zeharkatzen dutena». Baliabidea: http://www.euskadi.eus/
contenidos/boletin_revista/sustrai_94/es_agripes/adjuntos/94_88_91_c.pdf.

15

Antzokia 1820an eraiki zen, Silvestre Perezen obra bera ere. 1914ko abuztuaren
12an sute ikaragarria jasan zuen eta guztiz eraitsi zuten. 1920an, Espainiako
Bankua eraiki zen orube horretan, duela gutxi, Javier Maroto Gasteizki alkate
zela, Terrorismoaren Biktimen Memoriaren Zentrorako erabiltzea erabaki zen
higiezina.

Florida parkea. Bilduma partikularra.

X

1822ko otsailaren 26an, udal bilkuran,
Obra Batzordearen memoria irakurri zen.
Egindako obren artean, hauek aipatu behar
dira:ibilbide berri bat (Florida)

X

16

Gasteizko antzokia. Silvestre Perezen obra. Bilduma partikularra.

Hurrengo urteetan, ordea, 1823tik 1833ra bitartean, gertakari politikoak16 zirela-eta, eraikin berriak abandonatu eta nolabaiteko
utzikeria egon zen hiriaren osasungarritasunaren arloan. Erregeen
aldeko tropa absolutistak igarotzeko eta ostatu hartzeko toki bihurtu
zen hiria. Esfortzu ekonomiko guztia San Frantzisko eta Santo Domingoren komentuetan ostatu hartutako tropak mantentzeko gastuak ordaintzeko zen. Azken batean, aldi horretan hiria hobetzeko
ekimen oro gelditu zen, eta egoera Lehenengo Karlistada amaitu
arte (1839) luzatu zen. Oso obra gutxi egin zen aldi horretan.

San Frantzisko komentuko klaustroaren aurriak. AMV-G. GUI-IV-121.11.
Egilea: Enrique Ginea

16

Zorigaiztoko hamarkada esaten zaio garai historiko horri. Egiatan,
absolutismoaren berrezartzea da (1823-1833), eta Fernando VII.aren
erregetzaren azken fasea da (1814-1833). 1823ko apirilaren 7an San Luisen
Ehun Mila Semeen inbasioa gertatu zen. Angulemako duke Luis Antonio
Borboikoa buru zeukan frantses armada zen eta Espainia liberala mendean
hartu zuen. Frantses gobernuaren ekimena izan zen, Espainiako Independentzia
gerran jasandako porrotaren ordaina hartu eta hala bere nazioarteko tokia
berretsi nahi baitzuen.

17

Lurrak eta lehendik dauden eraikin
egokiak bilatzea (1827)
1823 eta 1833 arteko garai historikoan, zorigaiztoko hamarkada deri
tzon horretan, eta 1827an zehazki, probintzia zegoen gerra egoeraren ondoren, eta nahi zen Batzarren egoitza egiteko egoera egokiagoa izaki, berriz heldu zitzaion gaiari eta berriz eztabaidatu zen etxe
propioa eraiki beharra edo, bestela, zeuden eraikinetatik zein erabil
zitezkeen xede horretarako.
Proiektua oso handia zenez, batzorde bat eratzea erabaki zen17. Azaroaren 27an, batzordekideek, Pedro Andres Zabalak, Francisco Ussiak eta Pedro Manuel Herasok, eraikin berria eraiki ahal izateko
toki egokia aurkitzeko gestioei ekin zieten eta, esan denez, aukera bi
aztertu zituzten; lehenengoa, oin berriko higiezin bat jasotzeko lur
egokiak aztertzea, eta bestea, hirian zeuden eraikinetatik, Batzarrak
hartzeko egokiena zein zen aztertzea.
Lurrak aztertuta eta higiezin batzuk bisitatuta, aukera hauek aurkeztu ziren: lehenik, Campillon kokatutako lur bat aztertu zen,
Montehermoso jauregiaren ekialdean. Alde batetik, muga egiten zuen une haietan Antonio Ordozgoitik okupatzen zuen etxearekin (zeinak haren tailerrak eta baratzeak hartzen baitzituen) eta
Ezequiel Revuelta bizi zen etxearekin, alondegitik oso gertu, eta
bestetik, jauregi horren baratzeekin. Batzordearen aburuz, toki oso
egokia zen eraikin berria eraikitzeko eta, beraz, lurren jabearengana, Ezpeletako kondearengana18, jo zuten, Fausto Astiasu haren administrariaren bidez. Hark, 1827ko ekainaren 24an, adierazi zuen
prezioa 198.000 errealetan finkatu zela, eta argudiatu zuen Jose I.ak
saldu zion kopuru bera zela. Probintziak egin behar zuen salmentaren benetako onarpena eta baldintza bat ezarri zen: finken zenbatekoa ez zen jarriko zorraren kutxan, kondearen konfiantzako per
tsona batengan baizik. Baldintzak ikusita, lur horri buruzko gestio
gehiagorik ez egitea erabaki zuen batzordeak.19

Hiriaren eta haren auzoen plano topografikoaren xehetasuna, 1825 (AMVG-AG-M-01).

17
18

ATHA-FHPA-DH.44-2.
Ezpeleta Enrile, José María (1787-1847). Ezpeleta de Veireko kondea eta
Montehermosoko markesa, 1878ko martxoaren 1ean Habanan (Kuba) jaiotako
militar espainola, 1847ko irailaren 27an Bagnères-de-Luchon-en (Frantzia)
hil zena. Jose Manuel Ezpeleta Galdeano, Ezpeleta de Veireko kondearen, eta
Maria de la Paz Enrile Alcedoren semea zen. Kadete numerario gisa sartu zen
Espainiako Errege Guardietan, 1799ko martxoaren 1ean. 1817an, lizentzia
eskatu zuen Maria Amalia del Pilar Agirre Zuazo Acedo Montehermosoko
markesarekin ezkontzeko, eta titulu hori erabili zuen aurrerantzean. Iturria:
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=ezpeleta-y-enrile-josemaria. Egilea: A. Gil Novales..

Erakunde
egoitza
jartzeko
proposatutako
etxeak eta
lurrak

1

Manrique Aranatarren etxea, Aiztogile
kalea, 28. Probintziako diputazioaren egoitza
1822.-1823. urteetan eta Batzar Bereziarena
1823an eta 1830-1834 artean.

2

Candido Ugarte eta anaien etxea.
Koliseoaren hegoaldean.

3

Lurra Campillon. Muga egiten zuen
Ezpeletako kondearen jabetzako Montehermoso
jauregiarekin.

4

Plaze Berriko 27 zenbakidun etxea,
Pedro Frescarena.
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5

1
2

4
6

3

5

Ventura Ortiz Urbinaren etxea, Errioxarantz
irteteko bideak kokatua, San Frantziskoren
komentuaren alboan.

6

Eskoriatza-Eskibel jauregia, Fuente el
Salceko V. kondearen jabetzakoa (Fernando
María Rodríguez Salamanca Quintanilla).

7

Torrejongo kondearen etxea, Hedegile kalea.

8

Francisco María José Urbina Marañón
Aravakako markesaren etxea, Muga egiten
zuen Valentin Berastegiren beste jabetza
batekin.

7

8

Plaza Zaharraren ikuspegia. Egilea: Juan Ángel Sáez
García. 1854. urtea. Jabea: Gasteizko Udala.

Eskoriatza Eskibel jauregia. Argazkia C.U.

19

Proposatutako beste leku bat Plaza Berriko 27 zenbakidun etxea
izan zen. Pedro Frescarena zen eta une haietan Celestino Brunek gobernatzen zuen. 450.000 errealetan eskaini zen. Urre eta zilarrezko
monetan ordaindu behar ziren, eta eroslearen kontura ziren alkabala 20 nahiz salmentak sor lezakeen beste gastu mota oro.

Bendaña jauregia19.

Batzordeak ez zion egokia iritzi lekuari eta etxe uharte oso bateko
etxeak aztertu zituzten, oin berrikoak eta edukiera handikoak, Ugarterenak zeritzenak, hegoaldetik koliseo edo antzokiarekin muga egiten zutenak. Jabeak Candido Ugarte eta haren anaiak
ziren, eta Joaquin euren aitarengandik hartu zituzten oinordetzan.
Saltzea proposatu zuten, urteko produktua % 3an kapitalizatuz,
24.000 errealen gainean, erakutsi zituzten errentamendu eskrituren arabera. Hala, eragiketaren prezioa 800.000 errealekoa izango
zen guztira. Kostua oso altua izan arren, ordainketa arintzen saiatu ziren, hasieran guztiaren laurden bat emanez, eta gainerakorako
urtean 100.00 erreal ordainduz, % 3ko interesarekin. Edukiera oso
handia izan arren, batzordea ez zegoen ase haren kokalekuarekin.21
Aipatu proposamenetatik bat ere gustatu ez zitzaienez, probintziako
ordezkariek egoitza zaharraren lokalak erostea pentsatu zuten,
Aiztogile kaleko 28an22, une haietan gobernadoreak okupatzen zituenak. Horretarako, Vicente Aberasturi finkaren administrariarekin jarri ziren kontaktuan, eta edukitzaileak probintziari betiko utzi
nahi zion ikertzea proposatu zioten. Egunak igaro eta ez zuten eran
tzunik jaso.
Egoera ikusita, beste aukera batzuk aztertzen jarraitu zuten, besteak
beste, Gamiz zeritzon etxe bat erostea. Jabea Ventura Ortiz Urbina zen eta Errioxaranzko bidean zegoen, San Frantziskoren komentuaren alboan. Baztertu egin zuten, prezio altua eskatzen zutelako,
170.000 erreal, are gehiago partzialki eraitsi eta hiriarena eta Udalarena zen lur mugakide baten zati bat okupatu behar zelako.
Ikusten denez, probintziako gobernu organoentzako behin betiko toki egoki bat biziki bilatu arren, ez zen lortzen eta, beraz, beste aukera gisa, Bergonda eta Gaubeako prokuradoreei eman zieten
mandatua Jose Maria Otxaran Eskoriatza Eskibel jauregiaren
administrariarekin hitz egiteko23, orduan «Elkartearena» esaten zioten, XVIII. mendearen amaieran Euskalerriaren Adiskideen Elkartearena izan zelako. Han egon zen elkarte horrek sortutako lehenengo Marrazketa Eskola. Garai haietan, ordea, haren edukitzaileak24
19
20

ATHA-DAF-GUE-3934.
Alkabala: Gaztelako Koroaren zeharkako zerga, saltzaileak salerosketa
kontratuan, eta kontratugile biek trukean ordaintzen zutena.

21 ATHA-DAF-GUE.

18700.

22

Manrique Aranatarren etxea da, Aiztogile kalean. Hari buruzko datu historiko eta
arkitektonikoak eman genituen 2015ean argitaratu ziguten lanean: URDIAIN MARTÍNEZ, M. Camino. Op. cit., 138.-155. or. Probintziako diputazioaren egoitza izan zen
1822.-1823. urteetan eta Batzar Bereziarena 1823an eta 1830-1834 artean.

23

Eraikin hori arkitektura zibil errenazentistaren adibiderik onenetako bat da,
eta Fernan Lopez Eskoriatza Ingalaterrako Enrike VIII. erregearen medikuak
eta haren emazte Victoria Anda Eskibelek agindu zuten hura eraikitzeko XVI.
mendearen erdialdean.

24

Jauregiaren edukitzailea Fuente el Salceko Konderria zen, garai haietan Fernando
María Rodríguez de Salamanca Quintanillaren izenean zegoen, Fuente de
Salceko V. kondea, Alcantara-ko zalduna eta armadako brigadierra zena

Manrique Aranatarren etxea. Aiztogile kalea 28 21.
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ez ziren prest egon besterentzeko, euren egoitza hirira joaten zirenean
etxean finkatzeko aukera gorde nahi zutelako eurentzat.
Mandatariek ez zuten etsitzen eta, Batzarrei proposamenen bat aurkeztu ahal izateko, Arabako gobernuaren ordezkarientzako egoitza
duinak iruditzen zitzaizkien etxe guztiak ikusten jarraitu zuten; eta
hala, besteak beste, Bendaña jauregia, Torrejongo kondearen
etxea (Plaza Zaharrean eta sarrera Hedagile kaletik) eta Maria Matea Hueto jabe zuen beste bat bisitatu zituzten.
Bisita horien guztien ondoren, batzordeari Aravacako markesaren etxea gustatu zitzaien gehien25, Torrejongo kondearen alboan26,
Plaza Zaharrean bertan, sarrera Zapatari kaleko 2an zeukana. Egun
haietan markes horren jabetzakoa zen artean eta Manuel Diaz Acebedok okupatzen zuen. Aravacako markesa prest agertu zen saltzeko
eta, mandatariek adierazi zutenez, abantaila handi bat zeukan: Valentín Berastegi Barona orduko diputatu nagusiaren jabetzako beste
etxe baten ondoan zegoen27, eta probintziari utzi edo sal ziezaiokeen
berak. Jakinarazi zutenez, etxe horren fabrika markesarena baino
are hobea zen, eta ondoren Plaza Zaharreko helbidea zetorren, atea
Zapatari kalera, kontrako aldetik.

X

Mandatariek ez zuten etsitzen eta, Batzarrei
proposamenen bat aurkeztu ahal izateko,
Arabako gobernuaren ordezkarientzako egoitza
duinak iruditzen zitzaizkien etxe guztiak ikusten
jarraitu zuten.

X

Batzordearen ustez, higiezin biak erosita eraikin zoragarria egin zitekeen, eta hura edertzeko plazarantz ematen zuten fatxadak euren
arkuekin osatzea aholkatzen zuten. Tokirik egokienetako bat izan
arren, korapilatuenetako bat gertatu zen; izan ere, higiezinetako baten jabea diputatu nagusia bera, erakunde eroslearen ordezkaria,
izateak, bideraezin bihurtzen zuen erosketa.
Hurrengo urteetan, 1828tik 1831ra, garrantzi handiko arazo politikoetan zegoen murgilduta probintzia; bereziki, gobernuak foruen
aurka abiatutako erasoari aurre egin behar zioten, eta monarkiarekiko harremanak lohitzen zituen horrek. Beste gai batzuen artean,
une haietan armadaren soldadualdietan parte hartzeko eskakizuna
eztabaidatzen zen, ez baitzen onartzen diruarekin ordeztea, 1827
arte gertatzen zen bezala. Beste eztabaidagai bat aduanak kostaldera eramatea zen.

25

Francisco María José Urbina Marañón. Gasteizko alkatea 1833, 1836 eta
1837an. 1773ko apirilaren 16an jaio eta 1848ko martxoaren 24an hil zen.
Xavier Urbina Isuntzaren (diputatu nagusia 1770ean eta lehenago alkatea
1764an; Carlos III.aren Ordenako zalduna) eta Jacinta Victorina Severa Añiz
Marañón Abarrategiren semea. María Joaquina Murgutio Lacabra Darár
Aravacako markesarekin ekin ezkondu zen. 1773ko otsailaren 22an jaio eta
1842ko urtarrilaren 14an hil zen bera, Manuel Murgutio Gaitán Aravacako VII.
markesaren alaba. Emaztea hiltzean, Aravacako markes titulua jaso zuen.

Abendañoko markesaren etxea (Gasteiz). Egilea: Antonio Castelucho Vendrell.
Litografia. 1887 ingurukoa. Arte Ederren Museoa. 2528 inbentario zenbakia.

Arazo horien guztien erdian, eta haiek konpondu nahian, Diego
Manuel Arriola Eskibel zegoen, 1828ko azaroan diputatu nagusi ordea izendatua. Fausto Otazu diputatu nagusi hautatuak bere kargua
hartzeari behin eta berriz uko egin zionez, izatezko diputatu nagusi
jardun zuen eta 1829ko maiatzean berretsi zuten karguan. Krisia
arindu zen pixkanaka eta, hala, 1831ko maiatzeko Batzarretan,
Arriolak, bere hitzaldian, esan zuen, krisi urteen ondoren, foraltasuna sendo eta indartsu zegoela.
Aztertutako eraikinei zegozkien aukera guztiak baztertuta, eraikin
berri bat eraikitzeko lur egokiak aurkitzeko gestioei ekitea erabaki
zen azkenean.

26

Data haietan Joaquín de la Cruz Samaniego Pizarrok zeukan titulua (Torrejongo
kondea 1808tik 1857ra).

27

Valentin Berastegi Barona (Gasteiz, 1789ko otsailaren 14ª-Gasteiz, 1878ko urriaren
1ª). Prudencio Maria Berastegiren semea, Berastegi, Maturana, Anda, Lizarra eta
Zuhatzu maiorazkoen oinordekoa. Zegokion diputatu nagusia ez zegoenez gero,
harena egin zuen 1823tik 1826ra bitartean, eta orduan bere eskubidez izendatu
zuten kargurako. 1836an Arabako komandante jeneral izendatu zuen agintaritza
karlistak. Biografia hemen: ZENBAIT EGILE. Diccionario biográfico de los diputados
generales, consultores y secretarios de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (zuz.),
Arabako Foru Aldundia, Gasteiz, 2004. 456.-460. or.
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Probintziako Etxe edo Probintziako 			
Etxe Jauregi berriaren eraikuntza
1831-1844 Eraikina eraikitzeko lehen etapa

Aurkitutako planorik zaharrenaren berreraikuntza. Data: 1871.
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Lurrak aurkitzea eta administrazio eta
eraikuntza gestioak (1831-1833)
Esparru jakin batzuk eta eraikita zeuden eraikinak erabiltzeko proposamenak, ermandadeko prokuradoreek egin zituztenak, baztertuta, Diego Arriola Eskibel28, diputatu nagusiak hartu zuen gaiaren
agintea, eta Probintziako Etxe Jauregi edo Probintziako Etxe berriaren eraikuntzaren bultzatzaile handia bihurtu zen29. Horretarako, Guardia, Berantevilla eta Labrazako ermandadeetako prokuradoreei mandatu emateko eskatu zuen, berari lagundu eta behar
ziren gestio guztiak egin zitzaten.
1831ko azaroaren 25ean30 prokuradore horiek adierazi zuten, proiek
tuaren tamaina zela eta, komeni zela Arriolak berak eta Batzar Bereziak hartzea mandatu hori, eta egindako jarduera guztiak hurrengo urteko Batzar Nagusien maiatz eta azaroko bilkuretan eztabaida
zitezela. Hala, eraikina jasotzeko lur egokien bila hasi ziren.

Diego Manuel Arriola Eskibelen erretratua. Diputatu nagusia
1818-1820an eta 1829-1832an. Anonimoa. Mihise gaineko olioa.
127 × 105,5 cm. Arabako Arte Ederren Museoa, 3095 inbentario zenbakia.

Diego Maria Arriola Eskibel 28
(Gasteiz, 1784ko azaroaren 13a-Zeanuri, 1848ko azaroaren
22a). 1806an ezkondu zen Joaquina Frias Salazar Baionarekin,
Agoncilloko (Errioxa) jaunaren alaba bera. Kargu publiko
garrantzitsuak bete zituen gaztetatik: 1810ean, Gasteizko Udal
Kontseiluko alkate orde. 1811n eta 1815ean, alkate; 1813an, Batzar
Nagusian parte hartu zuen Gasteizko ermandadeko prokuradore
nagusi; 1815ean diputatu nagusiaren teniente jeneral; 1818an
diputatu nagusi izendatu zuten, eta berriz izendatu zuten 1829an.

1832ko otsailaren 23an egindako Batzar Bereziak31 jakinarazi zuen,
Probintziako Etxe berria eraikitzeko egokitzat jo ziren zenbait lur
aztertu ondoren, ondorioztatu zutela «egokiena eta itxurarik onenekoa» Birgitarren zelaiaren aurrean zegoena zela, Miguel Ricardo
Alavak 32 zeukan maiorazkoaren eskuetan zegoena eta, beraz, «presta daitezela planoak». Hori dela eta, mandatu eman zioten Arrioa
diputatu nagusiari behar ziren gestioak egin zitzala proiektua aurrera eramateko. Gertatzen zen lurren jabea haren koinatua zela,
Miguel Ricardo Alava jenerala, Loreto Arriola haren arrebarekin
ezkondua. Data haietan Toursen zegoen jenerala. Lurren titular eta
jabearekin zegoen harremana kontuan hartuta, ez zirudien jabetza
horien erosketa negoziatzea zaila izango zenik.
1832ko urriaren 26an, esparrua hautatzeko, bisita egin zieten lur
horiei eta Cercas Altas-en zegoena proposatu zuten, San Roke Atetik lerro paraleloan, punturik egokien, hirigunetik gertukoen eta itxurarik
oneneko gisa.

28

Biografia hemen: ZENBAIT EGILE. Diccionario biográfico de los diputados
generales, consultores y secretarios de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (zuz.),
Arabako Foru Aldundia, Gasteiz, 2004, 124.-135. or.

29

Iturri dokumentaletan berdin erabiltzen dira izen biak eta, azkenean,
Probintziako Etxe Jauregi nagusitu zen.

30

APAH. 8759. protokoloa. Telesforo Nestares eskribaua. Probintziako Gobernu
Organoen dekretuen kopia dauka, eraikinaren eraikuntzari lotutakoena.

31

ATHA-FHPA-DH.6244-2.

32

ZENBAIT EGILE. Diccionario biográfico de los diputados generales, consultores
y secretarios de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (zuz.), Arabako Foru
Aldundia, Gasteiz, 2004, 102.-112. or. Jeneralaren biografia zabala.
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X

Honela deskribatzen zen eraikitzeko hautatutako eremua:
Cercas Altas izenez ezagutzen den kale berrian kokatuta,
hauek dira haren mugak: iparrean, Alejandro Lezearen
etxea, ekialdean kale bera, hegoaldean Justo Sarazibarren
etxeak eta baratzea eta mendebaldean Zerkabarren kalea.

X

Lurra hautatuta, Martin Sarazibar probintziako arkitektoari agindu zioten hura mugatu eta tasatzeko, baita hargintza lanak, arotz
lanak, burdingintzakoak, etab. egiteko behar ziren baldintza orokor
eta berezi guztiak ezartzeko ere, azaroko hurrengo Batzar Nagusietan aztertu ahal izateko. Hala, 1832ko azaroaren 21eko Batzar Nagusian, behin betiko erabaki zen Cercas Altas-ko lurretan eraikiko
zela etxe berria.

1825eko plano honetan eremuaren eta hautatutako lurren ezaugarri topografiko eta urbanistikoak ikus ditzakegu. George Vivianek
1833an egindako marrazkiak ikuspegia osatzen du. Bertan, Gasteizen
data haietan zeuden komentuak eta elizak sumatzen dira, eta hiriak
mendebaldetik zeuzkan mugak.
Hiriaren XVII. planoak ere eredu gisa balio digu. Zapardiel ibaia
ikus dezakegu bertan, erosi nahi ziren lurren ekialdean kokatuta,
Gasteizko harresi zaharren oinetan zegoena, Cercas Altas zeritzon
aldean. Mendebaldean, esan dugunez, baratze eremu bat eta Cercas
Altas zabaltzen ziren.

Gasteiz hiriaren eta haren auzoen plano topografikoa. 1825eko otsailaren 28a.
Egilea: Manuel Angel Txabarri. AMV-G Sign. A.G.M-01. Erositako lurren xehetasuna. Rdig 00020.
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Gasteizko ikuspegia 1833an 33. George Vivianen marrazkia. Goialdean eskuz idatzitako oharrak: «St. Domingo», «Cathedral», «Vitoria»,
«St. Pedro», «St. Miguel», «St. Francisco». Obaloan, Alava eta Sarazibar familiei erositako lurrak, zeinetan jaso baitzen etxe-jauregia. © Biblioteca Nacional de España.

Puntu honetan komeni da ibai horren historiari erreferentzia labur
bat egitea; izan ere, etxe-jauregia eraikitzeko hautatutako lurren alboetako bat mugatzen zuen eta han egoteak eragina izango du eraikinaren paldoak eta zimenduak jartzeko lehenengo lanetan obra handi bat egiteko beharrizanean. 1825eko planoari berriz erreparatzen
badiogu, zeina obren hasieratik gertuko data batean egin baitzen,
ikusten dugu Zapardiel ibaia (zeina hiria inguratzen baitzuen), mendebaldetik, Molinatxoren mugartetik Santo Domingoren komentuko
ortuetaraino, estalita zegoela ordurako San Pedroren elizaren pare
raino hain zuzen ere.3334
Gogoratu behar dugu 1521ean erabaki zuela udalerriak harresiaren oinetan zanga bat zabaltzea ibai horren urak biltzeko, Errementari kaleko etxeen atzetik igarota, Komunitateen gerratik iritsitako

etsaien inbasioen aurka 35. defendatzeko pezoi bat sortzeko. Garai hartan hiria arduratu zen ibaia bere ubide inguratzailean garbitzeaz,
baina Gortearen laguntza ekonomikoekin, borrokak amaituta «eta
hori dela eta zangak edo pezoiak erabilgarritasunik ez daukalarik»,
errege ekarpen hori eten bazen ere. Udalak, beraz, XVI. mendetik,
urtez urte, hura garbitzeak zekartzan gastuei egin behar izan zien
aurre. Ibaiaren ibilgua garbi edukitzea ez zen kontu hutsala; izan
ere, neguko uraldi handietako garaietan hainbeste zikinkeria, adar
eta harri pilatzen ziren haren ubidean, ezen sortutako tapoiak ura
atzerarazten baitzuen eta uholde larriak eragiten baitzituen Santa
Klara eta Madalenaren komentuetan eta aldirietako etxeetan. Errege bidea ere estaltzen zuen urak, Santa Klara Atetik sartzean, halako
moldez non zaldiz ere ezin baitzen hirian sartu. Hurrengo mendeetan,
dauden agiriek agerian uzten dituzte ibai horri lotutako zenbait gastu ordaintzea nori zegokion erabakitzeko orduan sortzen ziren eztabaida etengabeak. 1559 eta 1561an Errementari kaleko auzokoen
kostura fabrikatu ziren petrilak, eta beraiek ordaindu zituzten, mendez mende, Zapardielen garbiketak eragindako gastuak ere. Hasierako garaian hiriak bere kontura hartu arren, gerora zenbait irtenbide proposatu ziten, hala nola herenetan banatzea: bata harresiaren
gainean zeuden etxeetan bizi ziren auzotarren kontura, beste bat udalerriaren kontura eta hirugarrena Zapardiel ibaiaren ondoan zeuden
baratzeak lantzen zituztenen kontura, urak ureztatzeko baliatzen bai
tzituzten. Eta hala kudeatu zen ibaiaren garbiketa denbora guztian.

Vivian, George (1798-1873). «Apuntes de España» izeneko koaderno bateko
marrazkietako bat da. Liburutegi Nazionalean. Signatura: DIB/18/1/8691.
Marrazki hori Espainiatik egindako bidaia batean egin zituen. Spanish Scenery
obra eragin zuen bidaia horrek gerora, 33 litografiek osatzen dutena.
34 Gasteiz hiri Oso Noble eta Oso Leialaren ikuspegia Santa Brigitatik begiratuta eta
Hiriko Etxean dagoen koadro zahar batetik kopiatua. Benito Casasek eskaintzen du
Udal Txit Gorenari dion zaletasunaren lehen saiakera gisa. 1838. urtea. AMV-G.
Signatura: A.G. M-5. Rdig-00018.
35 ATHA-FHPA-DH-1266-10.
33

Benito Casasen planoa 34, 1838koa, XVII. mendeko zahar batetik kopiatua.
Zirkuluan, etxe-jauregia eraiki zen eremua. Xehetasun horretan Gasteizko harresiaren
lerroa sumatzen da, zeinen mendebaldetik Zapardiel ibaia baitzihoan.
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Esan dugunez, 1820tik 1830era bitartean, funtsezko aldaketa izan
zuen hiriaren itxurak, hirigintzaren ikuspuntutik. Zorroztasunez
bete ziren udal ordenantzak, apainketa handiagoa lortuz eraikin eta
kaleetan eta, beraz, erosotasunak handituz auzotarrentzat. 1830ean,
hain zuzen ere, etxe-jauregia Cercas Altas-i eragiten zioten lurretan
behin betiko eraikitzea pentsatzen zenean, Zapardiel ibaia estaltzen
jarraitzea proposatu zen eta Santa Klara Atetik San Pedroren elizaraino estali zen. Handik, libre eta agerian zihoan Santo Domingoren komenturaino 36.

Bestalde, estaltzen jarraitzeko proposamenak ingurua hobetuko zuen
eta uholdeak ekidingo zituen hein handi batean lurretan. Obra hori
orduko lehen alkate Melquiades Maria Goiak eta Ventura Ortiz Urbina prokuradore nagusi eta idazkariak sustatu zuten. Dauden agirietatik ondorioztatzen denez, data haietan Aldabeko Atetik baino
ezin zen zaldiz erosotasunez igaro eta, batzuetan, Santa Klara Atetik,
zeina negu garaian etengabe urpetzen baitzen. Halaber, Zapardiel
estaltzeko arrazoi sendo gisa, argudiatu zuten sarbide erosoa lortu
behar zela Aduana Etxera 37, zeinak data haietan Ruiz Bergaratarren etxea okupatzen baitzuen 38, Errementari kalean kokatua hura.
Haren fatxadan, pasabide oso estua zegoen, edozein gurdi ibiltzea
izugarri zailtzen zuena. Hortaz, zamadun ibilgailu mota ororentzako
galtzada egokia lortu nahi zen. Beraz, lurrak etxe-jauregia eraikitzeko erostea pentsatzen zen aldean baziharduten eki eta iparralde osoa
nabarmen hobetzen, Zapardiel ibaia estaliz, eta eraikinera erraz iristea ahalbidetzen zuen horrek.

Planoaren xehetasuna. Lerro zurian kalea eta Zapardiel estalita; urdinean
Zapardiel ibaia estali gabe. Zirkuluan, etxe-jauregia eraiki nahi zen tokia.

Ikusten denez, ibaia estalita zegoen aldeak kale bat sortu zuen, une
haietan «las Huertas» izenez ezagutzen zena, oso zabala eta erosoa.
Izugarri errazten zuen horrek etxe-jauregia eraiki nahi zen tokira
iristea eta, beraz, materialak garraiatzea ere errazten zuen.

36	 

ATHA-FHPA-DH-4393-9.
Aduana eraikineranzko zirkulazioa hobetzeko interes hori egon arren, agiriek
erakusten dute 1831n aduanaren eraikin berriaren zimenduak egiten ari zirela,
Jose Antonio Garaizabalen obra, egungo San Antonio kalearen hasieran eraiki
zena, Florida lorategien sarreraren ondoan.
38 GARCIA SANCHEZ, Ismael eta SANCHEZ PINTO, Iban. «El Palacio
Ruiz de Vergara (Vitoria-Gasteiz)». Baliabidea: http://www.ehu.eus/gpac/PDFs/
RuizDeVergaraWeb.pdf. Egileek jauregi horren eraikuntza alderdi guztien
azterketa sakona egiten dute. Juan Ruizek agindu zuen hura eraikitzeko,
XVI. mendean.
37
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Lurrak behin betiko erostea
Jauregiaren eraikuntzari buruzko kontakizunarekin jarraituta, esan
dugunez, une horretara arte Diego Arriola diputatu nagusia izan zen
prozesu osoaren protagonista nagusia, baina 1832 horretan, hain
zuzen ere, azaroan, hauteskunde berriak zeuden, eta Iñigo Ortes
Velasco Eskibelek39. hartu zuen kargua. Nolanahi ere, Arriolak
jarraitu zuen gestioetan oso zuzenean parte hartzen, bai bete zuen
diputatu nagusi orde kargu berriagatik, bai lurren jabe zen Alava
familiarekin zeuzkan ahaidetasun loturengatik.
Azaroaren 26ko Batzar Berezian, hain zuzen ere, Ortes Velasco diputatu nagusi berriak jakinarazi zuen Arriolak esan ziola, Miguel
Ricardo Alavari bahitutako maiorazkoen administraria izanik 40,
bai bera, bai haren ondorengorik gertuena, haren anaia Jose Ignacio
Alava, ados zeudela probintziak etxea maiorazko horrenak ziren lur
eta baratzeen gainean eraikitzearekin. Halaber, Arriolak jakinarazi
zuen, une haietan Alava familiaren ondasunak bahituta zeudenez,
ezin zela lurra gaitu erregearen gobernu gorenak lehenago baimendu gabe.
Sortzen ari ziren oztopoak oztopo, jarraitu zuten errepikatzen
hautatutako tokia zela egokiena etxe berria eraikitzeko eta, beraz,
Arriolari eskatu zioten, ondasun horien administraria zen aldetik,
egoeraren berri eman ziezaiola gobernu gorenari, bahitzeko agindua hark emana baitzen, aurreikusitako proiektuari onespena eman
ziezaion. Hori lortzeko, 1833ko urtarrilaren 11n ofizio bat bidali
zuen Diego Arriola diputatu nagusiak, zeinean ondasunen bahiketa
altxatzea eskatzen baitzuen, agiri horrek gobernuaren aurreko eskaera egiteko oinarri gisa balio ziezaion.
Iñigo Ortes Velasco Eskibel Salcedoren erretratua. Diputatu nagusi 1832 eta 1839an.
Egilea: Marcos Ordozgoiti. Olioa mihisearen gainean, 108,5 × 75,5 cm.
Arabako Arte Ederren Museoa, 3092 inbentario zenbakia.

Iñigo Ortes Velasco Eskibel Salcedo39
Alamedako markes alarguna. (Urduña, 1787ko maiatzaren
2a-Gasteiz, 1858ko ekainaren 17a). Zenbait kargu
instituzional bete zituen: Gasteizko bigarren alkate (1820),
Gasteizko alkate (1828), diputatu nagusi orde (1830-32),
diputatu nagusi (1832 eta 1839).

Probintziak, lurren enbargoak zekarren arazoaren aurrean, pentsatu
zuen gaia konpon zitekeela «orubearen salaketa» sistema aplikatuz,
Bilduma Guztiz Berriaren 7. liburuko 13. tituluko 4. legearen eta
1788ko maiatzaren 15eko Errege Zedulan sartutako Korrejidoreen
Jarraibidearen 58. kapituluaren arabera, edukitzaileak lur haietan
eraikina berez jaso nahi ez zuen kasurako, gertatzen zen bezala. Nolanahi ere, Diego Arriola Alavatarren administrariari adierazi zioten komenigarriagoa zela berak erregutzea bahiketa hori altxatzeko,
probintziarentzat balio handia duen obra egiteko asmoak alegatuz.
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Datu biografiko gehiago hemen: ZENBAIT EGILE. Diccionario biográfico de
los diputados generales, consultores y secretarios de Gobierno de Álava. 1800-1876.
M. Urquijo (zuz.), Arabako Foru Aldundia, Gasteiz, 2004, 275.-286. or.

40

ZENBAIT EGILE. Diccionario biográfico de los diputados generales, consultores
y secretarios de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (zuz.), Arabako
Foru Aldundia, Gasteiz, 2004, 106. or. Gogoratuko dugu Alava jeneralak,
Hirurteko Konstituzionalean, jarduera nabarmena izan zuela, ordena
konstituzionalaren alde beti, eta frantsesak sartzean gobernuaren alde
egin zuela eta Gorteei jarraitu ziela Sevilla eta Cadizera eraman zirenean.
Kapitulazioaren ondoren, heriotza zigorra ezarri zioten Alava jeneralari,
erregea ezgaitzearen alde bozkatzeagatik, eta Ingalaterrara erbesteratu zen.
Hamarkada absolutistan ondasunak enbargatu zizkioten eta titulu eta ohore
guztiak kendu. Amnistiarekin erbestealditik itzuli ahal izan zen, 1833ko urrian.

27

1833ko urtarrilaren 12an Arriolak diputatu nagusiari jakinarazi zion
bahiketa altxatzeko errekurtsoa helarazi ziola Kantabriako Errenten
ordazkariordeari, probintziak etxe-jauregia eraikitzeko borondateari
buruz eman zizkion lekukotasunetan oinarrituz, eta gaia nola garatzen
zen jakinarazteko zain geratzen zela. Hurrengo hilean, Kantabriako
Errenten Ordezkariordetzaren Administrazio eta Kontularitzaren
txostenak bideratuta eta gobernadorearen aldeko txostena ere jasota,
espedientea Madrilgo Errenten Zuzendaritza Nagusiak ebazteko zain
zegoen. Haren jarrera bahiketa hori altxatzearen aldeko irizpena
ematea zen.

X

1832ko maiatzaren 1eko bilkuran jakinarazi zen Martin
Sarazibar eta Jose Antonio Garaizabal probintziako
arkitekto maisuei eraikin berrirako proposamenak
aurkezteko agindu zitzaiela.

X

Proiektuak Martin Sarazibar eta 		
Jose Antonio Garaizabali agintzea41
Bitartean, lurrak askatzeko behar ziren jarduera administratiboak
egiten ziren. 1832tik jarraitzen zen etxe-jauregi berriaren proiektuei
zegozkien gestio teknikoekin. Maiatzaren 1eko bilkuran jakinarazi
zen Martin Sarazibar eta Jose Antonio Garaizabal probintziako arkitekto maisuei eraikin berrirako proposamenak aurkezteko agindu
zitzaiela. Dekretuak dioenez, mandatua guztiz isilean egin zen, bien
arteko komunikazioa saihesteko eta bakoitzak berea zintzotasun
osoz defendatu ahal izateko. Egoera hori argituta, planoak eta aurreikusitako kostuak aurkeztu zituzten biek, eta Sarazibarren proiektua atera zen garaile. Lurren eta proiektuen inguruan egindako
gestio guztiekin jarraitu aurretik, komeni da hari buruzko albiste
biografiko batzuk ematea.

41

Jose Antonio Garaizabal. Aramaion jaio zen 1796an. 1828ko ekainaren
29an, arkitekto titulua lortu zuen San Fernandoko Arte Ederren Akademian
proiektu bi aurkeztu ondoren: «Kolegio-eliza gotzaindegi batentzat» eta
«Gortearentzako etxea ostatu izateko». Urte berean eskaini zuen bere burua
probintziako arkitekto, eta erakundeak erabaki zuen «momentuz ez zuela
funtzionario hori behar». Urte bereko azaroaren 22an, ordea, deitutako
plazara aurkeztu zen eta Sarazibarrekin batera hautatu zuten, zeinak bitarteko
arkitekto izendatu baitzuen, Sarazibar titular izendatu zuten bitartean. 1831n
jabetzan bete zuen plaza. 1831tik 1833ra bitartean, esku hartze aktiboa izan
zuen herri lanetan, errepideetan eta auzo bideetan. Karlistadako geldialdiaren
ondoren, 1839an bere karguan berrezartzea eskatu zuen eta bitarteko
izendatu zuten berriz, baina postua utzi behar izan zuen «zorigaiztoko
inguruabarrengatik». Ez zuen probintziako obretan berriz esku hartuko 1860
arte, berriz sartzea eskatu zuenean. Garai hartan, bere jarduera ezagutzen
dugu zenbait obratan; besteak beste, iturrietan Eginon eta Langraizen;
zubietan, hala nola Lezama eta Rivabellosakoetan, Antoñanatik Santikurutze
Kanpezuraino, Elciegon, etab. Ozioko elizan esku hartu zuen, eta bidezainen
zenbait etxolatan, Arriagan, Aramaion, Gomilatzen, Corron... eta beste
obra askotan, zeinen lekukotasunak Probintzia Artxiboan baitaude.

Martin Sarazibar. Bilduma partikularra

Martín de Saracíbar Lafuente42
(Gasteiz, 1804ko urtarrilaren 4a-Gasteiz, 1891ko abenduaren 10a)
Arabako Batzar Nagusiek pentsioa ordainduta, arkitektura ikasketak
egin zituen San Fernandoko Arte Ederren Errege Akademian eta
titulua eskuratu zuen bertan 1829an. Bere jaioterrira itzulita, bere lan
ibilbideari ekin zion eta probintziako arkitekto izanik, eraikin zibil
eta erlijiosoetako jarduera eta obra publikoak (bideak, zubiak, etab.)
ikuskatu eta gauzatzeari dagozkion eginkizunak bateratu zituen.
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Martin Sarazibar Lafuente arkitektoa
Justo Sarazibar eta Teresa Lafuenteren seme, Gasteizen jaio zen
1804ko urtarrilaren 4an42. Serapia Gutierrez Rozasekin ezkondu zen
lehen aldiz eta zortzi seme-alaba izan zituen berarekin, haien artean
Julio, bera ere arkitekto ospetsua izango zena. Manuela Mendozarekin ezkondu zen bigarren aldiz, eta beste bederatzi seme-alaba izan
zituen berarekin.
Ikasketa orokorren ondoren, 1825eko maiatzean eskabidea aurkeztu
zuen Batzarretan ekonomikoki lagun ziezaioten, arkitekturako ikasketak San Fernandoko Errege Akademian amaitzeko. Batzarrek,
Valentin Berastegi buru zela, lehenago beste gasteiztar eta arabar
batzuekin egin zuten bezala, eta laguntza horrekin haien jarduera
etorkizunean herri lanak zuzentzeari zegokionez onuragarria izateari begira, azaroaren 22ko Batzar Nagusian, ikasketak amaitzeko
behar zituen bi edo hiru urteetako bakoitzean 2.500 erreal ematea
erabaki zuten. 5.000 eman zizkioten benetan, gutxienez urte bi
eman zitzan Gortean.
Jakina denez, San Fernandoko Arte Ederren Akademiak 1744an
sortu zenetik irakasten zuen arkitektura, eta organo eskuduna zen
lanbidean jardun nahi zuten profesionalak gaitzeko graduak eta tituluak emateko. Madrilen pentsiodun egon zen boladan, probintziak
bere bilkurak egiteko etxea eraikitzeko zeukan interesa ezagututa,
Sarazibarrek eraikinen obren proiektuak bidali zituen pixkanaka43,
bere ikasketa planak aurrera zihoazela eta, beraz, probintziaren
eskutik jasotako kopuruak ondo baliatzen zituela frogatu nahian.
1829ko azaroan Akademiako azken azterketara aurkeztu zen, lan
zoragarri birekin44: kolegio-eliza bat bere gelekin eta kontratazio
etxe bat itsas portu baterako.
Sarazibarrek egindako kontratazio etxearen fatxadaren planoari astiro erreparatzen badiogu, argi geratzen da estilo neoklasikoarekiko
gustua eta sarrera nagusian arkupe tetrastilo bat ikusten dugu, hiru
urte geroago Probintziako Etxe Jauregirako aurkeztuko duenaren
planteamendu berdinekoa.
San Fernandoko Arte Ederren Errege Akademiaren oniritzia eta titulua jaso zituen une berean, 1829ko azaroan, berehala bidali zizkien
Batzar Nagusiei, jasotako laguntza ekonomikoagatik eskerrak emateko, egindako zenbait lan, eta haiek Aldundiaren Idazkaritzan artxibatzeko agindu zen45.

42

1891ko abenduaren 10ean hil zen, eta Gasteizko Santa Isabel hilerrian
lurperatu zuten.

43

Ez da haietako bat ere gorde. Etxe-jauregiaren grabatu bat baino ez dugu
aurkitu, fatxada bikoa. Izan ere, eraikin hori Errementari kalearen eta egungo
Diputazio kalearen artean jasotzeko proposamena egon zen, fatxada nagusia
Plaza Zaharrera ematen zuela, egungo Andre Maria Zuriaren plazara.

44

LABORDA YNEVA, Jose. El proyecto de arquitectura en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando. Las pruebas de examen de los aspirantes
vascos 1776-1855. Eusko Jaurlaritza. Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Gasteiz,
2011, 396.-399. or.

45

Ez dakigu ezer proiektu horiei buruz, ez baitaude Aldundiaren Artxiboan.

Kontratazio etxearen fatxadaren proiektua eta xehetasuna.

Laster hasi zuen karrera profesional zabal bat, batez ere Gasteizen, Nafarroan eta Valladoliden garatu zena. Martin Sarazibarrek egindako
obren lekukotasuna ematen duten hainbat agiri daude.
Gasteizko artxiboetan Arabako plano topografiko orokorra, 1830ekoa,
eta bide eta errepideen hainbat diseinu gordetzen dira (Antoñanatik
Nafarroara, Haranetik Nafarroara, Oiondik Gasteizera, Aguraindik Zalduondora, etab., eta bidezainen etxolak). Bidezainen etxeen
diseinuan esku hartu zuen, Argandoñan, Urizaharrean, Agurainen,
Gatzagan...; zenbait obratan zubietan, zeinen artean Artziniega Villanañe, Matura, Mimbredo, Barron, Uribarri Ganboa, eta abarretakoak
aipa baitaitezke; Ariñizko eskolan eta beste obra batzuetan, hala nola
Ariñiz, Arriaga, Gesaltza Añana, Gatzaga Buradon, Gaubea, eta abarretako bidesari etxoletan. Obra horiei handiagoak erantsi behar zaiz
kie, ospe handiagoa eman diotenak: Mandaitako eliza, Ilarratzako
elizako dorrea, Gasteizko espetxe zelularra, Argandoñako dorrea eta
Santa Mariaren kolegiatako dorrea, 1856an erre ondoren.46
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Mandaitako elizaren planoak 46.

Hirurogeietan, esku hartze asko izan zuen iturri publikoetan, hala nola
Anuntzeta, Armiñon, Boveda eta Antezanakoetan; eta ikuztegi eta
edontzietan (Gordoa, Jokano, Lasierra, Leziñana, Murgia, Ormijana,
etab.). 1864an, San Bizenteren parrokiako dorrea eraikitzen zenean,
obrak eraitsi ziren eta, erortzean, tenplura sartzeko atea eta haren gangen zati bat arrastatu zituen47, hori dela eta, Sarazibarri agindu zioten
dorrearen plano berriak egin zitzala, eta geroago bere seme Juliori
eskuordetu zizkion obrak. Dorre horretan estilo oso eboluzionatua
erakusten digu, xehetasuneko forma neorromanikoak eta silueta eta
osotasuneko forma neoklasikoak erakutsiz48.
Nafarroan hauek izan ziren haren lan nagusiak: Plaza Berria eta Tafallako udaletxea, hiri eraberritzeekin batera, hala nola Santa Maria
elizaren inguruaren erregulazioa (1856), hilerrirako proiektua edo
antzoki bat, kaputxinoen eliza zaharraren hormak baliatuz (1861).
Iruñean Merkatu plazarako teilatuen diseinua (1865) eta hiltegirako
proiektua eta baldintzak (1865) sinatu zituen. Valladoliden, udal arkitekto, hauek egin zituen: Vadillosko zubiaren handitzea (1860),
merkaturako proiektu bat, azkenean egin ez zena (1862), hiriaren hegoaldea eraberritzeko proiektua (1863), hilerrirako planoak eta partikularrentzako etxebizitzak.

Villa Bilbao. Sarazibarren egoitza Madrilen, berak diseinatua50.

Nafarroan hauek izan ziren haren lan nagusiak: Plaza Berria eta Tafallako udaletxea, hiri eraberritzeekin batera, hala nola Santa Maria
elizaren inguruaren erregulazioa (1856), hilerrirako proiektua edo
antzoki bat, kaputxinoen eliza zaharraren hormak baliatuz (1861).
Iruñean Merkatu plazarako teilatuen diseinua (1865) eta hiltegirako
proiektua eta baldintzak (1865) sinatu zituen. Valladoliden, udal arkitekto, hauek egin zituen: Vadillosko zubiaren handitzea (1860),
merkaturako proiektu bat, azkenean egin ez zena (1862), hiriaren hegoaldea eraberritzeko proiektua (1863), hilerrirako planoak eta partikularrentzako etxebizitzak49.
Julio Sarazibar, Martinen semea, familia egoitzako lan bulegoan, Villa Bilbaon.
Martin Sarazibarrek eraiki zuen Madrilen, Claudio Coello kalean. Goialdean,
ezkerrean, arkitektoaren erretraturik ezagunena ikus dezakegu. Etxea Espainiako
hiriburuaren hirigintza planetan eraitsi zuten.

Eman ditugun albisteak albiste, egiteke dago arkitekto horren benetako
biografia zabal bat.
46

ATHA-DAF-GUE-5753 eta 5754.
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APRAIZ, Emilio. «Algo más sobre los arquitectos Saracíbar», 		
Vida Vasca, 29 (1952), 58.-61. or.
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APRAIZ, Emilio. Op. cit.

49

CÁMARA, Juan Bautista. «Villa Bilbao», Resumen de Arquitectura
(Arkitektoen Elkarte Nagusiaren Organoa), Madril, 1893ko urriaren 1a.

50

Villa Bilbao hotelaren deskribapena eta ikuspegiak, Julio Sarazibar arkitektoaren
jabetzakoa / [Matamalako bizkondearen deskribapena, Juan Bautista Camararen
iritzi kritikoa]. Madril: [z.g.], 1983 (L. Miñon eta semeen inprenta eta
azaleztapena).

30

Sarazibarren proiektua
Etxe-jauregiaren proiektuak aurkeztu aurreko gertakarien memoriarekin jarraituz, badakigu 1829ko azaroan Sarazibarrek eta Jose
Antonio Garaizabalek probintziako arkitekto plaza eskatu eta bitartekoa eman zietela. Bien bitarteko izendapen hori 2-4 urterako pen
tsatu zen, hautagai bien gaztetasuna kontuan hartuz eta haien ezaguera
profesionalak probatzeko bide gisa. Urte bi geroago, 1831n, plazaren
bitarteko epea amaituta, arkitekto bien memoria berriak eta Manuel
Angel Txabarriren hirugarren bat aurkeztu ziren, eta 5.000 errealeko urteko soldata esleitu zieten. 1832an aurkeztu zuten arkitekto
biek probintziak eraiki nahi zuen etxe-jauregi berriaren proiektua,
nork berea. 50
1832ko lehen hiletan Sarazibarren memoria eta proiektua jaso ziren51. Laburbilduta, lehenik arkitektoak azaltzen zuen hau proposatzen zuela: bulegoetarako etxe bat, Batzarretarako areto handi bat,
bere oratorioarekin, artxiboa, batzordeen piezak, Batzar Berezien gelak
eta sustapenekoak euren bulegoekin, tabakoak egiteko bulegoak euren
saltokiekin, biltegiak eta gela bi Aldundia zaintzen duten atezainentzat.

Ondoren, eraikinaren ezaugarriak azaltzen zituen luze eta zabal. Solairu birekin pentsatu zuen: behekoa (erdisotoa) eta nagusia, zeinen
oinplanoa fatxadako 152 oineko eta sakonerako 51 oineko laukizuzen
bat baitzen, eskuinekoan, solairu nagusian, Aldundiaren bulegoak biltzen
dira eta ezkerrekoan Batzar Berezienak eta erdian aretora ematen duen
atondora sartzeko harmailadiak sartzen dira. Solairu horretan bertan
arkitektoak artxibategia eta batzordeen gelak jartzen zituen, zeinak
iparraldetik irteten den alboko 67 oineko karratu batean jarrita baitaude.

X

1832an jaso zen Sarazibarren proiektua. Arkitektoak
azaltzen zuenez, etxe bat zeukan pentsatuta, hauek
biltzeko: bulegoak, Batzarrentzako areto handi bat, bere
otoizlekuarekin, artxiboa, batzordeetarako gelak, Batzar
Berezien gela eta Sustapenekoa, euren bulegoekin.

X

Etxe-jauregiaren grabatua, zeinen buruan «El Mosaico» baitio. Vital Fundazioaren jabetza .
Bertan, Sarazibarrek etxe-jauregirako egin zuen hasierako proposamena ikus daiteke,
jauregira sartzeko fatxada bikoitzarekin, bai iparraldetik bai ekialdetik. Azken proiektua
sarrera bakarrarekin baino ez zen egin, ekialdeko fatxadatik.
51

San Fernandoko Arte Ederren Artxibo-Liburutegia. Signatura: 30-/2. Ikerketak
egin arren, ez da lortu Sarazibarrek aurkeztutako oin planoak eta sekzioak
aurkitzea.

52

Zenbait artxibo eta erakundetan hainbat ikerketa egin arren, ezinezkoa
izan dugu arkitekto biek aurkeztutako jatorrizko proiektuetako altxaeren eta
barruko solairuen planoak aurkitzea. Dauden lekukotasun grafiko bakarrak,
kapitulu honetan jaso ditugunak, obren erremateetatik sortutako espediente
administratiboetatik datoz, zeinetan, baldintza teknikoak argitaratzearekin
batera, plano txikiak, Martin Sarazibarrek egindako hasierako proiektuen
osagarriak, eransten baitzitzaizkion. Plano horiek gremioei ematen zitzaizkien
arotz, hargintza, burdingintza... lanak esleitzeko unean hitzartutako baldintzak
zehaztasunez betetzeko.
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Jatorrizko planorik ezean52 (eraikinaren solairuena, altxaerena, sekzioena, topografikoa eta ikuspegikoa) zeinak, Sarazibarrek memorian dioenez, korporazioari aurkeztu baitzizkion, ezinbestekoa da arkitektoak
berak memorian egindako deskribapenarekin jarraitzea. Jatorrizko
plano horiek galdu arren, esan behar dugu ikerketa hau egiten genuen bitartean, etxe-jauregian zeuden gauzen inbentario batean 53
zeina 1878an egin baitzen, diputatu jaunaren bulegoan zenbat apaingarri zeuden deskribatzen duen zatian, besteak beste, hauek deskribatzen direla:
Lau koadro txiki, marko urreztatudunak, eraikinen zenbait planoren diseinuekin, 39, 40, 41 eta 42 zk. (ez du identifikatzen zein
eraikin diren).
Beste (koadro) handi bat, marko urreztatuduna, Arabako Aldundi Etxearen planoa, 43 zk.
Beste hiru (koadro) planoekin (Aldundi Etxearenak). Zurezko
markodunak.
Bat berdin berdin. Ertz urreztatuduna.
Pantaleon Iradier arkitektoak, inbentarioaren egileak, egiten duen
deskribapena dela eta, uste dugu etxe-jauregiaren eta probintziak
egindako beste obra batzuen jatorrizko planoak markoztatu eta
apaintzeko erabili zirela eraikineko gelarik garrantzitsuenetako batean, hots, diputatu nagusiaren bulegoan. Bisita asko igarotzen ziren
handik eta, hala, probintziako obretako inbertsioak erakutsi eta agerian utzi zitezkeen. Hortaz, jatorrizko planoak apaingarri gisa erabili
zirenez, ez litzateke harritzekoa, XIX. mendearen amaieratik eraikina eraberritu zen egokiera kontaezinetako batean, haiek baztertu
izana, balio historiko eta ondarezko handiaz jabetu gabe; izan ere,
Aldundiaren artxiboan leudeke gaur egun, bestela.
Sarazibarren proiektuaren deskribapenarekin jarraituz, beheko solairua edo erdisotoa mendekoen bulegoetarako, tabako biltegirako,
arlo horretako saltokietarako eta atezainen geletarako diseinatu
zuen, gainerako bulegoetatik bereizita dena, zeinak euren erabileren eta beharrezko kokalekuen arabera jarrita baitaude.
Estilo arkitektonikoari dagokionez, hau dio arkitektoak: iritzi orokorra izanik eraikin mota horren izaerak ez duela izan behar ez oso serioa
ez oso fina, batezbestekoa hautatu dut horretarako egokiena delakoan.
Hala arrazoitzen zuen kanpoko dekorazioan doriar ordenako estiloa hautatu izana, eta hala ikusten zen gorde den grabatuan54. Fatxada nagusian harmailadi bat diseinatu zuen, zeinak arkupe handi
batera eramaten baitzuen, doriar ordena horretako kolomartez osatua
eta haren barruan eraikin osoarekin komunikatzen duten bost ate. Gorputz horren kanpoaldea zokalo edo plinto batek errematatzen zuen,
53

ATHA-FHPA-DH-1543-11.1.
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Nolanahi ere, aurrerago ikusiko dugunez, aldatu egin zen hasierako diseinua eta
azkenean erabilitako estiloak aztertuko ditugu.

55

Gure ustez, korporazioaren proposamena izan omen zen baldintza hori, Jose
Antonio Garaizabalek ere, Etxe Jauregirako proiektua aurkeztu zuen beste
arkitektoak, fatxada bikoitzeko eraikina diseinatu baitzuen. Beste balizko arrazoi
bat da, hasierako faseetan eta zein lurretan eraikiko zen behin betiko erabaki
bitartean, alde batetik Plaza Zaharrera, egun Andre Maria Zuriaren plaza
denera, ematen zuela, eta bestetik Cercas Altas kalera ematen zuten lurretan
egiteko aukera egon zela mahai gainean. Horregatik izan zen beharrezkoa
eraikinak sarrera bikoitza edukitzea.

idazkun bat eta probintziako armarri bat jasotzeko. Fatxada nagusiaren
errematea gorputz atiko batekin pentsatu zuen. Hark estaltzen zituen atondoa eta areto handia, era horretan piramide forma lortzen hobeto
lagun dezan.
Grabatuan ikusten dugunez, Sarazibarrek fatxada edo sarrera birekin pentsatu zuen eraikina 55, azken diseinua hori izan ez arren. Arkitektoak, bere memoria arkitektonikoan, fatxada nagusiaz gain, beste
bat deskribatzen du alboko fatxadan, hau daukana: harmailadi bat,
doriar ordena horretako kolomartea duen arkupe batera daramana, pieza
eklektiko baterako sarrera ematen duena, zeinak Aldundiaren bulegoekin komunikatu eta fatxada nagusiko arkupetik sarrera baitu, kanpoaldea plinto
batekin errematatuta, zeinak nekazaritza eta merkataritzako idazkun eta
armarri bat jasoko baitu (sic) 56.
Zoritxarrez, ez dauzkagu eraikinaren barrualdearen jatorrizko diseinuak. Izan ere, dagokion handitasun eitea emango dion joniar estiloa
hautatu zuela deskribatzeaz gain, zioenez, barrualde guztia eta saloi
handia bereziki estatua eta behe erliebe adierazgarriekin aberastuta dago.
Horrek aditzera ematen digu gela horrentzat gorde zuela aberastasun dekoratibo guztia; izan ere, aldi berean zioenez, gainerako geletan nagusi ziren erosotasuna eta komunikazio orokor eta zabal baterako
proportzioa, eta hala islatuko zuten desagertutako solairu, altxaera eta
sekzioen planoek.
Datozen orrialdeetan eraikuntza prozesu osoaren, erabilitako materialen, haien jatorriaren eta egileen berri zehaztasunez eman arren,
dauden lekukotasun dokumentaletan oinarrituz, interesgarria da Sarazibarrek aurkeztutako hasierako proposamena adieraztea. Zokaloak, erlaitzak, inpostak, harmailadiak, harroinak eta kapitelak egiteko harri urdinxka eta gogorra nahi zen; frisoak, leiho zangoak eta
hauts babesak egiteko harri zuria nahi zuen eta horma atalak hareharri
gorrixkaz. Barruan, gangak eta bereizketak edo trenkadak adreiluz,
apaingarriak igeltsuz eta atondo eta batzar aretoko estaldurak zurez,
marmolak imitatuz margotuko dena.
364.000 errealean finkatu zuen aurrekontua, eta Garaizabalek, aldiz, 755.101 errealean57. Ezin dugu ziurtatu Batzorde Bereziaren
erabakia eragin zuen arrazoi nagusia zenbatekoa izan zenik; kontua
da Sarazibarren proiektua hobetsi zuela xumetasun eta zuzentasun handiagoa izateagatik. Hala ere, San Fernandoko Arte Ederren Errege
Akademiari galdetzea eta proiektu biak bidaltzea erabaki zuten.

56

Tankera alegorikoko dekorazio horri dagokionez, geroko kapitulu batean ikusiko
dugu Imbert eskultoreak, 1860an fatxada nagusirako apaingarri batzuk agindu
zitzaizkionean, Sarazibarren ideiari berriz heldu nahi izan ziola.

57

Ez da harritzekoa Garaizabalek aurkeztu zuen aurrekontu handia; izan ere,
eraikuntza memoriaren arabera, Sarazibarrek aurkeztutakoa baino askoz oso
eta xeheagoa hura, hasteko azalera zabalagoa zeukan oinplanoan eta Arabako
zenbait harrobitako harlandu asko erabiltzea proposatzen zen: Panguakoa
(zutabe eta kapiteletarako eta fatxadako eskaileretarako), Armiñongoa (fatxada
eta erlaitzetarako), Elgeakoa (arkupeko lauzetarako) Axartekoa (batzar aretoa
apaintzen zuten pilastren harroin eta kapiteletarako), Parizakoa (Fatxadetako
armarrietarako). Zoruetako zurari eta kanpoko eta barruko zureriarako, haritza
hautatzen zuen. Baldintza horiek guztiek, noski, Garaizabalen aurrekontua
handitu zuten, guztira 755.001 errealeraino.
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Batzarrak berak, proiektua hautatu ondoren, Diego Lopez Canok,
Juan Jose Morayk, Miguel Otxaranek eta Rufino Garciak osatutako
Ogasun Batzordearen iritzia eskatu zuen. 1832ko maiatzaren 5ean58
batzorde horren irizpen bat aurkeztu zen. Bertan, beste puntu ba
tzuen artean, errepikatzen zen etxe berriak diputatu nagusiaren
tzako gela eduki behar zuela eta, halaber, adierazten zen, arkitekto
bien meritua eta gaitasuna begi bistakoa izan arren, Sarazibarrek
egindako proiektuaren alde egiten zutela Batzar Bereziak ere emandako arrazoiengatik eta bereziki proposamenik merkeena zelako,
Garaizabalek aurreikusitakoaren erdia ia. Azkenik, errepikatzen
zen ados zeudela Batzar Bereziarekin San Fernandoko Arte Ederren
Errege Akademiari galdetzeari zegokionez59.
1832ko ekainaren 26an Errege Akademia horri bidali zizkioten arkitekto bien proiektuak, eta uztailaren 5ean Martin Fernandez Navarrete idazkariak60, txostena igorri zion Diego Maria Arriola Eskibel
diputatu nagusiari61; bertan, adierazi zion proiektu biek igaro zutela
Arkitektura Batzordearen zentsura lehenago eta, ondoren, uztailaren
lehenengoko ohiko batzarrean, hau erabaki zuela:
… Sarazibarren proiektuko diseinua osorik eta bere zati bakoitzean onartzea,
Garaizabalen proiektuarekin inondik alderatzerik ez dagoela adieraziz, ezta
hura hobetzeko egin litekeen funtsezko oharrik ere; izan ere, pentsamendu
hori aurkeztu den bezalaxe eginik, nazioaren ohoreari lagunduko dion monumentua izango da, baita probintzia baten loriari ere, zeina hainbeste nabarmentzen baita ekoizpen artistikoetako gustu onaren aurrerapenak sustatzeko
jakituriagatik62.

Zigilua eta idazkariaren sinadura Akademiaren erabakia jakinarazten duen eskutitzean.

Txosten hori urriaren 25eko Batzar Bereziaren ohiko bilkuran irakurri zen eta erabaki zen batzarkideak, arkitektoarekin batera, balizko
kokalekurako balio zuten lekuak bisitatzen hasiko zirela, obren hasiera erabaki ahal izateko. 63

San Fernandoko Arte Ederren Akademiaren 1832ko uztailaren 1eko bilkurako akta
zeinean Sarazibarren proiektua onartu baitzen63.

59

San Fernandoko Arte Ederren Akademia 1752an inauguratu zen ofizialki,
Fernando VI.aren erregealdian. Funtsezko eginkizuna bete zuen Europan
akademiak ezartzeak, Argien Garaian gustu estetikoa normalizatzeko.
1773az geroztik, San Fernandoko Arte Ederren Errege Akademiak Goienetxe
jauregian dauka bere egoitza, Madrilen. Jose Churriguerak diseinatu eta gustu
neoklasikora egokitu zuen Diego Villanuevak. Ikus gehiago hemen: http://www.
realacademiabellasartessanfernando.com/es/academia/la-institucion.

60

Martín Fernandez Navarrete Jimenez Tejada. Espainiar nabigatzaile eta idazlea.
Abalosen (Errioxa) jaio zen, 1765eko azaroaren 8an, Madrilen hil zen, 1844ko
urriaren 8an. Bere jaioterrian jaso zuen bere lehen hezkuntzan, eta Bergarako
apaiztegian. 15 urte zituela itsas armadan sartu zen eta, handik gutxira, 1782an,
ohorez zerbitzatu zuen Gibraltarren aurkako emaitzarik gabeko operazioan.
Gehiegizko lana zela eta, haren osasuna ahuldu eta bolada batez zerbitzu

aktiboa utzi behar izan zuen; baina derrigorrezko atsedenaldi horretan, ikerketa
historikoan jardun zuen eta, 1789an, Itsas Ministerioak mandatua eman zion
Estatuko artxiboetan bilatu eta Espainiako itsas historiari lotutako agiri eta
informazio guztia biltzeko. 1814an San Fernandoko Akademiako idazkari
izendatu zuten, babesleorde 1840tik 1844ra bitartean. 1824tik hil arte Historiako
Akademiako zuzendaria izan zen. Ikus gehiago hemen: http://www.valvanera.
com/rimartin.htm.
61

Berriz ari zen diputatu nagusi kargua betetzen 1829tik 1832ra arte.

62
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San Fernandoko Arte Ederren Errege Akademia. Bilkuren akta liburua. 1832.
urtea. 48. or. er. eta ik.
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X

Sumatu dugunez, Sarazibarrek
modu oso antzekoan ebatziko zuen
Probintziako Etxe Jauregirako
fatxadaren proposamena, zenbait
aldaketarekin.

X

«Jaun batentzako landetxea»ren fatxada nagusia.
Egilea: Jose Ramon Madariaga. 1825. urtea 65.

Etxe Jauregia. Grabatua. Semanario Pintoresco, 27. zenbakia – 209. orrialdea. Hasierako diseinuaren aldaketa sumatzen da (fatxada
bikoa zen hura), zeinak fatxada bakarra baitzeukan azkenean, ekialdean. Aurreko plaza itxia eta eraikinaren atzealdeko lorategiak.

Proiektua onartuta, eraikina jasotzeko toki zehatza erabakitzeko
unea zen. Sarazibarrek pentsatutako proiektua gauzatu ahal izateko oztopo batzuk gainditu behar izan ziren. Haietako bat eraikina
kalearen lerrora ateratzea zen. Horretarako, etxe bi eraitsi behar
ziren, hala plazatxo eroso bat egiteko; beste aukera eraikina mendebalderago zeuden ortu batzuen lerrora atzeratzea zen. Proposamen bien kostua aurkeztu zen. Biak aztertu ondoren, bigarrena
hautatu zen.
Agian, aldaketa horiek eta arkitektoari barruko diseinuari buruz
egindako proposamen berriak, diputatu nagusiaren etxerako tokia
egiteko beharragatik, izan ziren azken emaitzaren zioak, eraikinaren
kanpoaldearen diseinua aldarazi zutenak.
Egiatan, aldaketa nagusia alboko fatxada baztertzea izan zen,
erabat eutsi baitzion estilo neoklasikoarekiko gustuari. Estilo hori
berandu onartu zen Euskal Herrian, funtsezko elementu arkitektonikoen erabilerarako itzulera gisa, arkitektura hutsaltzat jotzen zirenetatik biluztuz. Hura erabiltzeko aldia XVIII. mendearen amaieratik XIX. oso aurreratuta egon arte koka dezakegu, aztertzen ari
garen eraikinaren kasuan bezala. Forma eta elementu klasikoak
berriz erabiltzea, hala nola zutabeak, entablamendua eta frontoia,
funtsezkoa da estilo arkitektoniko horretan, gero eta soilagoa eta
apaingarriz gabetuagoa. Bestalde, arkitektura horren kanpoaldea
barrualdeko formen eta esparruen isla da, ideia palladianoa64. 6566
Ez da harritzekoa Sarazibarrek hura hautatzea eta, bestalde, aldi
horretako arkitektoek hartutako ereduak aztertzen badira, euskal
profesionalek hartutakoak, zehazki, antzeko ezaugarriak dauzkaten proiektuak aurkitzen ditugu, garai hartako ideal estetikoek

«Jaun batentzako landetxea»ren fatxada nagusia.
Egilea: Juan Domingo Axpe. 1832. urtea 66.

klasizismoarekiko erabateko errespetua67 eta hiri modernoaren beharrizan zibilak uztartzen baitzituzten.
Sarazibarrek aurkeztutako proiektuaren formekin daukaten an
tzekotasunagatik, San Fernandoko Arte Ederren Akademian beste
euskal ikasle batzuek aurkeztutako azterketa probetarako aurkeztutako plano bi aipatuko ditugu, hala nola Jose Ramon Madariagak
1825ean, eta Juan Domingo Axpek 1832ko irailean aurkeztutakoak,
obra maisu titulua eskuratzeko biak.
Behaketa hutsarekin ikusten dugu era oso antzekoan ebatziko zuela
Sarazibarrek, aldaketa jakin batzuekin, Probintziako Etxe Jauregirako egin zuen proposamena, Madariaga eta Axperen proiektuak
etxe pribatuetarako pentsatuta bazeuden ere, probintziako arkitektoak erakin publiko baterako pentsatu zuen bitartean. Horregatik,
agian, bere espazioan hain mugatuta zegoen eraikin bat diseina
tzean, inauguratu eta hamabi urte geroago bakarrik eraldaketa handia izango du, solairu nagusiaren gainean beste bat altxatuz.

«Arkitektura neoklasikoa Euskal Herrian». 1990eko urritik 1991ko martxora
bitartean Bilbon, Donostian eta Gasteizen egindako erakusketaren katalogoa.
Eusko Jaurlaritza, Kultura eta Turismo Saila, 1990.
65 LABORDA YNEVA, José. Op. cit., 300. or.
66 LABORDA YNEVA, José. Op. cit., 134. or.
67 HERNANDO, Javier. Arquitectura en España. 1770-1900, Cátedra, Madril, 1989.
64
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Etxe-jauregiaren 1871ko oin planoa 69.

Esan denez, eraikinak estilo neoklasiko-akademiko argia dauka,
data horietan goren unean zegoena, eta nagusi XIX. mendearen erdialdera arte. Higiezin instituzional eta publikoetan erabili zen, lor
tzen baitzuen Antzinaroak bermatutako estilo goren, noble eta itxurosoaren
aura gordetzea68. Hernando irakasleak dioenez, estilo hori hartzeak
azalpen soziologikoa ere badauka; izan ere, gora zetorren burgesia
berriak bere estilotzat hartzen zuen neoklasizismoa. Kontrol ekonomiko eta politikoagatik borrokatzen zen gizartea zen, soiltasunaren
eraginpean, zeina ezin hobeto lotzen baitzitzaion neoklasizismoaren
soiltasun formalari.
Erdisotoko solairu batekin eta solairu nagusi axial bakar batekin
pentsatu zen, oinplano karratuko alboko bolumen aurreratuekin,
15×15 metrokoak haiek, erdiko bolumena baino altura txikiagokoak.
Solairu horretan kokatzen ziren administrazio unitate batzuk, zeinetara eskuineko alboko atetik sartzen baitzen, baita diputatu nagusiarentzat gordetako eremua ere, zeinera ezkerreko alboko atetik
sartzen baitzen. Esparruen kokapenaren eskema modu oso sinplean
pentsatu zen. Izan ere, luzetarako ardatzaren gainean sarrera nagusia jarri zen, atondora sartzeko atearen aurrean harmailadia jarrita, eta bertan, gela nagusira, Batzar Nagusien aretora eta oinplano zirkularreko kaperara, sartzeko atea. Gela horren albo bietan,
esparru laukizuzen bi, denboran zehar zenbait eginkizunetarako
erabiliko direnak, obra honetan ikusiko dugunez. Atondoa luzetarako ardatz batean dago kokatuta, eraikinaren ardatz nagusiarekiko zut, garaiera bikoitzekoa, eta 1871n hiru zatitan zegoen bereizita;
erdikoa, batzar aretorako sarbide zuzena ematen zuena, zabalagoa
zen. Fatxadak kanpoko harmailadia dauka, arkupe tetrastiloaren
aurrean, toscanar estilokoa, aurrerago zehaztuko dugunez, arkitektoak bere hasierako memorian proposatu zuen doriarraren aldean.

Fatxadan ikusten dugu erdisotoak edo beheko solairuak erdi puntuko arkuan errematatutako leihoetan zehar jasotzen zuela argia,
zeinek kuxinduradun aparailu korritua baitzeukaten. Lehen solairuan frontoiekiko balkoiak daude. Haien dekorazioa zenbait urte
geroago osatu zen, 1856tik 1859ra bitartean, zehazki, bigarren solairua jaso zenean. Gorputz axiala atzealdeko lorategi batera irekitzen
zen amaieran, mendebaldean, eta fatxada nagusia, ekialdean, plaza
handi batera, zeina hormatxo batekin itxita baitzegoen eta sartzeko hiru ate baitzeuzkan (erdiko bat eta izkinetan bi, Cercas Altas,
egungo Diputazio kalean, kokatuta), monumentu multzo bat osatuz
guztiak (jauregiak, lorategiek eta plazak).

68
69

HERNANDO, Javier. Op. cit., 150. or.
1871n Pantaleon Iradierrek egindako planoa, ezagutzen diren Etxe Jauregiaren
lehen eraberritzeak proiektatzeko. ATHA-FHPA-DH. 151-17. Aurkitu ahal
izan den oin planorik zaharrena da, eraikina jasotzeko uneari dagokionez.
Eraikinaren egungo itxurari dagokionez, deigarria da, lehenik, atondoak
trenkadak edukitzea, hiru esparru bereizi sortuz eta, bigarrenik, lau eskailera
egotea, bi atondoaren esparru horietan kokatuta, hain zuzen ere, eta beste biak,
itxura zirkularrekoak, eskuin eta ezker hegalen barruan kokatuta. Azken horiek
1856-1859an bigarren solairua jaso zenetik daude, gaian.
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Txanponak. Bibat Museoa. Argazkia: Quintas argazkilariak.

36 | PARTE PRIMERA Construcción de la nueva Casa de Provincia o Casa Palacio de Provincia. Primera etapa de construcción del edificio. 1831-1844
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Proiektu ekonomikoa gastuei aurre egiteko
Lurrak askatu beharra konpontzen zen bitartean, probintziak ikerketa bat eskatu zuen obrak egiteko behar ziren baliabide ekonomikoak
lortzeko modurik egokienari buruz.
Egoera zela eta, ezinezkoa zen ermandadeak kargatzen zitzaizkien
zergak handitzeko prest egon zitezen eta, beraz, ezinbestekoa zirudien beste irtenbide ekonomiko bat erabiltzeak. Batzorde ekonomikoa Iñigo Ortes Velasco diputatu nagusiak eta Jose Antonio Diaz Sarralde eta Joaquin Urbina diputatuek osatzen zuten. Probintziak une
hartan zeuzkan kutxen eta zor koadroen egoera aztertu zuten eta hau
proposatu zioten Batzar Bereziari apirilaren 18ko saioan:
1. 60.000 errealetan kalkulatzen zen obraren kostua, eta kopuru horretako kreditu bat ireki beharko zen 2.000 errealeko inskripzioetan urteko % 5eko interesean, horretarako kutxa bat sortuz.
2. Ogasuna behin-behineko gastuetarako moldatzeko funtsen kutxa
orokor arruntek jauregia eraikitzeko bereziki zabaldutako kutxan
jarri behar zituzten 1834., 35. eta 36. urteetako bakoitzean sortutako kredituaren interesak, hots, zilar-kobrezko 30.000na erreal.
3. 1837rako urtero zilar-kobrezko 25.999 erreal aplikatzen zitzaiz
kion zorraren 8. koadroa iraungiko zela kontuan hartuta, harrezkero kopuru hori jauregiaren kutxari esleituta geratzea proposatzen zuten; hala, eta une horrezkero, kutxa orokor arruntek
4.000 errealekin baino ez zuten lagunduko eta, beraz, urteko
30.000 errealeko korrituak osatuko ziren horrela. Hala jokatu beharko zen 1840 arte.
4. 1840 urte horretan bertan elizen fabriken zorra, zeinari urtean
63.468 erreal esleitzen baitzitzaizkion, amortizatzen zela kontuan hartuz, data harrezkero kopuru hori aplikatuko zitzaion
etxearen kutxari, zorraren 8. koadroko 25.999 errealei gehituta.
Hala, kutxa orokor arruntak xede horretarako aplikatzen ziren
zilar-kobrezko 4.031 errealak ematetik salbu geratzea lortuko zen.
Sistema horren bidez, 1840az geroztik, «etxearen kutxa» 89.467
errealekin hornituta geratzen zen, 60.000 errealen kapitalaren interesak ordaindu ahalko ziren eta, harrezkero, urtean 50.000 errealeko
25 akzio amortizatuko ziren. Horrela, kapital osoa 12 urtetan iraungitzea proposatzen zen.6970

Etxe-jauregia eraikitzeko hartu zen zorraren interesak itzultzeko koadroa 70

Proiektu ekonomikoa onargarritzat jo zen eta, Martin Sarazibarrek
aurkeztutako proiektu arkitektoniko osoa onartu bazen ere, Batzar
Bereziak berriz eskatu zion arkitektoari hari buruzko xehetasun gehiago emateko eta jatorrizko proiektuan hobekuntza batzuk sartzeko. Besteak beste, esan zitzaion erlaitzaren zokaloaren, inposten eta
koroaren harlandua, Elgeakoa izan beharrean, Andako jaspezkoa izan
zedila 71, gorputz nagusiak gehiago nabarmentzeko. Bestalde, esaten
zen, eraikinaren kokapena tokiz aldatu zenez, fatxada nagusia 10 oin
gehiago altxatu behar zela eta, beraz, hasierako zenbatekoa 50.000
errealetan handitu zen.
Aldaketa horiek, noski, eragin ekonomikoa izan zuten eta, beraz,
1833ko apirilaren 17an, Martin Sarazibarrek aurrekontu global
bat aurkeztu eta jauregia eraikitzeko metodoaren berri eman zuen.
Azken zenbatekoa 470.000 errealekoa zen.

X

ETXE JAUREGIAREN AURREKONTUA
Gastuaren kontzeptua

Kopurua
(errealetan)

Zimenduak eta zanpeatua
Hargintza, harlangaitzezko eta harlanduzko obra

35.000
190.000

Arotz lanak

22.000

Mihiztatzeko arotz lanak

60.000

Igeltsero lanak

63.000

Saloiaren eta oratorioaren apainketa

50.000

Eraikinarentzako estalkia

50.000

X
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Sancho El Sabio Fundazioa. La Alamedako markesaren familia artxibategiaren
funtsa. 193 kutxa, 22. zk.

71

Dokumentuetako lekukotasunen arabera, ez dirudi Andako harria erabili zenik;
izan ere, dokumentuek Armiñon eta Elgea aipatzen dituzte. 			
ATHA-FHPA-DH.151-20.
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Gastu guztiei kopuru bat eransten zitzaion ezustekoei edo hobekun
tzei aurre egiteko.
Sarazibarrek eraikitzeko metodoa proposatzen jarraitu zuen. Adierazi zuen obra orotan zimenduak direla funtsezkoak, haiek ondo
eraikitzea erabakigarria izango baitzen eraikin osoa irmoa eta
sendoa izateko72, eta, beraz, haren ustez obren zati hori jornalean
kontratatu behar zen, hots, zuzenean, zanpeatuetarako behar zen
zura erremate edo enkante publikora atera arren. Era berean, haren
ustez ez zen gomendagarria jauregiaren estalkirako eta apaintzeko
obrak errematera ateratzea; izan ere, lan horiek ardura handia eskatzen zuten, artistei zegokiena, eta alde handiak ekar zitzakeen bati
edo besteari esleitzeak.
Hargintza, arotz eta igeltsero lan garrantzitsuak, aldiz, errematean
esleitzea aholkatu zuen, ardura apur bat jarrita emaitza onak lortu ohi
direlako. Halaber, bi zatitan eraikitzea proposatu zuen: lehenengoan zimenduak, hargintza eta arotz lan lodia sartuko ziren, hots,
eraikinaren kanpoaldeari aplikatutakoa; bigarrenean barruko lanak
sartuko ziren hura amaitu arte, eta adierazi zuen ez zela inoiz ere
komenigarria obrak azkartu nahi izatea, kontuan hartuz harlandu eta harlangaitzezko materialen erabilerak denbora behar zuela
finkatzeko.

Lurrak tasatzea eta haien bahiketa
altxatzea
Obrak hasi aurretik, probintziako ordezkari bik haiei ekiteko garrantzitsuak ziren gestio batzuk konpontzen jardun zuten, kontu txikiagoak baziren ere. Kontu bat okupatuko zen lurrean zeuden bara
tzeak lantzen zituztenei kalteordainak ordaintzea zen.

1821eko abenduaren 3ko plano topografikoaren xehetasuna.
Egilea: Manuel Angel Txabarri. A.G. M-13.
Zirkuluan, baratzeen kokapena. Rdig. 00142.

Baratze eta lur horiek Domingo Subijanak, Juan Celedonio Erretanak, Antonio Fernandez Arroiabek, Tiburcio Lezeak, Basilio Izarrak, Atanasio Lezeak eta Pedro Guillernak alokatzen zituzten eta
probintziak hitz eman zuen sortutako kalteordainak ordainduko zizkiela; kopurua finkatzeko, lantzen zituzten produktuetatik ateratzen
zituzten errentak hartuko ziren oinarri.

Hartutako konpromisoa betez, Antonio Lopez Arroiabe landako
fede emaile eta Gasteizko auzotarrari eskatu zitzaion baratze horietan zeuden barazkiak aztertu eta tasa zitzala, errentariei haien
balioa ordaintzeko, laster okupatuko baitziren, zimenduak egiteko.
Sei egun eta erdi eman zituen Lopez Arroiabek lanean, eta ikusi eta
aztertuta, 2.632 errealetan tasatu zituen landare eta hazi guztiak.
Domingo Subijanari ordaindu zitzaion kopuru hori, eta hark banatu
zituen behar ziren kopuruak beste baratzeen jabeen artean, landako
fede emaileak idatzitako tasazio agiria aurrean izanda. Landako
fede emaileak 136 erreal kobratu zituen lanagatik.
1833ko maiatzaren 4an Ogasun Ministerioak Errenten Zuzendaritza
Nagusiari jakinarazi zion maiatzaren 12an erregeak lizentzia eman
zuela Alava familiaren maiorazkoaren lurrak, ordura arte bahituta
zeudenak, saltzeko. Erantsi zenez, legeak xedatutako formaltasun
guztiak bete behar zituen salmentak eta, beraz, Errege Ogasunak
Araban zeuzkan bulegoek ziurtatu behar zuten ondasun horiek aurreikusitako xederako, hots, Aldundiaren Etxea eraikitzeko, saldu eta
inbertituko zirela.
Azkenean, 1833ko maiatzaren 15ean, Diego Arriolak Iñigo Ortes
Velasko diputatu nagusiari jakinarazi zion, Manuel Lopez Sagredo
Kantabriako Errege Errenten administrariaren bitartez, Ogasun
Ministerioaren apirilaren 21eko Errege Agindu baten jakinarazpena
jaso zuela. Haren bidez, Alava familiaren lurren bahiketa altxatzen
zen. Honela zegoen idatzita xedapen hori:
Jaun txit goren hori. Gure errege jaunari eman diot Arabako probintziak sustatutako espedientearen berri. Haren arabera, Aldundi etxe bat eraiki nahi
da, bere bulego eta osagarriekin, Miguel Alava jaunaren ondasun lotuei dagozkien eraikin eta ortu batzuek okupatutako tokian, zeinak bahituta baitaude; eta erregea horri buruz esandakoarekin ados egonda, joan den martxoaren
12an Zuzendaritza Nagusi honek Errege Lizentzia eman du finka horiek
saltzeko. Legeek xedatutako formaltasunak bete dira eta Errege Ogasunak
probintzia horretan dauzkan bulegoek zainduko dute ondasun horien salmenta eta inbertsioa proposatutako helburua betetzeko lehenetsiko direla. Errege
Aginduz jakinarazten dizut dagozkion ondorioetarako. Zuri helarazten dizu
hura, komeni diren xedeetarako. Eta zehatz-mehatz betetzem dela zaintzeko
eskatzen dizut, eta Diego Arriolari jakinaraz diezaiozun, Miguel Ricardo
Alava jaunaren bahiketaren administrari den aldetik. Eta zuri kopiatzen
dizut behar diren ondorioetarako. Jaunak zaindu zaitzala urte askotan. Manuel Lopez Sagredo.
Bazegoen erosteko baimena eta, beraz, ez zen gehiago itxaron behar.
Lurren salmentaren eskrituraren zain, obrak hasteko behar ziren izapide administratiboei ekitea erabaki zuten73.

Gogoratu behar dugu eraikina Zapardiel ibaitik gertu zegoela eta, beraz,
eremuak uholdeak erraz izan zitzakeela uste zen. .
73 Laster gertatuko ziren gerra gertakariak direla-eta, lurren eskritura urte asko
geroago egin zen, Lehen Karlistadaren ondoren obrei berrekin zitzaienean.
72
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Mugapena, lurrak zabaltzea eta
zimenduak jartzeko lehen obrak (1833)74
Proiektuaren hasierako fase gisa, 1833ko abuztuan hasi ziren mugapeneko, lurrak zabaltzeko eta zimenduak jartzeko lehen lanak. 75
Kontrata bat egin zen zimenduetarako eta hormak eta parriladurak
eraiki eta zangak zabaldu ziren. Baldintza hauek aurreikusi ziren
kontratan: horma estatu bakoitzeko76 harri gogorrez egindako 28
oin kubiko bakoitzeko nahasketa bat eraman behar zuen, hiru zati
hareaz eta bi karez egindakoa. Lan hori eta zangak zabaltzekoa 62
errealetan baloratu zen estatu bakoitzeko. Aurreikusitako beste baldintza bat zen parriladuren manufakturaren oin lineal bakoitzeko
hesolak sartu eta zuloak trinkotu behar zirela, hiru errealetan oin
linealeko. Hori guztia probintziak onartuta zeuzkan planoen arabera eta Sarazibar arkitektoaren zuzendaritzapean gauza guztietan.

X

Proiektuaren hasierako fase gisa, 1833ko
abuztuan hasi ziren mugapeneko, lurrak
zabaltzeko eta zimenduak jartzeko lehen lanak.

X

Mugapen eta zimendatze horretarako materiala Doroño, Albaina eta
Armiñongo tokietatik zetorren. 18 ofizialek ireki zituzten laginketak,
jarri zituzten hesolak eta lurraren jabe izandakoek utzitako teilaperen bat edo beste desegin zituzten.
Lehen lan horiek Domingo Garai maisu harginari esleitu zitzaiz
kion eta ixteko hesoletarako eta zegozkien ateetarako zura eta egurrerako gurdiak Isidro Gonzalez Lopidana Gasteizko zurginak
hornitu zituen.77
Zimendatzeko obretan Fermin Andueza zurginak ere esku hartu
zuen, eta irailaren 3rako eginda zeukan material bilketa. 41.062 oin
kubiko harlangaitz erabili behar izan ziren edo haren balio bera estatutan (419), 25.798 errealeko kostuarekin.

Zimendatzearen grabatua 75.

Hil bi geroago, 1833ko azaroaren 14an, Martin Sarazibarrek zimendatzeko lanak ikuskatu zituen eta, ados egonik, harginei zor zitzaiz
kien kopuruak askatzeko agindu zuen. Halaber, 528 erreal ordain
tzea era erabaki zuen Sarazibarrek, langileek harlandua Gasteizko
negu hotzetik aterpetuta landu ahal izateko berak eraikiarazi zuen
teilape bategatik.
Isidoro Gonzalez Lopidanaren sinadura.

74
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Durán Salgado, Miguel. El arte de la cantería. Publicaciones de la Escuela de Artes
y Oficios Artísticos, Madril, 1945.

76

Estatu 1 = 98 oin kubiko.

77

ATHA-DAH-FAVE-020-025-07.

Domingo Garay77 harginaren sinadura.
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Zanpeatua: obra esleitzea eta materialak
(1833)
Hautatutako lurrak zanpeatu lan handia eskatzen zuen78.

Abuztuaren 10ean, Cipriano Garcia Andoin eskribauaren aurrean,
betebeharraren eskritura idatzi zen esleipenerako. Halako kontratuetan ohikoa zenez, esleipendunak derrigorrez aurkeztu behar zuen
fidatzaile bat, esleipendunaren ordez erantzutea hitz eman eta bere
burua kontrata zintzotasunez betetzera behartuko zuena. Oraingoan, Cipriano Arrese Betoñoko auzotarra izan zen fidatzaile. Hilabete geroago eman zen materiala eta zor zen kopurua askatu zen81.
Jauregia zimendatzeko sortutako lehenengo gastuak, guztira, zilarkobrezko 40.765 erreal izan ziren.

Errekarria

Ohikoa

Lauzak

Trinkoa

Harlangaitzezko aparailu motak erabilitako harrien formen eta moten arabera80

Zanpeatuetarako materialak 1833ko abuztuaren 8an esleitu zitzaizkion, erremate publikoan, Miguel Nugarde Gomilazko auzotarrari. Erremateetan ohikoa zenez, Juan Carnero ofizial publikoak, adierazitako egunean, ohiko pregoiak egin zituen eta, ondoren, Cipriano Garcia Andoin zenbakiko eskribau eta probintziako idazkariak
enkantearen baldintzak irakurri zituen, aipatutako materialak eslei
tzeko. Lehen eskaintza Miguel Nugardek egin zuen 9.431 errealetan.
Diputatu nagusiak onartu zuen eta enkantea hasteko agindu zuen,
eta beherapena adierazi, zilar-kobrezko 180 errealetan egindako eskaintza bakoitzeko.79
Eskaintza saioa hasi zen hala, «kandela hila»80. sistemaren bidez.
«Ahots ofizialak» argizarizko kandela bat piztu zuen eta, sutan egon
zen bitartean, sei eskaintza ere egin ziren, beherantz. Nugarderen
arerioetako bat Miguel Gonzalez Betolatza Jokanoko auzotarra izan
zen. Azkenik, azken eskaintza egin zuen Nugardek eta une horretan
berez itzali zen kandela. Beraz, hari esleitu zitzaion errematea 8.350
errealetan.

Harria ematea eta lehenengo hargintza
lanak (1833) 82
Eraikinaren zimendatze eta zanpeatu lanak kontratatuta eta hasita,
1833ko abuztuaren 27an, Iñigo Ortes Velasco diputatu nagusia buru
zela, errematearen deialdia egin zen jauregiaren hormak egiteko behar zen harria azkar hornitzeko.
Egun horretan, Juan Carnero ofizial publikoa plazara irten eta publikoki irakurri zuen errematearen deialdia, baita ohiko pregoiak eta
deialdiaren baldintzak ere, eskaintzaileak euren eskaintzak egiten
hasi ahal izateko.8384
Baldintzen arabera, hau hornitu behar zuen errematatzaileak: harri
gogorra, garbia, kalitate onekoa, berunkara, motrailurik eta akatsik zein
beste koloreren baten nahasketarik gabe. Irailaren 20rako 62 kana harri
eman eta jarri behar zen obra tokian; haietatik 49 zokaloari zegozkion, eta gainerakoa azkar hornitu behar zen urriaren erdialderako.
85

Interesgarria da enkantean esleitutako zimendatze lan horietarako
erabili behar izan zuten materiala. Baldintzetan materialaren bolumena ez ezik, haren ezaugarriak ere zehazten ziren:
3.700 hesola, 7 oin luze, 4-5 hazbete lodi buruan, eta 3 puntan. Puntak oin bat eta erdi luze izan behar zuen, aizkora ahoz egina, eta gainerako hesolak lerro zuzen bat egin. Forma horri esker sakon eta irmo
habetu zitezkeen lurzoruan, hesolaren gainerakoa lurretik kanpo utzita.
740 langet, 5 oin luze eta 7-9 hazbete lodi, «izkina bizian» eratuak eta
oso zuzenak.
273 langa: 75, 14 oin luze, 114, 13 oin, 60, 12, eta 24, 9 oin luze.

Zanpeatua: Zurezko katez eta harlangaitzezko blokez egiten den obra,
lur faltsuen edo urak inbadituen gainean fabrikatzeko.
79 DURÁN SALGADO, Miguel. Op. cit.
80 Probintzian esleitzeko beti erabilitako metodoa ondo ulertzeko, hasi
behar da esaten, lizitatzaileen lehen eskaintzak aurkeztu ondoren eta
merkeena kontuan hartuz, enkantearen hasierako prezioa finkatzen
zela eta, aldi berean, eskaintza bakoitzean merkatu behar zen kopurua
erabakitzen zela. Ondoren, kandela bat edo batzuk pizten ziren, eta
errematea azken eskaintzari, egindako merkeenari, esleitzen zitzaion
kandela ahitu edo itzali aurretik. Hortik «kandela hilera» izena.
78

Harrobia eta harriaren garraioa. Durán Salgadoren laneko grabatua.
81

ATHA-FHPA-DH.6244-2.

82

Idem.
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Errematea zabalik, ez zen egon onargarritzat jo zitekeen proposamenik; izan ere, konkurrente guztiek eskaini zuten irteerakoa baino
prezio handiagoa eta, beraz, eman gabe geratu zen enkantea. Gertatutakoa jakindakoan, Ramon Otaño Elgeako auzotarrak87, bilera
bat egin zuen diputatu nagusiarekin. Esan zionez, material horiek
eramatea hitz ematen zuen, zokaloari zegokion zatia urriaren 12rako
emanez eta gainerakoa azaroaren 12rako. Beraz, errematearen hirugarren baldintza aldatu zen, Otañok proposatu baino hilabete lehenago ematea ezartzen baitzuen.
Hargin horrek baldintza hau ere ezarri zuen: ematea egiaztatu ondoren, 8,25 erreal ematea obra tokian jarritako kana bakoitzeko, eta
ordainketa hori dirutan izatea. Gainerakoan, errematearen baldin
tza orokorrak beteko zituen.

Hargintzako materiala eta lanabesak84

X

KOADROA KONTRATATUTAKO HARRIAREN
KANTITATEAREKIN ETA HAREN NEURRIEKIN
Harri kantitatea

Neurriak (oinetan)

6 pieza

6,5 luze, 1,5 garai eta 2 oineko85 ohea

4 ertz

2,5 albo bakoitzeko, 1,5 luze eta 2ko ohea

20 pieza

3,5 oin luze, 1,5 garai eta 2ko ohea

11 pieza

6,5 oin luze, 1,5 garai eta 2ko ohea

44 pieza

3,5 oin luze, 1,5 garai eta 2ko ohea

2 ertz

1,5 oin albo batetik eta 3 bestetik,
1,5 garai eta 2ko ohea

84 harlandu

3,5 oin luze, 1,5 garai, oin erdiko
juntura eta 2ko ohea

8 harlandu

2,5 oin luze, oin erdiko juntura, 1,5 garai
eta 2 oineko ohea

154 harlandu

3,5 oin luze, 1,5 garai, oin erdiko
juntura eta 2ko ohea

2 brinbel/atalase

6 oin luze eta 3 oin zabal

4 langa

1,75 luze, 1,75ko burua eta 3ko adarra

29 harlandu

1,5 oin garai, 3,5 luze, oin erdiko juntura
eta 1,5eko ohea

14 harlandu

2 oin garai, 3,5 luze, oin erdiko juntura
eta 1,5eko ohea

6 ertz

1,5 oin garai, 1,75eko burua eta
1eko adarra

X

Proposamena onartu zen eta 1833ko irailaren 7an betebeharraren
eskritura sinatu zen, Ramon Otañoren eta Iñigo Ortes Velasco Arabako diputatu nagusiaren artean. Fidatzailea Juan Maria Garai izan
zen.

Obrak karlistadagatik bertan behera uztea
Gertakari historiko batek eragin zien obrei. Irailaren 29an Fernando
VII.a hil zen, eta oinordetzagatik sortutako gatazka erabakigarria
izan zen obrak geldiarazteko. Izan ere, gatazka zibila gertatu zen
haren alaba Isabelen aldekoen eta Carlos Maria Isidro erregearen
anaia izendatu nahi zutenen artean. Lehenengo Karlistada ekarri
zuen horrek, eta ondorioak izan zituen Gasteizen 88 eta Araban.
Egoera gorabehera, eskritura sinatu ondoren, Otaño materiala ematen hasi zen, heren bat eman arte, baina negu txar bat dela eta, bolada luze batez, 1834ko urtarrila arte, zehazki, gurdiak ezin izan ziren
bideetatik ibili eta ezin izan ziren Gasteiza eraman harritzar astunak.

87

Elgeako tokia, Araban, Elgeamendi mendiarekin egiten du muga ipar eta
ekialdean. Mendi horren oinean harlanduzko harrobiak zeudean, eta haietan
«egiten dute lan auzotarren herenek». Deskribapen hori egin zuen Pascual
Madozek 1845ean bere obran: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España.
Madril, 1845-1850. 6 liburukiko obra. Hareharria zen, bikaina bere aparteko
gogortasunagatik. .

88

Egun horietan, Villasana, plazako buruzagi militarra, San Fernandoren
erregimentuko 110 gizonekin, El Campillon aterpetu zen, eta Valentin Maria
Berastegi Baronak, kausa karlistaren defendatzaileak, Gardelegin kokatutako
bere indarrekin, ihesean jarri zuen Villasana. Berastegi, ordea, Cristino
Sarsfield jeneralak garaitu zuen Urizaharrean, eta 1833ko 21ean Gasteizen
sartu eta San Frantzisko eta Santo Domingoren komentuak okupatu zituen bere
gudarostearekin.

449 kana86 harri izan ziren guztira, zokaloari zegozkionak, eta 123
kana, inpostarenak.
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Irudia web honetatik hartu da: http://brujulasierra.es/75/sierra-guadarramacanteria.

85

Oina: herrialde askotan erabilitako luzerako neurria, dimentsioak aldatzen
badira ere. Gutxi gorabehera 30,48 zentimetro dira.

86

Kana: Espainiako zenbait eskualdetan erabiltzen zen luzerako neurria, zenbait
balio zituena, 768-912 milimetrokoa.
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Urtarrilaren 14an harginak diputatu nagusiari idatzi zion esateko,
egoera gorabehera, materiala ez ematea ez zela eragozpen izan berak harrobietatik harri ia guztia ateratzeko eta, horretarako, egunsari handiak ordaindu behar izan zizkiela haietan lan egin zuten beharginei. Horregatik, harria bere gogoz kontrako zioengatik eman
ez zela onartu arren, 2.000 errealeko aurrerakin bat ordain zekiola
behar zuen.
Materiala ez ematea, ordea, ez zen oso garrantzitsua izango azkenean, probintziak bizi zuen gerra egoera zela eta, obrak bertan behera uztea erabaki baitzen. Izan ere, Ortes Velascok, Sarazibar arkitektoari materiala ez emateari buruz jakinarazteko agintzearekin
batera, esan zion arraroa egiten zitzaiola Otañori murgilduta zeuden
gerra egoera zela eta obrak eten zirela jakinarazi ez izana.
1834ko urtarrilaren 29an, Sarazibarrek jakinarazi zuen hala zela,
inork ez ziola jakinarazi harginari lanak eten zirela eta emanak zituela berak Elgeako harrobiko 177 kana harri. Beraz, gaia konpon
tzeko 1.470 erreal eta 8 marabedi askatu ziren material horregatik,
kanako 8,24 errealeko prezio doituan, eta jakinarazi zitzaion, halaber, obrak eten zirela.
1834ko zenbait hilabetez, Miguel Lizarazu eta Francisco Beitia
harginek Elgea eta Landatik bidalitako jaspeko harri blokeak landu
zituzten.

Probintziaren egoera administratiboa eta
ekonomikoa Lehenengo Karlistadan eta
ondoren (1834-1839)
Denbora laburrean obrak behin betiko etenda geratuko ziren, Lehenengo Karlistadagatik89. Hala gomendatzen zuen probintziako
gerra egoerak. Zehazki, 1834ko urriaren 27an, Txintxetruko zelaietan, «Dulantziko ekintza» edo «Dulantziko bataila» deritzona
gertatu zen. Bertan, Isabelen aldeko gudarosteak, Manuel O'Doyle
buru zutela, segada batean harrapatu zituzten karlistek, Tomas Zumalakarregi buru zutela, eta berak lortu zuen garaipena. 1834aren
amai aldera, matxinada karlista etengabeak zirela eta, behin betiko
baztertu zen proiektua, eta ez zitzaion berrekin 1839 arte, hots, sei
urte igarotakoan.

89

Fernando VII.a hiltzean (1833), lehenengo gerra zibil garaikidea hasi zen
Espainian: karlistada. Carlosen aldekoek ez zuten Isabel II.a onartu Fernando
VII.aren oinordeko, ezta Maria Cristina tronukidea erregente. Hasiera batean
gerra zibila gatazka dinastiko gisa hasi bazen ere, berehala bihurtu zen atal
bat absolutismoaren eta liberalismoaren arteko borrokan, Cadizko Gorteetatik
eztabaidatzen ari zen kontu bat. Gatazkak XIX. mendeko erdiko hamarkadak
hartu zituen, 1833tik 1876ra bitartean, eta zenbait intentsitateko hiru gudalditan
banatu zen, bere parentesiekin. Alde liberala atera zen garaile hiru karlistadetan,
armada oso erregular eta antolatua baitzeukan, eta Estatuaren baliabide guztiak.

Arabako Dulantziko batailaren grabatua. Lehen Karlistada. Francisco de
Paula Van Halen Maffei. Mihise gaineko olioa, 1841 (bilduma partikularra).

Gerran ezarritako gobernu politikoa, buruzagi militarrek zuzenduta,
gehiago arduratu zen armak zaintzeaz foru izaerako kontuez baino
eta, hala, probintziaren araubide pribatiboak zenbait aldaketa pairatu zituen. Haietako baten bidez, lehen auzialdiko epaitegia ezarri
zen, Gasteiz hirira mugatuta. Foru araubidetik kanpokotzat jotzen
zen, baina behin-behineko erakundea zela ulertzen zen. Aldundiak
behin eta berriz azaldu zion iritzi hori gobernuari.
Aldi horretan Aldundiak ermandadeko prokuradoreei eutsi zien.
Arabako administrazioaren ardatz nagusitzat zeuzkaten eta haiengana jotzen zen banaketa ekonomikoak eta gudaldian egindako beste eskaera batzuk egin behar zirenean.
Gerran, Arabako Ogasuna oso erasanda gertatu zen, gatazkari zegozkion premia guztiei erantzun behar zielako: gudarosteentzako
bizigaiak hornitzea, ostatuak, fardelak, etab. Aldundia askotan ahalegindu zen Ogasun Militarrari frogatzen ezinezkoa zela eskatzen
zuten guztia lortzea baina, hala ere, kreditua eskatu behar izan zuen
eta, hala, 80.000 errealeko mailegu bat zabaldu behar izan zuen,
Gasteizko auzotarrek eman zutena, berme bakarra probintziako agintaritzaren hitza izanik.
Ezarritako epemugei aurre egiterik ez zutenean, probintziako diputatuek bidaia asko egiten zituzten Baldomero Esparteroren90 eta
Antonio Larrua armadaren intendente nagusiaren babesa eskatzeko,
eta ahal zutena egiten zuten haiek eskaerei kasu egiteko.

90

Joaquín Baldomero Espartero. Erreakzio absolutistaren aurka borrokatu zen
Lehen Karlistadan (1833-40) eta eginkizun nabarmena izan zuen bertan: bere
arrakasta militarrek gora eraman zuten behin eta berriz, iparreko armadaren
agintea lortu arte, La Granjako sarjentuen matxinadaren ondoren (1835).
Bilboko setioa hautsi zuen, Lutxanako batailan (1836) garaituta; Madrilen
defentsa antolatu zuen Carlosen espedizioaren aurka (1837); eta karlisten arteko
desadostasunak baliatu zituen Maroto jenerala erakarri eta berarekin bakea
negoziatzeko, «Bergarako besarkada»rekin sinatu zutena (1839).
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Pedro Egaña Diaz Carpio. (Gasteiz, 1803ko otsailaren 21a – Zestoa (Gipuzkoa), 1885eko abuztuaren 4a).Grabatua. Bilduma partikularra.
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Telegrafia optikoa 91

“Bergarako besarkada” 94

Gerran gastu handietako bat Gasteiztik Mirandarako linea telegrafikoa izan zen, Iruñetik irteten zenaren parte zena92, defentsa eta
gotortzeko obrekin eta erresumaren barrualdearekiko komunikazio
linearen mantentzearekin batera. Horri, erreginarekiko atxikimenduagatik, dirurik eta mantenugairik gabe errari zebiltzan pertsonei
eguneroko anoa emateak zekartzan kopuruak gehitzen zitzaizkion.

Gerra amaitutakoan kontu arruntei kasu egiteko unea iritsi zen, batez ere babes eta laguntza publikoaren arloari zegozkionei: jakiak kaxakoei, laguntzak alargunei, kartzela, hezkuntza, etab.94

91

Egoera hori guztia zela eta, gerraren hasieran probintzia murgilduta
zegoen obra oro behin betiko baztertu zen. Halaber, probintziako herritarrek ostatutako indar bat mantendu behar izan zen, eta Arabako
Gidak sortu ziren, arma bietakoak, infanteria eta zalditeria, probin
tziaren kutxetatik ordaindu behar izan zirenak93.
Gerra amaituta, gastu asko sortu ziren berriro, hala nola zubiak eta
errepideak berriz eraikitzea, haietako asko moztu edo suntsitu baitziren, eta, beraz, egokitzat jo zen kosturik txikieneko obretatik hastea,
ermandadeek zergen kontura parte hartuta. Obra horiez gain, bidesariak kobratzeko etxolak berregin behar ziren.

Egoera ekonomikoa konpontzeko, mandatua eman zitzaien Iñigo
Ortes Velasco senatari hautatuari; Pedro Egaña Gorteetako diputatuari95; eta Blas Lopezi96 probintziaren bakea eta ongizatea finkatzeko ebazpenak lortzeko. Jarduera horien ondorioz lortu zen Gerrako
Aldundia, zeinak administratzen baitzuen etsaiak okupatutako lurraldearen zatia, 1839ko abuztuaren 31ko Bergarako Hitzarmenari
atxikitzea.
Halaber, izapideak egin ziren Frantziara ihes egin zuten arabarrak
euren etxeetara itzul zitezen. Esku hartze oso aktiboa izan zuen
Diego Manuel Arriolak horretan, zeina Baionan bizi baitzen une
haietan. Azkenik, probintziako aita titulua onartzearekin batera,
Esparterok foru erakundeei eustearen kontrako beldurrak uxatzea
lortu zen, eta armadako goi kargudunek berretsi zuten.

Halaber, herrietan zergen arloan zegoen nahastea argitu behar izan
zen, Gerrako Aldundia deseginda, zerga garrantzitsuak eskatzen bai
tziren artean, haren izenean. Horregatik, herriek kredituak ez ordaintzea xedatu zen.

91

Altsasuko (Nafarroa) udaletxearen planoa, Torre Txikiri dagokiona, Eguberako
Gane gainean, 710 metroko altueran, zegoen telegrafia optikorako erabilia.
Iturria: http://telegrafiaoptica.wikispaces.com/Engara.

92

1834an, Lehen Karlistada hasi eta gutxira, armada liberalak 13-15 estazio
telegrafikoko sare bat eraiki zuen, Iruñetik irten, Logroñotik igaro eta Gasteizen
amaitzen zena, Arabako lautadaren eta haren eta Ebroren arteko mendilerroen
arteko lurraldea inguratuz. Karlisten armadak zeukan okupatuta eremu hori eta
izugarri oztopatzen zuen horrek hiru hiriburu horien arteko komunikazioa.

93

ATHA-FHPA-DH-899-2.

94

Maroto jeneral karlistaren eta Espartero isabeldar jeneralaren arteko topaketa,
1839ko abuztuaren 31n, egun bi lehenago Oñatin sinatutako hitzarmena, Lehen
Karlistada amaiarazi zuena, berresteko (artxibo partikularra).

95

Pedro Egaña Diaz Carpio: Gasteizen jaioa 1803ko otsailaren 21ean eta Zestoan
(Gipuzkoa) zendua 1885eko abuztuaren 4an. Karlistada betean, 1834an,
Granadako barrutiko Kapitaintza Nagusiaren gerrako auditore kargua lortu
zuen oposaketa bidez. 1839tik 1868ra bitartean kargu politiko garrantzitsuak
bete zituen: Gorteko komisarioa foru konponketarako 1839 eta 1852 artean,
diputatu nagusi hautatua 1864 eta 1868 artean. Bibliografia zabala hemen:
Zenbait egile. Diccionario biográfico de los diputados generales, consultores y secretarios
de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (zuz.), Arabako Foru Aldundia,
Gasteiz, 2004.

96

Blas Lopez Lopez Torre: Langraiz Okan jaioa 1781ean eta Gasteizen zendua
1861eko abenduan. 1834ko apirilean Quesada jeneralak erbesteratzeko zenbait
agindu eman zituen, besteak beste, arabar horrena. Erbeste horrek ez zuen
luze iraun, hurrengo hilean baliogabetu baitzen Quesadaren agindua. 1836ko
maiatzeko hauteskundeetan Araba ordezkatzeko hautatu zuten. 1839ko
abenduan probintziako aita izendatu zuten. Biografia zabala hemen: Zenbait
egile. Diccionario biográfico de los diputados generales, consultores y secretarios de
Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (zuz.), Arabako Foru Aldundia,
Gasteiz, 2004. 229.-235. or.
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Baldomero Espartero. Grabatua. Bilduma partikularra.

Probintziaren armarriak, Gasteizko duke Espartero
jeneralak erabiltzeko baimenduak.

1840ko otsailaren 4an, Iñigo Ortes Velascok Koroari jakinarazi zion
Espartero Gasteizko dukeak probintziaren armarria eraman ahal
izatea erabaki zuela probintziak97.
1840an gerra amaituta, egoera ekonomikoa zela eta, bitartean egin
zituen ekarpen handiengatik zor zitzaizkion kopuruak erreklamatu
zituen probintziak. 2.000.000 erreal jaso zituen horregatik eta, beraz, lehenik, partikularrekin hartutako zorra askatu ahal izan zen.
Bestalde, 68.000 errealeko kreditu bat zeukan administrazio militarraren aurka ale, arroz eta lastoko aurrerakinengatik.
Behin betiko lasaitasuna lortu zen erreginak Batzarren deialdia eta
foru agintaritzaren ezarpena xedatu zituenean, 1839ko urriaren
25eko Legea emanez, urte horretako urriaren 29ko Gazeta de Madrid-en argitaratu zena. Aipatutako arabar komisarioek helarazitako
zenbait azalpenen ondoren, 1839ko azaroaren 16an behin betiko berrezartzea lortu zen.

97

Zio horrekin, onespen horren izapide administratiborako sortutako agiriak
bildu zituen, egun azaleztapen ezin ederrago batean bilduta, belus berdean eta
zilarrezko pieza ederrak dituena azala apaintzeko. ATHA-FHPA-DH-153-8.
Jakinarazpena Isabel II.ari jakinaraziz Espartero Gasteizko dukeak probintziaren
armarria eraman dezakeela. 1840ko otsailaren 4a.
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X

1839ko urriaren 25eko Legea.

Isabel II.a andreak Jainkoaren eta Espainiako Monarkiaren Konstituzioaren
graziagatik, Espainietako erreginak eta bera adin txikikoa den bitartean,
Maria Cristina Borboikoa erregina alargunak, haren ama agurgarriak, erresumako erregina gobernari gisa; hauek ikus eta uler zenitzaten guztioi, jakin
ezazue: Gorteek hau xedatu eta guk berresten dugula:
1. art. Euskal probintzien eta Nafarroaren foruak berresten dira, monarkiaren batasun konstituzionala kaltetu gabe.
2. art. Gobernuak, posible den bezain laster, eta Euskal probintziei eta Nafarroari lehenago entzunda, foru horietan beraien interesak eskatzen duen
ezinbesteko aldaketa proposatuko die Gorteei, nazioaren interes orokorrarekin eta monarkiaren Konstituzioarekin bateragarri eginda, bitartean, behin-behinean eta esandako moduan eta zentzuan, sor litezkeen zalantzak eta
zailtasunak argituz, Gorteei horren berri emanez.
Beraz, auzitegi, justizia, buruzagi, gobernadore eta mota orotako gainerako
agintari zibil, militar eta elizakoei agintzen diegu lege hau bere alde guztietan zaindu eta zainarazi, bete eta betearazi dezatela. Hura betetzeko ulertuta
izango duzue eta inprimatu, argitaratu eta zabaltzeko aginduko duzue.
NI ERREGINA GOBERNADOREA. Erreginaren eskuz sinatuta dago.
Jauregian, 1839ko urriaren 25ean. A. D. Lorenzo Arrazola.

X

Une harrezkero hasi ziren foru ordezkariak administrazio eredu ezaguna eta gerra zibilagatik etenda geratu ziren obrak abiarazten, haien
artean, Probintziako etxe-jauregiaren edo Etxearen eraikuntza.98

1Maria Cristina Borboi eta Bi Sizilietakoa erreginaren,
Isabel II.a bere alaba adin txikikoa izateagatik erregente denaren, zirkularra,
agintari zibil, militar eta elizakoei bidalia, zeinean 1839ko urriaren 25eko
Legea ematen baitzen, Euskal Probintzien eta Nafarroaren foruak berretsiz98.

1840ko maiatzeko Batzar Nagusiak Andetxan egin ziren eta, bertan, Iñigo Ortes Velasco diputatu nagusiak, hitzaldi hunkigarria
eman zuen Arabak gerran bizi izandako egoera ikaragarria islatzeko eta Koroak bitartean aurre egin behar izan zieten gastu handiak
onartu eta foru araubidea onets zezala sustatu zuen99.

X

Behin betiko lasaitasuna lortu zen erreginak
Batzarren deialdia eta foru agintaritzaren ezarpena
xedatu zituenean, 1839ko urriaren 25eko Legea
emanez, urte horretako urriaren 29ko Gazeta de
Madrid-en argitaratu zena.

X

98

ATHA-FHPA-DH-332-3-01.

99

ATHA-DAH-FSA-004-093.
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Etxe-jauregiaren obrei berrekiten zaie.
Alava eta Sarazibar familien lurren behin
betiko tasazioa 1840an
Esan dugunez, 1839ko urriaren 25ean, Maria Cristina Borboikoa
erregina erregenteak euskal probintzien eta Nafarroaren foruak berresten zituen legea eman zuen. Urte bereko abenduaren 19an Aldundia berreratu zen, Isabel II.aren izendapena onartuz100. Batere luzamendurik gabe, hil beraren 22an101, erabaki zen diputatu nagusiari
eta Batzar Bereziari mandatua ematea Probintziako Etxe Jauregiaren
obrak, gerrak eten zituenak, egiten jarraitzeko. .

Gasteizko ikuspegi orokorra. Grabatua. Bilduma partikularra.

Batzorde hori 1840ko maiatzean Andetxan egin ziren Batzar Nagusietan gauzatu zen. 7ko bilkuran, Monroy, Urretxu, Bustamante, Etxebarria, Fuente eta Murga prokuradoreek osatutako Ogasun
Batzordeak proposamena aurkeztu zuen 1833tik Batzar Nagusien
egoitzarako aurreikusita zegoen eraikina eraikitzen jarraitzeko. Ba
tzar Nagusiez gain, han egongo ziren, gainera, probintzia bulegoak,
artxiboa eta biltegi bat (tabako biltegia da).
Euren eskaera haren komenigarritasunean, erabilgarritasunean eta
xede ekonomikoetan oinarritzen zuten. Hau zen proposamenaren
alderik nabarmenena: gerra ondoren probintzia zegoen egoeran,
oso probetxuzkoa izango zen jornalero eta eskulangileei lana ematea.
Bestalde, une haietan 200.000 errealeko diru gerakin bat zegoen
eraikuntzarako okupatutako lurra ordaintzeak ekar zitzakeen gastuetarako102.
Sei urte luze igaro ziren eta foru administrazioak berriz heldu behar
izan zion eraikuntza espedienteari eta etenda geratu ziren kontu administratiboak konpondu103.
Jarduera batzuk eginda bazeuden ere, hala nola lurren tasazioa, berriz balioetsi behar izan ziren haien jabeekin salmenta eta haien behin
betiko ordainketa amaitzeko. Esan dugunez, haietako asko Alava familiaren maiorazkoarenak ziren.104105106107

Isabel II.a. 1843. Bilduma partikularra.

100

Isabel II.a Espainiakoa (Madril, 1830eko urriaren 10a, 1904ko apirilaren
9a) Espainiako erregina izan zen 1833 eta 1868 artean. Isabel II.aren
adingabetasuna Espainiako historiaren aldi bat izan zen zeinean, haren aita
Fernando VII.a hiltzean, erregina izan baitzen, bere ama Maria Cristina
Borboikoaren erregentziaren erakundearen pean lehenik, eta Baldomero
Espartero jeneralarenaren pean gero. Horrek haren erregetzaren 10 urte hartu
zituen ia, 1833ko irailaren 19tik 1843ko uztailaren 23ra bitartean, Isabel adin
nagusikotzat jo zutenean.

101

ATHA-Actas. L. 74 – p. 74 rº.

102

ATHA-FHPA-DH.151-20.

103

APAH. 8759. protokoloa. Eskribaua: Telesforo Nestares. ATHA-FHPAMonetario. Museo Bibat. Foto: Quintas Fotógrafos.
DH.293-5.

X

Sei urte luze igaro ziren eta foru administrazioak
berriz heldu behar izan zion eraikuntza
espedienteari eta etenda geratu ziren kontu
administratiboak konpondu.

X
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Alavatarren armarria Zapatari kaleko haien etxean 104.

Alava familiaren etxea. Argazkia: Quintas argazkilariak.

X

Jarduera batzuk eginda bazeuden
ere, hala nola lurren tasazioa,
berriz balioetsi behar izan ziren
haien jabeekin salmenta eta haien
behin betiko ordainketa amaitzeko.
Esan dugunez, haietako asko Alava
familiaren maiorazkoarenak ziren.

X

Arabako Probintziaren zirkularra hango ermandadeetako probintzia prokuradoreei
zuzendua. Haren bidez Batzar Nagusira deitzen zitzaien abenduaren 16rako, «gerrako
ezbeharrak amaituta eta euskal foruak berretsita».

104 ATHA-DAF-GUE-9618.
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Sarazibarren plano topografikoa, eraikinaren oinplanoarena eta plazak eta lorategiek okupatutako
lurrena 105 . Hori dena Sarazibar eta Alava familiei erositako lurren gainean.
105 ATHA-FHPA-DH.951-6.1.
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Alava familiarekin Jorge Fernandez Jauregi administrariaren bidez berrekin zitzaien
gestioei. Horretarako Iñigo Ortes Velasco
diputatu nagusiak Francisco Antonio Etxanobe Etxanobe108, bide, ubide eta portuetako
ingeniaria izendatu zuen lurren eta eraikina
behin betiko eraikitzeko okupatzeke zeuden
etxeen eta teilapeen aditu tasatzaile.

1840 uztailaren 6an 109, Etxanobek110, txosten bat aurkeztu zuen jabe birenak ziren lurren neurketa eta tasazioari buruz: 1.344 estatu eta 46 oin Alava familiari eta 266 estatu
eta 45 oin Justo Sarazibarri111. Sarazibarren
lurrei dagokienez, 50 errealetan tasatu ziren
estatuko, hots, zilar-kobrezko 13.346 erreal
guztira.

Francisco Antonio Etxanobe Etxanobe (Gasteiz,
1798ko irailaren 14a-Burgos, 1895). Bergarako
Udal Artxiboak ematen dituen datuen arabera,
Manuel Etxanobe eta Concepcion Etxanoberen
semea zen. Bergarako Nobleen Seminarioko
ikasle izan zen 1814ko irailaren 19tik 1816ko
ekainaren 23ra bitartean.
«Bideetako Ingeniarien Eskola Berezian sartu zen,
1820an kidego hori berrezarri zenean. Bizkaiko
burdinolak hobetzeko mandatuari aurre egiteko,
birritan bidaiatu zen Frantziatik eskura izan zituen
fabrikazio eta nekazaritzako instalazio guztiak
bisitatzeko. 1833an Nava de Camposko (Palentzia)
aintziraren hustubidean lan egiteko kontratatu
zuten, eta harrezkero bizitza osoan izango zuen
interesa lan horretan, laborantza lurretan zeukan
ondorioengatik. 1867an zenbait lur lehortutan
nekazaritza ustiategi handi bat muntatzen saiatu
zen, baina ez zuen lortu zailtasun burokratikoak eta
inguruko nekazarien ulertu ezina gainditzea. Haren
bizitza oso luzean, beste lan mota batzuei aurre egin
zien Etxanobek: bideen diseinua eta mantentzea,
aholkularitza trenbideen eraikuntzan, zerealen
ehotze industriaren hobekuntza, etab. Ingeniarien
Kidegoan zeukan postua utzi zuen (1855) nekazaritzan
jarduteko, zehazki laboreen esperientziak garatzen eta
nekazaritza ezaguerak zabaltzen. 1876an, idazki bat
bidali zion Nekazaritzako Zuzendaritza Nagusiari
basoberritzearen garrantzia goretsiz».
Iturria: http://mcnbiografias.com.
109 APAH. Telesforo Nestares eskribaua. 10.047.
protokoloa 42.-59. fol.
108

Etxe-jauregia eraikitzeko erositako lurren planoa 106 . Urdinez, Justo Sarazibarren lurren
mugak (266 estatu eta 45 oin); berdez, Alava familiaren lur libreak (320 estatu); gorriz,
Alava familiaren lotutako lurrak107 (1.024 estatu).

106 APAH.

10047. protokoloa.

107 MONTAGUT

CONTRERAS, Eduardo. «El régimen de la propiedad de la
tierra en el Antiguo Régimen en España». Egilearen arabera, «Antzinako
erregimenean Espainian landu daitezkeen lur gehienak lotuta zeuden. Honela
definitzen da lotura: lotzearen ekintza eta ondorioa, hots, ondasunak oinordetza
jakin bati edo erabilera jakin bati lotzea, loturaren sortzaileak erabakita.
Merkatutik kanpoko jabetzak ziren. Lur amortizatuak ziren, hots, haien jabeek
askatasunez erabil zitzaketen sortutako fruituak edo errentak baina ezin ziren
besterendu. Hiru lotura mota zeuden: Elizaren esku mortuak, maiorazkoa eta
ondasun komunalak». Iturria: https://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/elregimen-de-la-propiedad-de-la-tierra-en-el-antiguo-regimen-en-espana/.

110

ATHA-DAH-FAVE-020-023.

111

Planoan CD, DF, FG eta GC lerroen artean.
Justo Sarazibarren lurrak. Ezin izan da egiaztatu
Martin Sarazibarren aita ala anaia bat zen.

51

Alava familiaren lurra 130 errealetan tasatu zen estatuko, Justo
Sarazibarren lurrentzat egindako tasazioa baino askoz handiagoa.
Etxanobek balio hori justifikatu zuen lehenengoek zuten egoeragatik, oin berriko eraikitzen den kale baten aldean112. Dirudienez, Cercas
Altas kalean zegoen bizitzeko etxe lerro bat egoteak ere zekarren hura
garestitzea.

Azkenik, 1840ko uztailaren 17an115, lurren jabeek egindako erreklamazioak ikusita, Iñigo Ortes Velasko diputatu nagusia; Diego Manuel
Arriola, Miguel Ricardo Alava Armada Nazionalen teniente jeneral
eta orduko Britainia Handiko Gorteko enbaxadorearen ahaldun gisa;
eta Justo Sarazibar, bere eskubidez, bildu ziren, Probintziako Etxe berriak okupatuko zituen lurren besterentzea adosteko.

Alava familiaren lurren azaleratik, 320 estatu ziren jabetza librekoak113. Lur horietatik: 17 estatuk 130 erreal balio zuten estatuko
(2.210 erreal eta 7 marabedi guztira) eta 303 estatuk 50 erreal estatuko
(15.150 erreal guztira).

Hitzarmenak116 aldeei zor zitzaizkien kopuruak finkatu zituen lehenik: Alava jaunari, lur, etxe eta teilapeengatik, zilar-kobrezko 107.346
erreal; eta Justo Sarazibarri 13.346 erreal. Bilera luzearen ondoren,
oinarri hauek adostu zituzten denek:

Gainerako 1.022 estatuak lotutako lurrak ziren114. Etxanobek 45.024
eta 33.930 errealetan tasatu zituen guztira, estatuko tasazioa 130 edo
50 errealekoa izan.

1. Lurren eta eraikinen balioa probintziak ordainduko zituen diruz,
diputatu nagusiak sinatutako ordain-aginduen bidez, ordainketak
hiru zati eginda, heren bana, urte horretako abuztuaren lehenetik
zenbatuta.
2. Ordainketa eskura egingo ez zela kontuan hartuta, Aldundiak urteko % 3ko interesa ordainduko zuen kapital horien gainean eta,
haiek amortizatu ahala, hainbana kenduko zen hura. Interesak ere
diruz ordainduko ziren.
3. Probintzia arduratuko zen lurren, etxeen eta teilapeen salmentagatik zor zen alkabalaz.
4. Alavatarren maiorazkoari zegozkien 107.327 errealen kapitalak
urtero sortutako interesen zenbatekotik, haiek lurren eta eraikinen
kolonoengandik jasotako errentena kendu behar zen, kontuan hartuz etxeen eraisketa eta ortuen okupazioa mailaka egin behar zela,
obrak berak eskatutakoaren arabera.
5. Jabeek 1834az geroztik jasan zituzten kalteak, garai hartan hasi
ziren obren karietara lur eta eraikinen errenten sarreran, diputatu nagusiak aztertuko zituen eta, behar ziren txostenen ondoren,
argituko zuen zein ziren lurren jabeei ordaindu behar zitzaizkien
kaltearen kantitateak edo bolumena.
6. Aldundiak hitz ematen zuen behar beste denboraz jakinaraziko
zuela Alava jaunaren jabetzako etxeak eta teilapea eraisteko data,
Diego Arriola haren ordezkariaren bitartez, haietako materialak
bildu ahal zitzan, berarentzat geratuko baitziren.
7. Etxeen, teilapearen, sutegiaren eta hormatzarren eraisketak sortutako gastuak probintziaren kostura izango ziren.
8. Probintziaren kontura egingo zen lurren mugaketa. Egin ondoren, hau izan zen emaitza: ekialdetik Santa Klara edo Cercas Altas kalera, ipar eta mendebaldetik Alava jaunaren jabetzekin eta
hegoaldetik ere Alava jaunaren eta Justo Sarazibar jaunaren jabetzako lurrekin. Nolanahi ere, Probintziako Etxeak, haren plazatxoek eta kaleek hartuko zuten eremu osoa mugarritu behar zen.

Lurren tasazioaren azkeneko zenbatekoa zilar-kobrezko 108.676
errealekoa izan zen, eta haiei Alavarenak ziren etxeen eta teilapeen
balioa gehitu behar zitzaien, beste 12.000 errealetan zenbatetsi zirenak.
Tasazio horiek eragindakoei aurkeztu zitzaizkien eta Diego Manuel
Arriola Alava familiaren ahaldunari ere bidali zitzaizkion. Azken hori
bat etorri zen gauza guztietan Etxanobek jakinarazitakoarekin. Nolanahi ere, uztailaren 20an ofizio bat aurkeztu zuen zeinean, neurketei
eta tasazioei edo haiei aplikatutako balioari zegokienez ados egonda
ere, uste baitzuen, azken urteetan obrak etenda egon zirenez eta egin
ziren lehenengo obrek lurrak okupatu zituztenez, ez zirela kontuan
hartu ez baloratu familiari azken zortzi urteetan sortutako kalteak, zimenduekin, oinplanoarekin eta proiektatutako eraikinaren inguruko
aldeekin okupatu ziren ortu eta higiezinen errenten zati bat kendu
baitzioten.
Hauek okupatzen zituzten lur eta etxe horiek: Tiburcio Lezeak, zeinak
sutegi bat baitzeukan errentan, eta Juan Erretanak eta Domingo Subijanak, zeinek gela bana baitzeukaten lurrean zegoen eraikin batean
eta, obrak hastearen ondorioz, utzi behar izan baitzuten. Hori zela
eta, ez ziren errentak ordaindu. Kalte horiengatik zenbatesten ziren
kopuruak probintziari eskatu zitzaizkion 1833ko abenduko Batzar
Nagusietan eta uste zuten berriz baloratu behar zirela, erosten zen
lurraren preziotik bereizita.
1840ko uztailean, Justo Sarazibarrek ere, lurren beste jabeak, ofizioa
bidali zuen zio berak alegatuz (obrak etenda egon ziren urteetan bere
baratzeak ez-emankorrak izan zirela) eta, beraz, kalte horiek balora
tzeko eskatzen zuen.
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Zapardiel ibaia estaltzean sortutako kaleaz ari da, Santo Domingoren
komenturaino.
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Planoan BC, CG, GH eta HB lerroen artean kokatuak. Alava familiaren jabetza
libreko lurrak.
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APAH. Telesforo Nestares eskribaua. 10047. protokoloa.

DF, DEF eta ABHYKL lerroen artekoak. Alava familiaren lotutako lurrak.
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APAH. 10.047. protokoloa. Telesforo Nestares eskribaua

114

52

9. Alava eta Sarazibar jaunen kapitalen eta hitzartutako % 3ko interesen ordainketa ziurtatzeko, bereziki hipotekatuta geratzen ziren
interesdun bakoitzak saltzen zituen lurra eta eraikinak, baita lur
horietan egingo ziren obra guztiak ere.
10. Ezingo zen eraikinik jaso kaleen lerroetan, lehenago egin beharko
zen planoaren arabera ez bazen117.
11. Jabe bien esanetan jasandako kalteak aztertu eta konpondu ondoren, salmentaren eskritura idatzi behar zen, bilera horretan hitzartutako oinarrien arabera.
Puntu horiek guztiak sartu ziren Telesforo Nestares eskribauaren
aurrean sinatu zen hitzarmenean. Nolanahi ere, salmentaren behin
betiko eskritura egiteko, lehenago, 1840ko abuztuaren 12an, diputatu
nagusiak Etxanobe ingeniariari agindu zion berriz jabe biek aurkeztutako erreklamazioak baloratzeko.
Abuztuaren 14an Etxanobek barkamena eskatzen zuen agindutako
mandatua ezin zuelako bete, bere lanbideko lanetan ziharduelako
eta Gasteiztik alde egin behar zuelako. Adierazi zuen, ordea, Arriola
jaunak Alava jaunaren lurrek hartzen zituzten etxeak eta teilapeak
eraisteko gastuei buruz esandakoari zegokionez, berak haien eraisketa
ere tasatu zuela eta, beraz, eraginik gabe geratu behar zela ahaldunak
adierazitako kaltearen erreserba.

Laster, abuztuan bertan, Diego Arriolak jakinarazi zuen 1834tik
maizterrengandik (Pedro Jose Arroiabe, Tiburcio Lezea, Juan Erretana eta Domingo Subijana) jaso ez ziren errentek sortutako kalteak
urteko 535 errealekoak zirela eta, sei urte igaro zirenez, 3.182 erreal
zirela guztira. Urrian, Martin Sarazibarrek kontua baietsi zuen, baina ohartarazi zuen kexagilea okertu egin zela urte kopuruan, zazpi
baitziren, eta ez sei.
Gauza bera egin zuen Justo Sarazibar beste saltzaileak, eta 2.900
erreal eskatu zituen Juan Fernandezekin zeuzkan errentamenduetako
kalteengatik; kasu horretan, ordea, arkitektoak ezetsi egin zuen, adieraziz urteko errenten kalteak bider zortzi egin zuela, eta zazpi urte
igaro zirela. Bestalde, urte bakoitzeko 90 erreal kendu behar ziren,
kontuan hartuz kalterik handiena 1833an haren lurretan hobi bat
irekitzeak eragin zuela, hiria gotortu zenean, eta ez hain zuzen ere
jauregiaren obretarako. Hala, hasieran eskatutako 2.900 errealetatik,
arkitektoak jakinarazi zuen kalteak 1.870 errealekoak baino ez zirela. Azkenean, 1840ko urrian118 Alava familiak eta Justo Sarazibarrek
kalteengatik adierazitako kopuruak ordaintzeko azken erreklamazioa
egin zuten..
Ebazpen ekonomiko horien ondoren, 1840ko azaroaren 22an egindako Batzar Nagusietan, Ogasun Batzordeak, espediente osoa aztertu
ondoren, proposamen bat aurkeztu zuen diputatu nagusiari lurren
eskritura publikoa idazteko mandatua emateko. Txostenak eransten
zuenez, eraikinaren planoak berriz aztertuta, hura bizitzeko etxea falta zen eta, arkitektoarekin hitz eginda, adierazi zen ez zegoela batere
eragozpenik horretarako esparru bat ezartzeko, eraikinaren tamaina zela eta, berariazko beharrizanik gabe aurreikusi zituen bulegoak
kenduz.
Eskritura egin aurretik, zenbait agiri prestatu ziren, hala nola ahalorde kartak, legeztatzeak, eskabideak, etab.
Esan denez, Miguel Ricardo Alavak ahalordearen eskritura eman
zuen Diego Arriola Eskibelen alde, Axpeko betiko nagusi Zeanuriko
elizatean, Zaballa hiribilduko jauna eta Gasteizko auzotarra. Ahaidetasuna zeukan berarekin, koinatuak baitziren. Ahaldun horrez gain,
1841eko maiatzean, Madril hirian, Alava jaunaren oinordeko hurrenak, Jose Ignacio Alavaren anaia eta Errege Ogasunaren Superintendentzia Nagusiko aholkulari zenak, ahalordea eman zuen Gil Ampudia Gasteizko auzotarraren alde, bere izenean jardun ahal zezan
Pedro Martinez Alavak sortutako maiorazkoaren ondasunei zegokien
guztian, haren oinordekoa izanik. Aurrerantzean berak ordezkatuko
du probintziak erositako lurren salmenta eskritura sinatzean.

Miguel Ricardo Alava. Bilduma partikularra.
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Puntu horri buruz, plazaren inguruko hirigintzaz, dagokion kapituluan hitz
egiten da berariaz
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Erreklamazio agiriak behin betiko idatzi eta berrikusi ondoren, Alavatarren lurren erosketa, non eraikiko baitzen Probintziako Etxea,
1841eko uztailaren 17an formalizatu zen eskritura publikoan, Telesforo Nestares eskribau publikoaren aurrean 119.
Sarazibartarren lurren salmenta eskritura, guztira 266 estatu eta 46
oinetakoa, 1842ko otsailaren 21ean sinatu zen 120, eskribau beraren
aurrean. Gogoan hartu behar da egun horietan Justo Sarazibar hilda
zegoela eta, testamentu bidez, bere seme Francisco Sarazibar apaizaren alde utzi zuela lurren balioaren 13.347 errealeko kreditua. Berak
sinatu zuen behin betiko salersoketaren eskritura eta berak jaso zuen
hitzartutako kopurua.
Eskritura horretan, erosle, Aholku Batzorde Ekonomikoko 121 kideak
agertzen dira, Jacinto Manrique, probintziako goi buruzagi politikoa;
Hilario Landazabal; Francisco Javier Urbina eta Pedro Tercero, ba
tzordeko kide idazkari; eta saltzaile, aipatutako Francisco Sarazibar.
Dagoen dokumentazioak agerian uzten du 1842ko martxoan 122 Sarazibar familiak lurren salmentagatik aurreikusitako hirugarren eta
azken zatia jaso zuela. Apur bat atzeratuago zegoen, aldiz, Alava familiarentzako ordainketa, urte bereko abuztuan zorraren bigarren
epearen erreklamazioa jasota baitago.

Hargintza lanak: materialak eta harginak
Lurrei zegozkien kontu ekonomiko eta administratibo horiek konpon
tzen ziren bitartean, esan dugunez, lehenago (1840an) obrei berrekin
zitzaien eta lehen fasea, hargintza lana, egiteko gestioak hasi ziren,
zeinak, zazpi urte lehenago hasi bazen ere, eta gerragatik gelditu, zenbait formaltasun administratibo behar baitzituen, egiten amaitzeko.
1840ko ekainaren 30ean, Martin Sarazibar arkitekto eta proiektuaren egileak baldintza agiria proposatu eta idatzi zuen etxea eraikitzen
jarraitzeko eman behar zen harlanduaren kontratentzat124.
Lehenik, Sarazibarrek gogoratu zuen nolakoa izan zen obrak esleitzeko sistema zenbait urte lehenago, 1833an zehazki, eta adierazi
zuen Ramon Otaño Elgetako auzotarra eta Pedro Lopez Armiñongo auzotarra izan zirela esleipendun baina, gerra egoera zela eta, ez
zutela betebeharreko eskriturarik sinatu eta une haietan biek ziotela
ados zeudela harria ematen jarraitzeko eta, gainera, 1833an materialei eta neurriei buruz aurreikusitako baldintzak ez ezik, arkitektoak proposatutako berriak ere betetzeko prest zeudela. Nolanahi
ere, Elgea eta Armiñongo harrobietako harriaren ematea kontratatu
aurretik, harri hori landu eta obra egiteko ardura izango zuten harginak kontratatu ziren.
1840ko ekainaren 30ean Fermin Andueza eta Justo Urrestarazu
harginek egitea hitz eman zuten. Iñigo Ortes Velasco diputatu nagusiarekin itundu zuten profesional biek kanpoko fatxadetako hargin
tza lanak, kanpoko harlangaitzezkoak eta probintziako arkitektoak
eska zitzakeen lanbide horretako bestelako obrak egitea.
Horretarako, berriz ezarri ziren obraren baldintza batzuk, aldeen
artean sinatutako hitzarmenaren bidez arautu eta Sarazibarren ikuskaritzapean geratu zirenak. Hitzarmen horretan baldintza tekniko
hauek geratu ziren erregistratuta:

Gil Ampudiaren sinadura123

Francisco Sarazibar Justo Sarazibarren oinordeko eta
lurren salmentaren onuradunaren sinadura.

Aholku Batzorde
Ekonomikoaren zigilua.
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APAH. Telesforo Nestares eskribaua. 8.759. protokoloa.
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APAH. Telesforo Nestares eskribaua. 10.047. protokoloa.
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Aholku Batzorde Ekonomikoak. 1841eko urriaren 29ko Errege Dekretuak, bere
hitzaurrean, zioen euskal probintzietako administrazioa berrantolatzen zen
bitartean, beharrezkoa zela «behin-behineko bat sortzea: Gipuzkoan entseatu
zena eta emaitza onak ematen ari zena». Gipuzkoako lurraldean sortutako
Aholku Batzorde Ekonomikoaz ari da, eta Araba eta Bizkaira zabaltzea
proposatzen zen. Hala, dekretu horrekin, interes publikoko arrazoiak eta 1839ko
urriaren 25eko Legean xedatutako batasun konstituzionalaren printzipioa
oinarri hartuta, hau xedatzen zuen erregina erregenteak 5. artikuluan: «Funts
publikoak bildu, banatu eta inbertitzeko, Probintziako Aldundien ezarpena
egiaztatu arte, probintzia bakoitzean batzorde ekonomiko bat egongo da,
buruzagi politikoak izendatutako lau lagunek osatua, lehenengoa buru izango
dutela, botoarekin. Batzorde horrek aholku emango du buruzagi politikoak
komenigarritzat jotzen dituen negozioetarako». 1841eko azaroaren 4tik 1842ko
ekainaren 22ra arte jardun zuen.
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ATHA-FHPA-DH.1676-10.

1. Hormak egiteko materialerako Judizmendiko zelaietatik hartutako
parte bi harea eta parte bat kare bizi nahastu behar ziren, estatu
bakoitzak 70 erreal balioko zuela.
2 Kana bakoitza harlandu, 3 oin kubikokoa, 5 errealetan kokatuko
zuten.
3. Halaber, konpromisoa hartzen zuten fatxada nagusiko eta alboetako harlandua karrakatzeko, 5 errealetan kana bakoitzeko, eta
atzeko fatxadetako harlanduxkoa jartzeko, 3 errealetan bakoitza.
4 Lanak egin ahala ordainduko ziren, arkitekto-zuzendariak obra
ikuskatu ondoren.

X

1840ko irailean, Elgea eta Armiñongo
harrobietako harria ematearen eskriturak
sinatu ziren Ramon Otaño eta Pedro
Lopezekin, hurrenez hurren..

X

124

ATHA-FHPA-DH.150-20.
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Armiñongo zubia. Egilea: Juan Ángel Sáez. Paper gaineko litografia. Data: 1847
ingurukoa. Arte Ederren Museoa. 1003 inbentario zenbakia.

Grabatua hargintza arteari buruz125

125

Encyclópedie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers /
par une societé de gens de lettres, mis en ordre & publié par M. Diderot ...
& quant à la Partie Mathématique, par M. D'Alembert. Paris: chez Briasson,
1751. Plantxa liburukia.
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Alde biek sinatu zuten hitzarmen eskritura Juan Agustin Moraza Gasteizko eskribau osoaren aurrean126.

Las Canteras

San Miguel

El Mochado

ESTAVILLO

Urrestarazu eta Andueza etxe-jauregiaren eraikitzaileen sinadurak.

Obra betebeharrak harginekin sinatuta, egoera administratiboa
normalizatu zen hautatutako harrobietatik harria emango zuten
profesionalekin. Hala, 1840ko irailean, Elgea eta Armiñongo harrobietako harria ematearen eskriturak sinatu ziren Ramon Otaño eta
Pedro Lopezekin, hurrenez hurren.

ARMIÑÓN

Lehenik, irailaren 12an betebeharreko eskritura sinatu zen127 Juan
Agustin Moraza eskribauaren aurrean, Iñigo Ortes Velasco Eskibel
orduko diputatu nagusiaren eta Ramon Otaño hargin eta Elgeako
auzotarraren artean. Azken horrek, Jose Uriarte eta Jose Villaoz
aurkeztu zituen fidatzaile, Araozko (Gipuzkoa) auzotarrak biak.
Hargin horrek emango zuen etxeko zokaloa, inpostak eta erlaitzak egiteko behar zen harria, eta prezioa 8 erreal eta laurden batean ezarri
zen kana bakoitzeko.
Egun berean, eta eskribau beraren aurrean, diputatu nagusia eta
Pedro Lopez hargin eta Estavilloko auzotarra, eta Jose Anuntzibai
haren fidatzaile eta Lacervillako auzotarra agertu ziren, betebeharraren eskritura sinatzeko128 Armiñongo harrobitik ekarrita behar
zen harria hornitzeko, jauregiaren obrak egiten jarraitzeko. Hauek
izan ziren obretarako baldintzak:

500 m.

N

AUMATEGI

MUGARRILUZE

1. Harriak ohi bezala neurtu behar zirela, hiru oinetik gorako harlanduetan izan ezik, zeinak honela neurtuko baitziren: albo
bakoitzean junturako oin erdi, oheko oin bi eta haren junturetan
bederatzi hazbete.
2. Harri guztiek kalitate onekoak izan behar zuten, kolorea eta alea
laginena bezalakoa, orbanik eta zainik gabea, eta ez da hartuko baldin
tza horiek betetzen ez dituenik.
3. 1841eko irailerako eman behar zen beharrezko harri guztia.
Prezioa 7,5 errealetan finkatu zen kana bakoitzeko, eta probin
tziako arkitektoak neurketa egiaztatu ahala ordainduko zen.

ELGEA
1 km.
126

APAH. Agustin Moraza eskribaua. 8603. protokoloa.
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APAH. Agustin Moraza eskribaua. 8603. protokoloa.
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APAH. Idem.
LIDAR irudia, GeoEuskadin lortua, 2018ko urtarrila.

129

N

Armiñon eta Elgeako harrobiak. Martinez-Torresen argazki-interpretazioa129.
Geziek harrobi zaharren zuloak adierazten dituzte.
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Halaber, ordainketak Fermin Anduezaren bitartez egitea hitzartu
zen. Ekainean izendatutako hargina zen bera, eta Otañok eta Pedro
Lopezek emandako harria lantzeko ardura izango zuen. 1841eko
maiatzaz geroztik hartu ziren obretarako behar ziren harlandu eta
harlanduxko kanak.

Sinadurak Armiñongo harrobietako harria azkar
hornitzeko obren betebeharreko eskrituran.

Grabatua. Hargina 130.

Harrobiko tresneria.

1841eko ekainean, Otaño Elgeako harginak 164 kana harlandu eman
zituen, fatxada nagusiko zokaloaren azken ilara biak amaitzeko behar
zirenak eta, beraz, hurrengo hilean Urrestarazuk eta Anduezak ormen nibelazioa amaitu ahal izan zuten lehen solairuraino.129130
1841eko irailean Armiñon eta Elgeako harginek, hitzartu bezala,
4.000 kana harlandu baino gehiago zuten emanda eta, beraz, Andueza harginak eta haren jendeak, harria jartzea hitz emanda, euren lana egin ahal izan zuten. Elgeako harrobitik 1.699 kana harri
eman ziren131 hiru oin karratuko bakoitza eta kalitate onekoak, esan
denez, eraikineko inpostak, erlaitzak eta zokaloa egiteko.
Hargintza lanetan beste gremio batzuek ere esku hartu behar zuten,
hala nola maisu letoigileek. Haien aldetik, Marcelino Lezea alorreko
profesionalak esku hartu zuen, eta 12 arroa eta 21 libra berun eman
zien Andueza eta Urrestarazuri txapan, harlandu guztia finkatzeko
behar zen materiala.
Dauden iturri dokumentalen bidez urratsez urrats ezagut daiteke eraikina eraikitzeko prozesua. 1840ko abenduaren amai aldera, emandako material guztiarekin, harginek132 jarrita zeuzkaten, plazaren nibelazioaren altueraraino, bost ilara harlandu atzeko fatxadetan, hiru
alboetako fatxadetan eta bat nagusian; eta data berberetarako eginda
zeuzkaten kale mailako ateen atalaseak. 97 estatu harlangaitz erabili

130

Irudia: geneaknowhow.net/in/beroepen/luyken/steenhouwer.html.

131

Santa Maria Katedrala Fundazioak lan bat dauka argitaratuta katedrala
eraikitzeko erabilitako haitzen kartografia litologikoari eta jatorriari buruz eta,
besteak beste, Elgeako harrobiei buruz hitz egiten du.
Ikus: http://www.catedralvitoria.com/pdfs/plan_director/3_4_1_1.pdf.
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Andueza eta Lopez harginen aldeko ordain-agindua133
Armiñondik eramandako materialagatik eta egindako lanagatik.

zuten kanpoko hormetarako, harmailadiaren aurrealdekoa izan ezik,
eta 15.335 erreal balio izan zuten guztira material horiek. 133
Obrak aurreratuta egonda, aurrerakin bat kontura ordaintzea eskatu
behar izan zuten haiek, jornaleroei zor zizkieten gastuei aurre egiteko. Sarazibarrek aldeko txostena egin zuen eta eskatutako 20.000
errealak ordaintzea gomendatu zuen; izan ere, haren iritziz, egindako
hargintza lanak eskatutako kopurua baino gehiago balio zuen. Hurrengo uztailean obra tokian eman zen fatxada nagusietarako behar
zen inposta materiala134 294 kana guztira, eta 172 kana gehiago barruko multzoetako pilastrak edo blokeak egiteko.
1841eko urrian, Andueza eta Urrestarazu harginek jakinarazi zuten
lehen solairuko edo beheko solairuko lanak amaitu zituztela inpostaren zarpiatzeraino. Egindako ordain-agindu eta ordainketengatik
ezagutzen da 43.932 erreal ordaindu zirela hargin horiek egindako
obra horien kostu gisa.

133

ATHA.FHPA-DH-3385-1.

134

Inposta: eraikinen fatxadan horizontalki doan zerrenda, pisuen altueran,
bereizketa gisa
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X

LEHEN SOLAIRURAINO ERABILITAKO
HARGINTZA MATERIALA135
Materiala

Jatorria

Jarrita

630 kana
harlandu

Elgeako
harrobia

Fatxada nagusian, inpostan
eta ostikoetan136

2.141 kana
harlandu

Armiñongo
harrobiak

Eraikineko fatxada guztietan,
baita Elgeako harrobikoarekin
berdintzen zen inposta zatian ere

277 kana
harlanduxko

Armiñongo
harrobiak

Atzeko fatxadetan

844 kana
lauza

Elgeako
harrobia

Harmailadiko galeria bietan,
asentatua arkupearen atalaseekin
berdintzeko eta Armiñongo
harlanduaren azpian, harmailadi
horretako barrurako angeluetan

353 estatu eta
31 oin harri

Elgea eta
Armiñon

Eraikinaren beste parte batzuetarako

37 estatu
harri

Elgea eta
Armiñon

Harmailadirako eta barruko
harlangaitzerako

Harri gogorrezko 8 lauza

Elgea eta
Armiñon

Barruko ostikoen azpian

135136

X

Ramon Otaño eta Justo Urrestarazuren aldeko ordain-agindua
Elgeako harrobitik eramandako harlanduagatik137

Esan denez, dagoen dokumentazioak aukera ematen digu eraikina
nola jasotzen zen ikusteko. Lan bateratua zen beti, harlandua ematen
zuten harginen eta hura landu eta jartzen zutenen artean. Bestalde,
zehatz ziurta dezakegu materialaren jatorria eta eraikinaren zer par137
tetan jartzen zen.
1842ko otsailean, Justo Urrestarazu harginak jakinarazi zuen Elgeako
121 kana harlanduko sorta bat landu zuela. Zutabeen sei harroinetarako138 eta arkupearen ateen atalasetarako erabili ziren. Hil berean
Armiñongo harrobiko 1.500 kana harri eman ziren, solairu nagusiko
inpostaraino jarri zirenak.
Etxe-jauregia 1839 eta 1840 artean. Erdisotoko solairua
solairu nagusiaren mailaraino eraikita.

135

1993an eraikineko fatxadak zaharberritzeko lan garrantzitsua egin zen.
Teknikariek eraikina jasotzeko erabilitako materialei eta harri motei buruz
aurkeztutako azterlanetan: 1. mota, harri biguna, kolore horixkakoa zeina,
azterketa litikoen arabera, Armiñongo harrobietatik eramandakoarekin identifikatzen
baita; eta 2. mota, kolore gris-urdinxkakoa, gogor eta trinkoagoa, Elgeako harrobitik
eramana. Mota horiek eraikinaren zenbait partetan erabiltzeari buruz,
txostenak alderdi batzuetan aldatzen du jatorrizko agirietan adierazitakoa
(taulak jaso dena) eta, beraz, ondoriozta dezakegu harri mota bien erabileran
aldaketa batzuk gertatu zirela.
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Ostiko: fabrika-zutabea, horma bati atxikita jartzen dena haren bultzadei eutsi
eta hura sendotzeko.
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ATHA-FHPA-DH-3365-1.
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1993an idatzitako txostenean, zutabeen harroin eta kapiteletarako erabili
zen harria Panguako harrobitik eramana zela identifikatu zen. Ez dago hori
adierazten digun jatorrizko agiririk, ordain-agindurik, memoriarik..., eta
Elgeako harriarekin egin zirela esaten da. Oker horren arrazoia izan daiteke
txostena idatzi zuten teknikariek Jose Antonio Garaizabalek aurkeztu zuen
memoria aipatzen dutela iturri gisa. Sarazibarrekin lehiatu zen bera jauregiaren
proiektuan eta, hain zuzen ere, San Fernandoko Arte Ederren Akademiak
baztertu zuen. Horregatik, ez zen proiektu hori egin. Txosten hori irakurrita
ondorioztatzen da Garaizabalen agiriaren egiletza Sarazibarri egozten diotela.
Agian, horregatik esaten da erabilitako harrizko materialak Panguakoak direla,
hori baitzen Garaizabalen proposamena, eta ez Sarazibarrena.
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Karelak kontratatzea 140
Obrak egoera horretan zeudenean, karelak nork egingo zituen esleitzeko unea iritsi zen. 1842ko maiatzaren hasieran141 erremate publikora atera ziren 31 karelak; haietatik 14 burdinurtuzkoak ziren
eta gainerako 17ak burdina gozozkoak, zilar-kobrezko 54 errealean
arroa lehenengoak eta 44 errealean gozoak. Errematatzaileak ereduak aurkeztu behar izan zituen Aldundiak onar zitzan.

Maiatzaren 22an, Aldundiaren Zapatari kaleko 35 zenbakiko etxeko142 gela batean 31 karelen obraren enkantea egin zen. Bertan zeuden Probintzia Batzordeko kideak, Sarazibar arkitektoa eta, eskribau,
Telesforo Nestares143. Baldintzak irakurrita, enkantea hasi zen. Lehenik, burdinurtuzko 14 karelak errematatu ziren. Atanasio Lezea maisu errementari eta Gasteizko auzotarrak hartu zuen hitza, eta hitz
eman zuen burdinurtuzko karelen obra egingo zuela, haien burdina
gozozko hagun eta arimekin, eredua aurkeztu ondoren, baldintzetan
adierazten zenez, 55 errealetan arroa. Proposamen doia zela ulertuta,
batzordeak hura onartu eta errematea hasi zen kandela hilera.
Beste proposamenik egon ez zenez, Lezeari esleitu zitzaion errematea.
Ohi zenez, esleipendunak obren fidatzailea aurkeztu zuen, behar izanez gero, haien gastuei aurre egin ahal ziezaien. Ordukoan Antolin
Gorosabel proposatu zuen Lezeak. 1843ko apirilean faktura helarazi
zuen egindako 14 balkoiengatik; 184 arroa burdina erabili zuen horretarako, eta 54 errealera jaitsi zuen arroaren prezioa.144

Etxe-jauregia. Erdisotoko solairua eta solairu nagusia inpostak bereizita.
Argazkia: Quintas argazkilariak

Hurrengo martxoan, hargin berberek jakinarazi zuten jarrita zegoela
harlandua, lehen inpostaren, hots, beheko solairuaren nibelaziotik,
ategain eta leihoen azpiraino; 7 ilara guztira, 11 oin garai, zeharraldeekin neurtuta eta molduren aldea bikoiztuta, 3.029 kana harri ziren
guztira, Pedro Lopez Armiñongo harginak eman zituenak. Halaber,
harroin karratu biak eta arkupearen bost atalaseak jarrita zeuden.
1842ko irailean, hargin horrek 11.250 errealeko ordain-agindua jaso
zuen hornitutako harlandu guztia atera eta garraiatzeagatik139.

139

ATHA-FHPA-DH.4063-1.

140

Karelak edo beheko eskudelak leiho baten baoa babesten du eta bertan
bermatzea ahalbidetzen du.

141

ATHA-FHPA-DH.951-6.

142

Alavatarren etxea, Aldundiaren eta haren Probintzia Batzordearen egoitza
eraikina jasotzen zen bitartean.

143

APAH. Telesforo Nestares eskribaua. 10047. protokoloa.

144

ATHA-FHPA-DH.1354-5.

Saio berean hasi zen burdina gozozko gainerako 17 karelen enkan-.
tea. Ignacio Ugarte Elorriko auzotarrak hitz eman zuen karel horien pisuari zegokion arroa bakoitzeko 44 errealetan egingo zituela.
Onuragarri eta erabilgarriena izanda, onartu eta errematea hasi zen.
Beste proposamenik edo hobekuntzarik egon ez zenez, Ugarte jaunari esleitu zizkioten karel horiek. Egun batzuk geroago, Pedro Bodegas
errementari eta Gasteizko auzotarra proposatu zuen bere fidatzaile
mankomunatu izateko, eta batzordeari erregutu zion horrela onartu
eta eskritura eman zezala.

Beheko solairuko balkoiaren xehetasuna. Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Zutabeen aurreko ikuspegia fatxada nagusiko arkupearen barrualdetik. Argazkia: Quintas argazkilariak.
60 | PARTE PRIMERA Construcción de la nueva Casa de Provincia o Casa Palacio de Provincia. Primera etapa de construcción del edificio. 1831-1844
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Beste hargintza lan batzuk: 		
arkupeko zutabeak eta erlaitzak
Karelen kontua konponduta, hargintza lanekin jarraitu zuten. 1842ko
ekainean 600 kana harri iritsi ziren zutabeen kapitelak eta eraikina
koroatzen zuen erlaitza egiteko, eta irailean 355 kana gehiago, erlaitza
egiten amaitu ahal izateko. Material gehiena Gasteizen egon arren,
funtsezko zati bat falta zen, zutabeak eta bost arkitrabe, Armiñongo harrobietatik hirira eraman behar zirenak. 1842ko urriaren 12an
ezarri ziren haiek garraiatzeko baldintzak, eta probintziak hitz eman
zuen harritzar handiak garraiatu ahal izateko gurdia jarriko zuela,
eta harrobietatiko garraioa zaindu behar zuten beharginengatik sortutako gastuak ordainduko zituztela.
Egun haietan berriz geratu zen eratuta Probintziako Aldundia, eta
urriaren 12an, Luis Ajuria presidente zela, Martin Sarazibar arkitektoak zutabeak eramateko errematearen baldintzak ezarri zituen,
fede-emaile Telesforo Nestrares behin-behineko idazkaria izanik. Baldintzak irakurrita, ez zen proposamenik aurkeztu eta, beraz, amaitu
tzat eman zen ekitaldia.

Zutabeak lantzen146.

Egoera horretan, urri amaieran, Santiago Zabala eta Raimundo
Ugalde Zuiako auzotarrek sinatutako gutuna jaso zen. Bertan, hitz
ematen zuten material guztia garraiatuko zutela Armiñondik zilarkobrezko 4.000 errealen truke; horretarako, lehen zutabea emandakoa, 1.000 erreal ordaindu behar zitzaien gainerako materiala
garraiatzeko behar ziren gastuak ordaintzeko. Ogasun Batzordeak
irizpena eman zezala erabaki zen. Kontsultatutako iturri dokumentalen arabera, proposamena ez omen zen onartu, 1843ko apirilean
berriz atera baitzen garraioa erremate publikora, eta Domingo Erizmendi maisu arotzak irabazi zuen145.
Errematearen baldintzen arabera, hauek behar zuten zutabeen neurriek: 18 oin (5,48 m) garai eta 2,5 oin (0,76 m) lodi; eta hauek bost arkitrabeena: 10,5-11,5 oin (3,5 m) luze eta 3-3,5 oin (1,06 m) lodi. Material guztia plazan bertan deskargatu zen, fatxada nagusiaren aurrean.
Garraio horregatik 3.000 erreal ordaindu ziren epe bakar batean.

Ataripea. Sarbide tetrastiloa. Argazkia: Quintas argazkilariak.

Martin Sarzibar arkitektoak zutabeak eta arkitrabeak
garraiatzeko sinatutako baldintzak.

146
145
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Durán Salcedo, Miguel. El arte de la cantería, Escuela de Artes y Oficios,
Madril, 1945.
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Vignolaren obraren toskanar ordenaren grabatua148.

Toskanar estiloko kapitelaren eta harroinaren grabatuak147.

147

Delagardette, C.M. Reglas de los cinco órdenes de arquitectura de Vignola,
Imprenta de Frossat, Madril, 1843.

148

Jacopo Barozzi de Vignola (1507-1573) italiar arkitektoaren 1562ko obraren
gaztelaniarako itzulpena, 1567tik Espainian bizi zen Patricio Caxés (Arezzo,
Italia, circa 1544-l, Espainia, 1611) italiar arkitekto eta margolariak egina.

149

Delagardette, C.M. Op. cit.

Entablamendu doriarraren grabatua149.
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Ikusten denez, zutabeen taillak xehetasunez jarraitzen dio toskanar
ordenaren estiloari150.
Baina Sarazibarren diseinuak ez zien jarraitu toskanar estiloaren
kanon zehatzei kolomadi osoan; izan ere, entablamendurako doriar
estiloa151, hautatu zuen, triglifo eta metopen aipaindurarekin, ikusgarritasun handiagoa emateko, agian.
Fermin Andueza hargina arduratu zen zutabeak eta arkitrabeak jar
tzeaz, baita probintziaren armarria, eraikina koroatzen zuena, Ino
cencio Valdivielsok152 landua.
Arkupeko kolomadiak zilar-kobrezko 7.016 errealeko kostua izan zuen
guztira153. Esan behar da une hartan ez zela erraza izan zutabe eskergak jartzea. Behargin askok parte hartu zuten eta, haien artean, sokagileen gremioak. Haietako batek, hain zuzen ere, Teodora Betolaza
Gasteiz hiriko auzotarrak, istripu larria izan zuen zutabe bat gainera
erori zitzaionean, beso eta hanka bien haustura larria eraginez154.
Zutabeen garraioaren errematea administratiboki atera eta argitaratzea lortzen zen bitartean, 1842ko urritik, hargintza lanak egiten
jarraitu zuten eta urte horretako hil horren 26rako Urrestarazuk eta
Anduezak behar ziren lanak eginda zeuzkaten leihogainen behealdetik haren erlaitz eta banketaraino, eta atikoaren aldea baino ez zen
falta. Erabilitako material guztia, 372 kana harri, Pedro Lopez Armiñongo harginak hornitu zuen irailean, eta 2.791ko errealeko faktura
helarazi zuen harengatik155. Elgeako harrobietako 350 kana harlandu
ere eman ziren erlaitza osatzeko. 1842ko urriaren 14an Urrestarazu,
Otaño eta Uriarte harginek 2.928 errealeko faktura helarazi zuten
material horregatik156.
Doriar estiloko entablamendua. Argazkia: Quintas argazkilariak.

150

Toskanar ordena dorikotik dator, haren sinplifikazioa da, eta Etrurian erabili
zen Grezia konkistatu aurreko garaian. Oso ohikoa izan zen XV. mendeaz
geroztik. Toskanar zutabea, doriar grekoa ez bezala, oinarri baten gainean
bermatzen da (eta azken hura, podium baten gainean). Fustearen ardatza
zirkularra da, leuna gehienetan. Zutabearen tamaina, guztira, 14 modulukoa
izaten da, eta fustearena 12koa. Haren diametroa ez da konstantea; aitzitik,
handituz doa sabel edo entasi txiki bat egin arte, eta ondoren txikiagotuz doa
goiko muturrerantz.

151

Entablamendua edo erlaizteria esaten zaie arkitrabedun arkitekturan zutabeen
gainean zuzenean grabitatzen duten piezei. Doriar estilokoa arkitrabeak eta
zutabeen lerro osotik doan habe lodi eta leunak osatzen dute. Frisoa triglifoek
eta metopek apaintzen dute txandakatuta. Triglifoen itxura ildaskatua da,
bertikalean. Metopak, triglifoen arteko hutsuneak, doriar artean zenbait gai
apaingarritako behe-erliebeak erakusten dituztenak. Erlaitzak errematatzen du
ordena, zimazio motako moldura bat eduki ohi duen intergune bat eratuz.

152 ATHA-FHPA-DH.3888-1.

Inocencio Valdivielso. XIX. mendeko arabar
eskultorea, Mauricio Valdivielsoren iloba. Familiaren tailerrean lan egin zuen,
Alejandro Valdivielsorekin batera, mendearen bigarren erdian, batez ere
Gasteizko umezurtz etxean eta parrokietan. Haren obren artean, Andre Mari
Zuriaren irudia nabarmentzen da. Halaber, San Pedroren parrokian lan egin
zuen (1868). Iturria: www.euskomedia.org

153

ATHA-FHPA-DH.1354-5.

154

20 urtez, Betolazak probintziaren laguntza ekonomikoa eskatu zuen, guztiz
ezinduta geratu baitzen eta, horregatik, bizi arteko pentsioa jaso zuen.

155

ATHA-FHPA-DH.1354-5.

156

ATHA-FHPA-DH.4063-1.

Zutabearen harroinaren zehetasuna. Etxe-jauregia. Argazkia: Quintas argazkilariak.

X

Zutabeen taillak xehetasunez jarraitzen
dio toskanar ordenaren estiloari.

X
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Leiho gaineko mentsulen eta frisoaren xehetasunak. Argazkia: Miguel Paredes.

Obra handi orotan bezala, beste ofizial hargin batzuek ere esku hartu
behar izan zuten apainketa lanetan, arkitektoarekin zuzenean adostuta. Besteak beste, Cristobal Zestafek 28 mentsula landu eta tailatu
zituen, eta berak tailatu zituen jauregiarentzako fatxada nagusietako
19 ategainetako frisoak. Kostua 2.110 errealekoa izan zen guztira, eta
1842ko irailaren 22an ordaindu zizkioten..
1856an beste solairu bat jaso zenean, berriz apaindu ziren leiho horiek, elementu heraldiko berriak (ermandadeen armarriak) gehituz.
Dagokion kapituluan hitz egingo dugu horretaz.

X

Dagoen dokumentazio ekonomikoari esker,
ziurta dezakegu Fermin Andueza eta Justo
Urrestarazu harginek jaso zutela eraikina
eta haiek landu zutela haren alderik
garrantzitsuenetako harlandua.

X

Dagoen dokumentazio ekonomikoari esker, ziurta dezakegu Fermin
Andueza eta Justo Urrestarazu harginek jaso zutela eraikina eta haiek
landu zutela haren alderik garrantzitsuenetako harlandua, hala nola:
harmailadia, arkupearen lauzadura, eskaileraren gorputz bien harlanduzko tranpalak; zutabeen harroinak, zutabeak eta kapitelak; arkitrabeak eta barruko eta kanpoko erlaitzak. Horrez gain, behin eta
berriz deitu zieten hargintzaren artearen beste lan txikiagoak egiteko.
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Arotz lanak157
Obren ardatz nagusiari jarraiki eta eraikin hori jasotzen esku hartu
zuen gremio bakoitza argitara ateratzeko asmoz, esango dugu fun
tsezkoa izan zela arotzena. Haien jarduera beharrezkoa izan zen
jauregiaren hastapenetik bertatik.

Zinbria158

Arotz lan lodiak
Lehenengo hargintza lanak egiteko, besteak beste, arotzen gremioa
kontratatu behar izan zen, harlandua jartzeko bereziki. Haien jarduera gastuen atal garrantzitsua zen. Zurezko obraren kontratazioan arotz lan lodiak, eraikuntza egituraren faseetarako eginak, eta
arotz lan finak bereizi behar ziren, kanpoko nahiz barruko ateak eta
leihoak egiteari zegozkionak.
Arotz lan lodietan, lanbide horretako maisu, Isidro Gonzalez Lopidana Gasteizko auzotarrak esku hartu zuen. Berak jarri zituen
zinbriak eta zurezko txantiloi asko egin zituen, euren burdinekin,
hargintza eta harlangaitz lanetarako, baita solairuak nibelatzeko
taulak ere.

157
158

159

Eraikin baten eraikuntzari dagozkion arotz lanen grabatuak159.

1841eko uztailaren 11n egiaztatu zen jauregiaren obrak hasteko arotz
lan lodietarako enkantea, Gregorio Guillernak jardun zuela eskribau.
Isidro Gonzalez Lopidana izan zen postura bat egin zuen lehena, eta
onartu egin zitzaion. Eskaintza bakoitzean zilar-kobrezko 400 errealeko beherapena ezarri zen eta, ondoren, kandela piztu zuen ofizial
pregoilariak. Eskaintza hobea eskaini zuen lizitatzailerik aurkeztu ez
zenez, Gonzalez Lopidanari esleitu zitzaion errematea.

Isidro Gonzalez Lopidana eta Lorenzo Kotxa arotzen sinadurak.

1841eko uztailaren 15ean eskritura sinatu zen zura eman eta lehen
solairuko obretan jartzeko. Haritzezko zura erabili zen, zaila, garbia
eta kalitate onekoa, aizkoraz moztua, zapatetarako erabilitakoa izan
ezik, zeina zerratua izatea baimendu baitzen. 1841eko abuztuaren
amai alderako hiru fatxada nagusietako zutoin, karrera eta zapata
guztiak zeuden jarrita.

ATHA-FHPA-DH.6244-2.
Zinbria egitura lagungarri bat da, eraikitzeko fasean arku edo ganga baten
pisuari, nahi beste hargintza lan batzuenei, behin-behinean eusteko balio duena.
Zurezko zertxa bat izan ohi da. Jauregiaren kasuan, irudiak islatzen duen irudia
izan zuten zinbria gehienek beharbada, baina ganga forma ere izan zezaketen
lurpeko aldeetan.
Encyclópedie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers / par une
societé de gens de lettres, mis en ordre & publié par M. Diderot ... & quant à la Partie
Mathématique, par M. D’Alembert. Paris: chez Briasson, 1751. Plantxa liburukia.

Bitxia da ikustea errematean nola ezarri ziren baldintza batzuk, garrantzitsuak zirenak, antza, eta kontuan hartu behar zirenak zura
kalitatekoa eta, batez ere, gogorra izan zedin. Esleipenduna behartuta geratzen zen zura aurreko martxoko ilbeheraren aurretik moztua
izan zedin, eta gainerako obretarako, zeinak hurrengo urteko urrian
amaituko baitziren, aurreko urteko urrian moztutako zura erabiltzea aurreikusten zen.
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Enkantean zuraren lodiera ere finkatu zen, eta izkinetan alakako bi
hazbeteko falta baino ez zen onartu, aizkora ahoz eta zuzen-zuzen
landu behar zena. Hauek izan ziren piezen lodiera eta prezioa: 5 eta
7 hazbeteko zapatak erreal 1ean; 9 hazbeteko karga-habearen oin
karratua 4 errealean; 12 eta 14 hazbeteko karreren oin lineala160 4,5
errealean eta 8 eta 9 hazbeteko laurdenaren oin lineala.
1841eko urrian jarrita zeuden beheko solairuko karga-habeen161 edo
leihoburuen 656 piezak, eta fatxada, arkupe eta atseden gelaren multzo
bietako 436 oinak zapata, 200 oinak karrera eta 4.248ak laurden.
1842ko martxoan, Gonzalez Lopidanak amaituta zeukan arotz lan
lodiaren lehen faseko lan guztia. Horretarako, aurreko hiletan, egiturak lotzeko 238 oin karrera edo habe horizontal, 346 oin zapata162 eta
2.079 oin laurden ( pisu nagusiari eusteko egitura egiteko behar diren
oholtzarrak) jarri zituen.
Dirudienez, probintziako arkitektoaren gustura egin zuen obra eta,
beraz, kale mailako pisu edo solairuko arotz lan lodia baldintza berberetan landu eta jartzeko agindu zion. Pisu horretarako 43 karga-habe,
14 karrera eta 8 zutoin, 5.391 oin laurden edo luzetarako egurtzar,
538 oin zapata eta 64 estatu oholtza erabili ziren, eta beste 2.671 oin
karga-habe hirugarren pisuan (teilatupea). Zur kopuru horien prezioa
zilar-kobrezko 20.593 errealekoa izan zen.
Halaber, jakin da beste arotz batek ere parte hartu zuela, Francisco
Narbaitzak. Berak egin zituen iparreko eskailera, areto nagusiko zinbriak eta artxiboko eskailerak eta oholeria, eta 10.893 erreal163 kobratu zuen bere lanagatik 1843an.164

X

Haritzezko zura erabili zen,
zaila, garbia eta kalitate onekoa,
aizkoraz moztua.

X

Ate eta leihoen ereduen grabatuak164.

Barruko eta kanpoko ateak eta leihoak.
Arotz lan finak
1842ko maiatzaren 1ean, Martin Sarazibarrek baldintza agiria165
idatzi zuen lehen mailako barruko eta kanpoko ateen eta leihoen
obrarako. Hasierako baldintzetako bat izan zen, elementu guztiak
egin aurretik, esleipendunak leiho motako ateen eredu bi eta barruko
ate bat aurkeztu beharko zituela, jarriko zirenetarako eredu gisa166.
Ateen eta leihoen ezaugarriak ez ezik, markoetarako eta behar zen
burdineriarako baldintzak ere ezarri ziren. Erabilitako zurak hari
tzezkoa izan behar zuen, lehorra, garbia eta Joaquin Suso Maeztuko
auzotarrari erosia, zeinari errematatzaileak 44 erreal ordainduko
baitzion estatuko. Markoetarako zura zaharra, lehorra eta kalitate
onekoa izango zen. Burdineriako ereduak ere aurkeztu ziren. Haiei
lotu behar zitzaien errematatzailea, eta bera arduratuko zen haiek
jartzeaz. Azkenik, urte horretako urrirako finkatu zen epea.

X

KONTRATATUTAKO MATERIALA ETA HAREN KOSTUA

160

Karrera: habe horizontala beste batzuei eusteko edo eraikuntzen loturarako.

161

Karga-habea edo leihoburua: habe horizontala, bao bat estali eta goiko horma
bati eusten diona.

162

Zapata: oin zuzen baten buruaren gainean horizontalki jarritako pieza, gainean
doan karrera edo habeari eusteko eta hala baoa txikiagotzeko.

163

ATHA-FHPA-DH.1354-5.

Materiala

Kostua

Lehen mailako zura ate eta leihorako

7,5 erreal oin karratuko

Bigarren mailako zura ate-leihorako

5,5 erreal oin karratuko

Zeharkako markoak

3 erreal oin karratuko

Hozkadura markoak

2 erreal oin karratuko

Zangoetarako zura

2,5 erreal oin karratuko

X

164

Encyclópedie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers… Op. cit.
5. plantxa liburukia

165

ATHA-FHPA-DH.6244-2.

166

Materialei eta haien kostuari buruzko informazio dokumental ugaria eduki
arren, ez dugu lortu egindako ereduak aurkitzea. Bestalde, jauregiari egin
zitzaizkion birmoldaketen ondorioz, ia guztiz ordeztu zen barruko eta kanpoko
zurajea.
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Arotz lana egiteko epeak sei hilekoa behar zuen gehienez.
Probintziako Aholku Batzorde Ekonomikoak, 1842ko maiatzaren 4ko
bilkuran, hil horretako 15erako ezarri zuen arotz lanen errematea,
goizeko 11etan, Zapatari kaleko etxeko gelan167. Eguna iritsitakoan,
Javier Maria Urbina, Aravacako markesa; Hilario Landazabal; Pedro Tercero eta Gabriel Herran bildu ziren, batzorde horretako kide
haiek guztiak, eta Telesforo Nestares eskribauaren aurrean hasi zen
erremate saioa.

Aholku Batzorde Ekonomikoko kideen sinadurak 1842an.

Arotz lanak Lorenzo Kotxari eta Esteban Fernandez
Ezkerekotxari esleitzea.
Erremate saioa hiru zatitan banandu zen: lehenik, lehen mailako
ate eta leihoen obrak errematatu ziren, euren marko eta zangoekin;
bigarrenik, bigarren mailako kanpoko eta barruko ate-leihoak, haiek
ere euren marko eta zangoekin eta, azkenik, behar zen burdineria
(gontzak, finkoak, leiho-barrak, kardaberak, giltzak, kisketak eta
maratilak).
Ondoren, lau epetan ordaintzeko modua ezarri zen: lehenengoa obrak
egiteko betebeharraren eskritura emateko unean, bigarrena lanaren
% 50 eginda zegoenean, hirugarrena obra osoa eman eta jartzean eta,
azkenik, laugarrena arkitektoak egindako obra egiaztatu eta ikuskatu eta bi hilabete geroago. Juan Carnero ofizial publikoak, betiko legez, zegozkion pregoiak egin zituen etxeko ate nagusian eta pertsona
kopuru nahiko handia sartu zen bertan. Lehen mailako ate eta leihoei
zegokien lehen enkantera, Lorenzo Kotxa Gasteizko auzotarrak lehen
mailako oin karratu bakoitza 7 errealean egitea eskaini zuen, irteerako prezioari erreal erdia jaitsiz eta gainerako materialaren prezioei
eutsiz. Jose Ramon Madariagak 6 erreal eta 3 laurdenera jaitsi zuen
eskaintza. Azken eskaintza hori merkeagoa zenez, bera onartu zuen
batzordeak eta errematea hasi zen. Eskaintza berri bakoitzeko erreal
laurden bateko beherapena ezarri zen. Ofizial publikoak argizarizko
kandela piztu eta eskaintzak errepikatu ziren hura itzali arte. Lorenzo
Kotxak egin zuen azkena, eta hari esleitu zitzaion enkantea legez. 3
erreal laurdeneko beherapena atera zen, eta proportzionalki aplikatu
zitzaien irteeran ezarritako prezioei.
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Arabako Batzar Nagusiek 2015ean argitaratu zuten nire lanean (Arabako Batzar
Nagusiek Gasteizen eta Lur Jareetan izan dituzten egoitza historikoak (1510-1877)),
Probintziako Aldundiak XIX. mendeko lehen hamarkadetan, jauregia eraiki
aurretik, erabili zituen eraikinen berri ematen zen eta, hain zuzen ere, eraikin
horietako bat izan zen Alavatarren etxea, kale izendegian Zapatari kaleko 35ean
agertzen zena. Han zeukan egoitza Aholkularitza Batzorde Ekonomikoak.

1842ko ekainaren 9an, Telesforo Nestares eskribauaren aurrean sinatu zen168 obra horiek egiteko betebeharraren eskritura, aldeak Kotxa
esleipenduna eta Aholku Batzorde Ekonomikoko kideak izanik. Isidoro Gonzalez Lopidana atera zen esleipendunaren fidatzaile, maisu
arotza bera ere eta, berme nabarmenekoa zenez, hala onartu zuen
batzordeak.
Obrak egiteko epea 1842ko urrirako ezarri zen. Lehen mailako arotz
lanetarako behar zen material guztia erosi zuen Kotxak eta 1.405
erreal ordaindu zizkioten. Aurkeztutako fakturan ageri denez, lehen
mailako zurezko materiala 18 ate-leihotarako, beheko solairuko 6 leiho zirkularretarako, 4 leiho angeluzuzenetarako eta orpoetako 4 atetarako zen. 1843ko apirilaren 20an ordaindu zen obra osoa169.
Esan denez, maiatzaren 4ko erremate saio berean bigarren mailako
kanpoko eta barruko ate-leihoak egitea atera zen enkantera. Lehenik, Lorenzo Kotxak esku hartu zuen, eta obra prezio hauetan egitea
hitz eman zuen: ate-leihoko oin karratua 5,5 errealean, zeharkako oin
lineala 3an eta hozkadurakoa 2an. Ondoren, beste arotz batek, Esteban Fernandez Ezkerekotxa Gasteizko auzotarrak, 5, 3 eta 2 errealera jaitsi zituen prezioak eta, azkenik, Domingo Erizmendi arotz eta
Gasteizko auzotarrak, 9,75 errealean finkatu zuen guztia. Azkenik,
Ezkerekotxak ere 9,5 errealean eskaini zuen guztia eta, eskaintza hori
inork hobetu ez zuenez, errematea hasi zen. Kandela hilera egindako
eskaintza bakoitzeko laurden bateko beherapena ezarri zuen batzordeak. Kandela piztuta, zortzi eskaintza egin ziren; azkena Esteban
Fernandez Ezkerekotxak egindakoa izan zen, eta 7,5 errealean esleitu
ziren bigarren mailako arotz lanak. 1842ko ekainaren 8an eskritura
publikoan170 jaso ziren Aholku Batzorde Ekonomikoak Ezkerekotxarekin hitzartutako baldintzak.
Lehen mailako arotz lanekin gertatu legez, berriz azpimarratu zen
kontratuan zurak haritzezkoa behar zuela, lehorra eta garbia, eta Joaquin Suso Maeztuko auzotarrari erosia171, zeinari esleipendunak 44
erreal ordaindu behar baitzion zur estatu bakoitzeko. Behar zen burdineria jartzea ere kontratatzen zen, materialaren esleipena bereizita
egin bazen ere.
Behin betiko eskritura sinatzearen zain zeuden bitartean, maiatzaren
amaieran, 30ean, zehazki, esleipendunak emanda zituen 16 ate-leiho,
30 oineko 12 leiho eta 22,5 oineko beste 17, euren hozkadura markoekin, eta 2.193 erreal kobratu zituen material horregatik.
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APAH. Telesforo Nestares eskribaua. 10047. protokoloa.
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ATHA-FHPA-DH.1354-5.
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APAH. Telesforo Nestares eskribaua. 10047. protokoloa.

171

Maeztutik hurbil dago Izkiko parke naturala, egun Quercus pyrenaica haritz
espeziearen Europako erreserbarik handiena gordetzen duena.
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Aroztegi baten grabatua172.

Zangoak aurreko esleipenetan sartuta zeudela erabaki bazen ere, errematera material hori eta jura jartzea bakar-bakarrik ateratzea erabaki
zen. Jose Ramon Madariaga Gasteizko arotz maisuak zango oin lineal
bakoitza 2,5 errealean egitea eskaini zuen, eta eskaintza onartu zuen
batzordeak. Gainerako enkanteetan bezala, eskaintza bakoitzeko 1/8
errealeko beherapena ere ezarri zuen batzordeak. Zenbait pertsona
lehiatu ziren eta zortzi eskaintza egiaztatu ziren. Esteban Fernandez
Ezkerekotxak egin zuen azkena (1,5 errealean janben oin lineala) eta,
beraz, material hori eman eta jartzea ere esleitu zitzaion. 1842ko ekainaren 18an sinatu zen bigarren mailako arotz lanak egiteko betebeharraren eskritura sinatu zen batzordearen eta Ezkerekotxaren artean.
Bere aita Domingo Fernandez Ezkerekotxa proposatu zuen fidatzaile,
eta onartua izan zen.172
1842ko urrian173 bide erdian zeuden obra horiek, ate eta leihoei zegozkien 1.654 oin eta 1.009 hozkadura marko emanda baitzeuden eta,
beraz, haien kostuaren bigarren epea askatzeko eskatu zuen esleipendunak, hots, 7.942 erreal. Arotz lanak osatzeko, burdineria lanak, letoizkoak, beirateriakoak, etab. kontratatu ziren nahitaez.
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DIDEROT, Denis. L'Encyclopedie : [recueil de planches, sur les sciences, les arts libéaux
et les arts méchaniques, avec leur explication]. Imprimerie-- reliure.

173

ATHA-FHPA-DH.4063-1.

Burdinazko174 , letoizko eta beirazko
materiala esleitzea
Arotz lan osoak zenbait gremioren esku hartzea eskatzen zuen eta berari lotuta zeraman, hala nola sarrailagile-burdindegiko saltzaileena,
letoigileena eta beiragileena. Horregatik, 1842ko maiatzaren 15eko
saio berean, arotz lanen erremateak egin bitartean, enkante publikora
atera zen barruko eta kanpoko ate eta leiho horietarako behar zen
sarrailagintza.

Sarrailagintza
Errematea hasita, Jose Belauzaran maisu errementari eta Gasteizko
auzotarrak prezio txikiagoan egitea eskaini zuen, koadroan ageri
denez eta, hura izanik proposamenik onena, batzordeak onartu eta
enkantea hasi zen, 2 errealeko beherapenarekin eskaintza bakoitzeko.
Marcos Abarrategik hobetu zuen postura, zeinak 98 errealera murriz
tu baitzuen eskaintza osoa, eta ondoren Belauzaranek, 88 errealekin.
Azken horrek egindakoa hobetu zuen beste eskaintzarik egon ez zenez, hari esleitu zitzaion arotz lanen burdineria.

174

ATHA-FHPA-DH.6244-2.
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X

SARRAILAGINTZAKO ESKAINTZEN KOADROA

Ateetarako apaingarriak eta piezak 175.

Nolanahi ere, zenbait egun geroago gertatutakoa nabarmentzea
merezi du. Maiatzaren 21ean Jose Belauzaran errematatzaile lasartearraren (Gipuzkoa) gutuna jaso zen. Hau zioen: ez zituela ondo ezagutu errematearen baldintzak eta haren inguruabarrak euskalduna delako
eta oso gutxi ulertzen duelako gaztelania, eta adierazi zuen ez zela gai baldintzen espirituaren iritzi bat sortzeko, ezta batere kalkulurik egiteko halako
garrantzia zuen arlo batean ezta ezarri ziren betebeharrena ere, eta une hartan
ez zeuzkala bete zentzumenak osorik; horregatik guztiagatik, esleipen hori
betetzeko betebeharretik askatzeko erregutzen zuen. Momentuz, erabaki aurretik, gaia etenda geratzea erabaki zuen batzordeak. Agian
egitate horregatik eta, zalantzarik gabe, Belauzaranek bere interesetan eta aberastasun urrietan jasango zuen galera handia kalkulatuz,
Telesforo Nestares eskribau publikoaren hitzetan, zuhurtziaz alde egin
zuen aipatutako hiri honetatik, zeuzkan altzari urriak berekin eramanda, probintzia honetako Aholku Batzorde txit gorenaren xedapenak hutsal utzita.175
Egoera horren aurrean, eta lehen erremateak porrot eginda, beste bat
premiaz egiteko agindu zen, arotz lanak atzera ez zitezen. Nolanahi ere, beretzat gordetzen zuen probintziak Belaunzarani sortutako
kalteak erreklamatzeko eskubidea. Berriro, 1842ko ekainaren 19an176,
Zapatari kaleko 35eko etxeko gela batean, Aholku Batzorde Ekonomikoaren egoitzan, goizeko 11etan, Hilario Landazabal eta Pedro
Tercero batzorde horretako kideak bildu ziren, ate eta leihoetarako
burdineriako materialaren enkantea egiteko. Baldintzak irakurri ziren, porrot egindako esleipenean aurkeztutako berdinak, eta Telesforo Nestaresen aurrean hasi zen ekitaldia, Miguel Errezusta maisu
sarrailagile eta Arrasateko auzotarraren eskaintzarekin. Batzordeak
onuragarri iritzi zion proposamenari eta errematea hasteko agindu
zen, beherapena «kandela hilera» sistema tradizionalaren bidez egindako eskaintza bakoitzeko erreal batean ezarrita.177178

Elementua

Irteerako
unitateko
prezioa

Belauzaran
sarrailagileak
1. eskaintzan
eskainitakoa

Errezusta
sarrailagileak
2. eskaintzan
eskainitakoa

12 hazbeteko
taoko gontza177

16 erreal

12 erreal

15 erreal

Leihatillen finkoa
edo banda, letoizko
errematearekin

10 erreal

7 erreal

9 erreal

Leiho-barren oina178
begi-torlojukoa

6 erreal

6,5 erreal

6 erreal

Gelako ateko
kardabera, bere
kisketarekin eta eper
begiko giltzarekin

60 erreal

56 erreal

57 erreal

Barraskilo malgukiko
maratila letoizko
euskarritxoekin

24 erreal

22 erreal

23 erreal

X

Inork ez zuen hobetu Errezustaren hasierako proposamena eta, beraz, berari esleitu zioten obra. Material guztia urriaren amaierarako
emango zuela hitz eman zuen esleipendunak. Pedro Bodegas maisu
errementari eta sarrailagile eta Gasteizko auzotarra atera zen fida
tzaile. Biharamunean betebeharraren eskritura sinatu zen Telesforo
Nestares eskribauaren aurrean179 eta obraren guztizko kostuaren laurdena ordaindu zitzaion, batzordeak ezarritako baldintza ekonomikoei
erantsitakoetan xedatu zenez.
1842ko abuztuan, material hau eman zuen Errezustak: 12 hazbeteko taoko 216 gontz, leihatilen 216 finko erremateekin, 880 oin lineal
torlojuko leiho-barra eta haien begi-torlojuak alde guztietatik leunduta, 5 kardabera kisketarekin eta giltzarekin eta barraskilo malgukiko
5 maratila. 10.864 erreal kobratu zuen material guztiagatik.
Pedro Arbizu maisu errementariak ere esku hartu zuen. Arkitektoak
aginduta, sei burdin hesi egin zituen leihoak babesteko, beheko solairukoak. 77 arroako pisua zeukan bakoitzak, eta 3.696 erreal kobratu
zuen haiengatik.

X

Arotz lan osoak zenbait gremioren esku hartzea
eskatzen zuen eta berari lotuta zeraman,
hala nola sarrailagile-burdindegiko saltzaileena,
letoigileena eta beiragileena.

X

Miguel Errezusta eta Pedro Bodega errementarien sinadurak.

175
176

177

Gontza: ateen eta leihoen orriei bira egiten uzten dien gontza.

Hemendik hartu da irudia: http://puertasconvivencias.blogspot.com.es/2012/11/
villoslada-de-cameros.html.

178

Leiho-barra: burdinazko hagazka, ukondotua muturretan, zenbait eraztunetan
helduta eta ateak eta leihoak ziurtatzeko balio duena.

APAH. Telesforo Nestares eskribaua. 10.047. protokoloa.
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Pedro Arbizuren aldeko ordain-agindua sei leihoengatik eta haien burdin hesiengatik180.

Marcelino Lezea beiragilearen kontua.

Letoigintza eta beiragintza180
Sarrailagileen gremioarekin batera, badakigu letoigileenak esku hartu zuela181. Zehazki, jauregiko ateen lanetan jasota dago Juan Villodasek lan egin eta brontzezko 13 birabarki jarri zituela, burdinazko
ziriekin jauregiko beste horrenbeste atetan.
Villodasez gain, letoigile eta beiragileen gremio bereko Marcelino
Lezeak eta Antonio Ortiz Uriartek ere esku hartu zuten. Beirateria
hornidura ia osoa egin zuen Lezeak, eta 1845eko urtarrilaren hastapenetan182 etxeko zenbait gelatan (diputatu nagusiaren gelan, erremate gelan, kaperan, kuartelean, artxiboan, bulegoetan, etab.) jarritako 300 beiraren baino gehiagoren faktura helarazi zuen. Lezeak
egindako obren zerrendaren arabera, zehaztu daiteke ate beiradunak
zeuzkatela gela nagusiek.

Aldi berean, Villodasek eta Ortiz Uriartek ere ate eta leihoetarako
behar zen letoizko gainerako materiala hornitu zuten, hala nola maratilak, brontzezko eskulekuak, giltzak, torlojuak, etab.
Azpimarratu behar da gremioek hornitutako barruko elementu guztiak oso xumeak zirela, Probintziako Etxea nolabaiteko austeritatez
jaso nahi baitzen, bizi zen une ekonomikoa zela eta. 12 urte geroago
hobetuko da nabarmen barruko apainketa guztia, bigarren solairua
eraikitzean.

X

Azpimarratu behar da gremioek hornitutako
barruko elementu guztiak oso xumeak zirela,
Probintziako Etxea nolabaiteko austeritatez jaso
nahi baitzen, bizi zen une ekonomikoa zela eta.

X

180

ATHA-DAIC. 3385-1.

181

ATHA-FHPA-DH.1354-5.

182

ATHA-FHPA-DH.5440-1.
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Etxe-jauregiaren estalkiaren planoak.

Etxe-jauregiaren estalkia esleitzea
Arotzen gremioaren kontratazioarekin jarraituta, arreta berezia merezi du jauregiaren estalki eta teilaturako arotz lan lodiko armazoia
egiteko esleipenak.

Oso esanguratsua da estalki hori egiteko behar izan zen zurezko materialaren kantitatea. 1842ko abuztuan183 behar ziren piezei buruzko
txosten bat aurkeztu zuen arkitektoak:
18 oineko 24 ohol kakotu184, 432 oin guztira.
18 oineko 20 goihabe.

Esan denez, Sarazibar arkitektoak proposatutako planaren arabera,
eraikuntzaren zati hori bereizita eta errematerik gabe egingo zen.

37 oineko 11 garabi-beso, 17 oineko 6.
35 oineko 8 sopanda185 edo enbor horizontal, 55 oineko 2, 		
60 oineko 1 eta 18 oineko 8.
30 oineko 2 artazi, 22 oineko 5.

Zuzeneko kontratazioa egitea gomendatu zuen, aurreko enkante
etan irabazle atera ziren gremioetako ordezkariekin, jarri eta erabilitako materialen kalitatea eta obrak egiteko profesionaltasuna
erakutsi zutenekin.

18 oineko 8 zutoin, 30 oineko 1.
30 oineko karrera 1, 18 oineko 2.
1.200 oin zapata.
6.800 oin laurden, 6 eta 7 hazbetekoak.
112 estatu ohol estalki, hazbete 1 lodi.

183

ATHA-FHPA-DH.951-6.

184

Estalki bikoitzetarako erabiltzen ziren oholak.

185

Sopanda: pieza horizontala, habe baten behealdeari atxikia, bermatuta dagoen
hormen arteko tartea handia denean hura makurtzea ekiditeko.
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Guztira zilar-kobrezko 25.129 errealeko zenbatekora iritsi zen. Baldintzen artean, esaten zen zurak haritzezkoa behar zuela, zaila,
kalitate onekoa eta adabegirik gabea, eta zehazten zen zutoinek 12
hazbete karratu izan behar zutela; karrerek,186 ohol kakotuek eta
goihabeek 12 eta 13 hazbete; sopandek eta garabi-besoek 9 eta 11
hazbete; zapatek 5 eta 7 hazbete eta, azkenik, laurdenek neurri bera,
arkupekoek eta areto nagusiko sabai-leihokoek izan ezik, 6 eta 7 hazbetekoak behar zutenak.
Tarte, lotura eta mihiztatzeen dimentsioak, nahiz artazien forma, arkitektoak zehaztu zituen egin ahala. Atzealdera, lorategietara, ematen zuen estalkiaren zatia hazbete bateko haritzezko oholez forratu
behar zen, juntura erdira lotuta eta ondo iltzatuta. Erreteila harea eta
igeltsuzko nahasketa geruza baten gainean egin zen, harri-morroiloz
topea jarrita, eta behar beste teila eman zion probintziak kontratistari. Baldintza horiek ezarri ziren egun berean, Martin Sarazibarrek
gomendatu zuen, beheko solairuko arotz lanen esleipenduna, Isidoro
Gonzalez Lopidana, izan zenez egilea eta, gainera, batzordeak lehen
solairuko obretarako zuzenean hautatu zuenez, berak egin zitzakeela
estalkiko obrak, haiek egiteko behar beste material eta kalitate onekoa baitzeukan.

X

Estalkia edo teilatua. Rafael Martinez
Gasteizko maisu arotzak hitz eman zuen
24.129 errealean egingo zituela obrak.

X

Teilatuaren arotz laneko armazoiaren aurrekontua.

Proposamen hori egin arren, ez dakigu zergatik, abuztuaren 18rako
errematea deitzea erabaki zen. Egun horretan irakurri ziren obretarako baldintzak, eta egiteko epea urriaren 31rako ezarri zen. Enkantea hasita, Rafael Martinez Gasteizko maisu arotzak obrak 24.129
errealetan egitea hitz eman zuen. Arkitektoak aurrekontua aurkezteko unean kalkulatutako zenbatekoa baino 1.000 erreal gutxiago zen
hori. Proposamena onartu zen, ez baitzegoen hobetzen zuen besterik. Egindako eskaintza bakoitzeko 400 errealeko beherapena ezarri
eta errematea hasi zen, «kandela hilera», ohikoa zenez.

Zura eta zenbait mozketa.

Kandelak piztuta iraun zuen bitartean eskaintza bi egin ziren, lehenengoa Isidro Gonzalez Lopidanak eta bigarrena Rafael Martinezek
eta, hura inork hobetu ez zuenez, Martinezi esleitu zitzaizkion obrak
29.329 errealetan. Esleipendunak bere anaia Ramon Martinez hautatu zuen fidatzaile, Gasteizko arotza bera ere, eta batzordeak onartu
zuen. Betebeharraren eskritura 1842ko urriaren 30ean sinatu zen187.

186

Karrera: zurezko habe horizontala. Haren gainean bermatzen dira gapirioak
(goiko eta beheko langa, langaluzeekin ate eta leihoen markoa osatzen duena)
beheko muturrean; beheko habea ere baderitzo.

187
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Obrak amaitzeko beharrezko aurrekontua.

Jakin da 1842ko urriaren hastapenetan188 11.664 erreal ordaindu
zitzaiola arotzari, arotz laneko armazoiaren eta eraikin berriaren
atzealdeko multzoaren teilazko estalkiaren guztizko kostuaren lehen
zatia.
Aipatu behar da, bestalde, gerora estalkiaren obrek eman zutela arazo gehien, 1844ko ekaineko saioetako akten arabera189, etxe-jauregia
inauguratu berritan, arazo larriak gertatzen hasi baitziren teilatuaren
kanpoaldean. Dirudienez, hoditeriak berunez egin ziren, eta higiezina erabiltzen hasi eta bi hilabetera ozta-ozta, haien ordez hobeto zahartzen diren beste batzuk, hots, kobrezkoak, jartzea erabaki zen.

Aurrekontu hori Ogasun Batzordeari aurkezteko gutunean, arki
tektoak zioen obra haietako asko kontratatuta zeudela, baina gainerakoak amaitzeko komeni zela bereziki kontratatzea, hala nola pisu nagusi osoko lurzoruetarako taula, Holandakoa behar zuena190. Kopuru
hori onartzen bazen, aurreratzen zuen 1843ko abuzturako egon zitezkeela amaituta obrak.
Eta esan dezakegu, data horretarako, oro har, jauregiaren eraikina
amaituta zegoela eta, beraz, 1842an hasitako beste obra garrantzi
tsuekin jarraitzeko unea zela. Besteak beste, fatxadaren aurreko plaza,
atzeko lorategiak eta erantsitako eraikin bi egin behar ziren behingoz:
estaltze etxea eta gatz biltegia.

Estalkia jarrita esan daiteke amaituta geratzen zirela obrarik handienak. 1843ko urtarrilean, arkitektoak txostena aurkeztu zuen beste
obra garrantzitsu batzuei ekiteko beharrizanari buruz. Besteak beste,
arkupea eta kanpoko harmailadia amaitu behar ziren eta obrak behar ziren barruko beste esparru batzuetan: tabako biltegiak eta haien
bulegoak eta gainerako gune administratiboak (hala nola altxortegia), eta atezainaren gela, bigarren solairuan kokatuko zena (hots,
teilatupea). Halaber, ikusten da data horretan egiteke zeudela artean bilkura areto nagusiko obra batzuk. Hala, 1843ko urtarrilaren
31n, Sarazibarrek obra horien aurrekontu berri bat aurkeztu zuen,
126.000 errealekoa.

188

ATHA-FHPA-DH.4063-1.

189

ATHA. Actas. L. 77.

190

Zur hori, urteetan klima baldintzarik txarrenetan egoten zenez, oso gogorra zen.
Herbeheretan altzari eta pieza sendo eta iraunkorrak fabrikatzeko erabiltzen
zen. Eta hala izan omen zen, zurezko lurzoru horiek, eta zehazki atondokoak,
1943 arte iraun baitzuten. Orduan marmolezko beste bat jarri zen haren ordez,
aurrerago ikusiko dugunez.

Estalkia eraikitzeko betebeharraren eskritura Rafael Martinezekin.
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Aldundiaren Jauregiaren ikuspegia. Gasteiz, 1855. Mihise gaineko olioa. 48x67 cm. Gasteizko Udalaren jabetza- Arte Funtsak. AVG-08.
Fatxadaren xehetasuna 1843an jarritako armarriarekin eta 1851n jarritako lehoiekin.

Apaingarriak etxe-jauregiaren fatxadan
1844an
Fatxadak estilo dotorea izan arren, zeina harmailadiak eta arkupeak
areagotzen baitzuten gehien, toskanar estiloko zutabeekin, azaldu denez, beste osagai batzuekin apaindu nahi zuen korporazioak.
Esan dugunez, 1842ko irailaren 22ko ordain-agindu batean jasotzen
denez, Fermin Andueza harginak taillatu zituen, Cristobal Zestaferen
mandatuaren pean, fatxada nagusietako hemeretzi ategainetako frisoak
eta haien mentsulak. 1856an, solairu nagusiko leihoak oparo apainduko ditu Carlos Imbertek, gai heraldikoekin, bigarren pisua jasotzeko obrak egin zirenean. Dagokien kapituluan hitz egingo dugu obra
horiei buruz.
Juan Angel Saezen margolanaren xehetasunean ikusten denez, frontoiaren errematean, probintziaren armarria jarri zen, Inocencio Valdivielso eskultorearen lana, eta Fermin Andueza harginari agindu
zitzaion hura jartzeko, 1843an, hain zuzen ere191 zeinak, esan denez,
jauregi berriko hargintza lan gehienetan esku hartu baitzuen192.
1844an eraikina inauguratu zenean, fatxada nagusiko harmailadiaren hasieran, alde bietan, tranpal bi utzi zituen Sarazibarrek euren
idulkiekin, haien gainean eskultura multzo bi uzteko baina, dirudienez, Gasteizek ez zeukan artearen baldintzak behar beste beteko zituen eskultorerik193, egun haietan ez baitzen ezer jarri haien gainean.

Fatxada apaintzeko lehen esku hartze serioa sei urte geroago gertatu
zen (1851). Data horretan, Francisco Ruperto Lopez Alegriari eman
zitzaion lehoi bi egiteko mandatua, bikaintasun ahalik eta handienaz eta
herrialdean egingo zuen bere eskultore artearen lehen saiakera gisa. Eskultorea Gasteizen jaio zen 1819ko martxoan, eta taillaren arloa ikasi zuen
hiriko Arte Ederren Eskolan. 27 urterekin, Madrila joan zen, figurak
zizelkatu zituen han Aranjuezeko jauregirako eta lorategietarako, eta
1848an eta 1849an bere jaiotirira itzuli zen. Marrazketako irakaslea
izan zen eta gero tailla, modelatu eta moldegintzakoa Gasteizko Arte
Ederren Eskolan. 1865ean hango zuzendaritza batzordean sartu zen,
eta Carlos Imbert ordeztu zuen 1870ean marrazketako irakaskun
tzan, hura hiltzean. Probintziak Madrilen zuen jarduera ezagututa,
lehoi horien mandatua eskaini zion. 1878an zendu zen.
Hiru hilabete behar izan ziren lehoi bien obra egiteko eta Albainako
harria hautatu zen haietarako. Eskultorearekin batera lan egin zuen
Jose Balantzategi arbastatzaileak194. 1852ko otsailean amaitu zen
obra. Orduan, Manuel Gonzalez Etxabarri probintziako diruzainak
zilar-kobrezko 3.652 erreal askatu zituen, lehoi bietarako erabilitako
materialaren kostutik ateratako kopurua, eta 2.100 erreal bikaintasun
ahalik eta handienaz eta herrialdean bere eskultore arteaz egiten zuen lehen
saiakera gisa195, Etxe Jauregiko harmailadian jarrita zeuden lehoi biak eraikitzeagatik.
Obra miresgarriak izan arren, lehoiak zizelkatzeko erabilitako materialak, Albainako harriak, ezin izan zion aurre egin eguraldi txarrari
eta harria oso azkar eta denbora laburrean hondatu zen. Egoera horren

191

ATHA-FHPA-DH.3888-1.

193

192

Egun toki berean dagoen armarria 1974an egin eta jarri zen, 1973an fatxada
zaharberritzeko obrak egin ondoren. 230 zentimetro garai eta 225 zentimetro
zabal da. 320.000 pezetako aurrekontua aurkeztu zen hura egiteko 1974ko
urtarrilaren 8an.

195

ARRESE, Daniel Ramón. Apuntes biográficos de los Ilustres patricios Señores
D. Prudencio María de Verástegui y D. Miguel Ricardo de Álava, Manteliren
Semeen Inprenta, Gasteiz, 1864. 6. or.
194 Landu behar zen harriaren zatirik zakarrenak kentzen zituen pertsona.
Madrildik itzuli ondoren agintzen zitzaion lehen obra zela adierazten du horrek argi.
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aurrean, Fermin Andueza hargina arduratu zen haien itxura hobetzeaz. 1854ko abenduan faktura helarazi zuen harginak196 lehoiak
konpontzegatik. Lana ez bide zen oso eraginkorra izan, urte bi geroago,
1856ko ekainaren 28an, narriadura geldiezina izanik, pinturaz estal
tzea erabaki baitzen, eta Fermin Herrera arduratu zen lanaz197.
Piezen hondatze etengabea gelditzeko ahalegin horiek egin arren,
1857an jauregian bigarren solairu bat jasotzeko egiten ari ziren obren
unea baliatuz, behin betiko kendu eta haien ordez burdinurtuzko argimutil bi jartzea erabaki zuen korporazioak198.
Hasierako argimutilen egilea Justo Montoya izan zen. Obra horren
ordain-agindua 7.655 errealekoa izan zen eta, agiriak dioenez, hau
egiteagatik izan zen: burdinurtuzko argimutil bil, hiru mila hirurehun eta
hamazortzi librako pisukoa, bi eta laurden librako. Etxe Jauregiko eskailera
nagusiaren buruan jarri ziren199.

Leihoetako forja lanak

Irudian XX. mende hasieran harmailadian artean
jarritako argimutilak ikus ditzakegu202(ATHA. DAF-BAR-8610).

1844an eraikina amaitutakoan, fatxada edertzeko obrak egiten jarraitu zen eta, besteak beste, leihoetako forja lanak egin ziren. 1846ko
ekainaren 8an200 erremate publikora atera zen jauregiko beheko solairuko atzeko eta alboetako leihoetarako 12 burdin hesi eraiki eta
jartzea. Pedro Bodegas errementari eta Gasteizko auzotarrak irabazi
zuen errematea. Baldintza zen aurrealdean jarritakoen marrazki bera
eduki behar zutela: erdietako koadroak. Jartzeko unean, hozkaduren
erdian finkatu ziren, haien ziriak 3 hazbete sartuz, ondoren beruneztatuz eta harlanduan geratu ziren zuloetan kare hidraulikoa sartuz.
Arroa burdinek 45 errealeko prezioa ezarri zen eta 128 erabili ziren,
eta kostua, guztira, 5.774 erreal eta 14 marabedikoa izan zen. Urte
horretako abuzturako amaituta zegoen obra.
Aipatu gremio bakoitzeko profesional guztiek (igeltserotza, zurgin
tza, burdingintza, hargintza, etab.) hurrengo urteetan ere jarraituko
dute hasieran eraikitako eraikina zaindu eta hobetzeko lanetan parte hartzen, eta hala agertzen da haien alde egin ziren ordain-agiri
ugarietan201.
Eraikineko kanpoko lanak eta holtzeriakoak azalduta, eta barruko
banaketako lanak azaldu aurretik, multzo arkitektonikoan sartzen ziren esparru handi bi aipatzea komeni da: eraikinaren aurreko plaza
handia eta atzealdean kokatutako lorategiak. 202

196

ATHA-FHPA-DH.5382-1.

197

ATHA-FHPA-DH.5379-1.

198

100 urte geroago ia, 1946an, Jose Mata eskultoreak orduko Aldundiko presidente
Lorenzo Curari proposatu zion harmailadian brontzezko lehoi bi jartzea, 3 m
luze, 1,3 m zabal eta 1,5 m garai izango zirenak. Proiektua eta 65.000 pezetako
aurrekontua ere aurkeztu zituen. Korporazioak gehiegizkoa iritzi zion gastuari eta,
beraz, harrizkoa izatea proposatu zuen, hasierako prezioaren erdian. Nolanahi
ere, Aldundiaren egoera ekonomikoa zela eta, ezin izan zen egin.

199

ATHA-FHPA-DH.2555-7.

200

ATHA-FHPA-DH.1458-14.

201

ATHA-FHPA-DH.4012-1.
ATHA-DAF-BAR-NV-018-028. (xehetasun).

202

Argimutil bera, burdinurtuzko oin berria erantsi zaiona.
Egun jauregiko plazan jarrita daude. Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Etxe-jauregiaren ingurua: 						
plaza, lorategiak eta erantsitako eraikinak

Plazako burdin sarearen xehetasuna. Argazkiak: Quintas argazkilariak.
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Barruko arotz lan txikiei ekiten zitzaien bitartean, zeinei buruz aurrerago mintzatuko baikara, 1842ko maiatzean Martin Sarazibarrek
baldintzak ezarri zituen203 jauregiaren fatxadaren aurrean proiektatutako plazaren eta atzealdeko lorategien obretarako. Jatorrizko
proiektuak plaza handi bat jasotzen zuen jauregiaren aurrealdean
eta, atzealdean, lorategi erdizirkular ederrak, plazaren ekialdetik
irtenda, eraikin osoan zehar joan eta hura inguratzen zuen kale bat
eratzen zen bitartean. Monumentu multzo oso gisa pentsatu zen (jauregia, plaza eta lorategiak), eta araudia ere ezarri zen haren inguruko
higiezinen eraikuntzari buruz204.
1842an, lorategien eta plazaren obretarako, nahiz jauregiaren eskuinean eta ezkerrean eraiki nahi ziren erantsitako eraikin bietarako
aurreikusitako kostuaren aurrekontua aurkeztu zen. Azkenei buruz
geroago mintzatuko gara.

Plaza
Plazaren kostuei dagokienez, 20.640 errealeko aurreikuspenak egin
zituen Sarazibarrek, zoladura materialei, inguratzen zuen hormatxoaren burdin sareari eta zenbait apaingarriri, hala nola pitxer handiei eta hura argitzeko argimutilei aurre egiteko.
Plazaren zoladura lauki handi bat osatuz delineatu eta proiektatu
zuen Sarazibarrek, lau zatiketarekin, karratuak haiek ere, haietako
bakoitzean tamaina biko besoak dituen izar handi bat marraztuz.
Plaza inguratuz, harriz eta burdin sarez egindako zokalo bat, zeinean
plazarako hiru sarrera nagusi ireki baitziren: eraikinaren aurrean
bata eta alboetan beste biak.
Obrak egiteko, lehenago plaza, kaleak eta lorategiak bete behar izan
ziren. Beharrezkoak izan ziren lan horiek, eraikina jasotzeko obrak
egin bitartean harginen gremioak erabili zituelako esparru horiek
harlanduak taillatzeko lanak egiteko eta, beraz, oso hondatuta zeuden. Kontratuan, betetzeko behar ziren lurra edo obra hondakinak
jartzeko betebeharra ezarri zitzaion errematatzaileari. Nahi zuen tokian bil zezakeen lur hori, kalteak ordaintzen bazituen, egonez gero.
Zalantza barik, ahalik eta gehien baliatu ziren obra nagusiak sortutako hondakinak, plazaren eremua betetzeko batez ere, zeina betelana eginda geratu baitzen Cercas Altas kaleko zinten mailaraino.

Plazaren zoruko lauza txikien irudien xehetasuna.

Atzealdeko lorategiak ere nibelatu behar izan ziren, landare lurrez,
inguratzen zuen harlandu ilara eta lorategien planoen eta zinten altueraren arteko maldako kaleak oin erdi bete arte. Betelanak 1842ko
urriaren amai alderako geratu ziren amaituta eta lan horien zenbatekoa, guztira, 24.000 errealekoa izan zen, epe bitan ordaintzeko: lehenengoa obraren erdian eta bigarrena hura amaitutakoan.
Obrak Rufino Ibarrari esleitzea (sinadura).

203

ATHA-FHPA-DH.151-9.

204

Bigarren zatian azaltzen da zabal plazaren bilakaera urbanistikoa.

77

Multzo arkitektonikoaren oin planoa. Etxe-jauregia: plaza eta lorategiak.
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Probintziako plaza. Plazara izkina batetik sartzeko atearen xehetasuna. Bilduma partikularra.

Obren enkante orokorra 1842ko maiatzaren 15erako deitu zuen
Aholku Batzorde Ekonomikoak, 11etarako. Eskaintza bat egin zuen
Rufino Ibarra Gasteizko auzotarrak lana egiteko205, haren proposamena, arkitektoak egindako ebaluazioa baino 2.000 erreal altuagoa
izan arren, onartuta geratu zen eta irekitzat eman zen errematea;
lehenago, egindako eskaintza bakoitzeko 500 errealeko beherapena
ezarri zen.. «Kandela hila» metodo tradizionalari jarraituta, piztuta
iraun zuen bitartean ez zen gertatu ez proposamenik ez hobekun
tzarik eta, beraz, Ibarrari esleitu zitzaizkion lanak eskainitako zilarkobrezko 26.000 errealetan.
1842ko abuztuan, obrak eginda zeudenean ia206, betelan eta lorategi
etarako obren betebeharraren eskritura sinatu zen Telesforo Nestares
eskribauaren aurrean Ibarraren alde207, eta irailaren 10ean lehen epeko 13.000 errealak ordaintzeko eskatzen zuen.
Plaza bete ondoren, alde hori zimendatzeko baldintzak ezarri ziren,
lorategien ingurabideko zokaloa edo plintoa jarri ahal izateko. Pilastren alderako 3 oineko sakonerako zimenduak eta gainerakoan 2koak
egiteko betebeharra ezarri zitzaion errematatzaileari, dena harlangaitzez trinkotuz eta guztiz nibelatuta utziz. Aurrera jarraitu zuten
lanek harri-zolak, eserlekuak eta plazako gainerako apaingarriak
jartzeko obrekin208. 1843ko martxoaren 22an ezarri zituen baldin
tzak Probintziako Aldundiak209 eta urte horretako apirilean atera zen
enkante publikora. Dagoen dokumentazioaren arabera, badakigu

205

ATHA-FHPA.DH 4063-1.

206

ATHA-FHPA.DH 6244-2.

207

APAH. Telesforo Nestares eskribaua. 10.047. protokoloa.

208

APAH. Telesforo Nestares eskribaua. 6901. protokoloa.

209

1842ko apirilaren 23ko legeak euskal probintzietan probintziako aldundiak
sortzea xedatu zuen, Kontstituzioaren eta Erresumako lege orokorren
arabera. Maiatzaren 17ko bilkuran, Probintziako Aldundia ezartzeko agindu
hori betetzeko, orduko buruzagi politikoak, Aholku Batzorde Ekonomikoko
batzordeburuak, espedientea zabaldu zuen Probintziako Aldundiko kideak
izendatzeko, batzorde horren ordez. ATHA. FHPA-DH-358-3.

Obren errematearen iragarkia

Konstituzio210, kaleko espaloia edo aurrealdea zuzendu behar izan
zela 2 oin zabal eta 2 sakon zen zimendu bat irekiz, harri gogorrezko
harlangaitzekin erabat trinkotuz, lauza onen gainean ezarrita, zorua
ondo zapaldu ondoren. Lan horren ondoren, espaloi berriak jarri
behar izan ziren, 6 oin zabal eta 5 hazbete lodi, Langraiz Okako
harrizkoak.
Esleipendunak eserlekuak jaso zituen, harlanduzko fronte bat osatuz,
lurraren malda kontuan hartuz eta, esan dugunez, hiru sarrera nagusi eta bigarren mailako bi utziz. Eserlekuak Elgetako lauzekin estali
ziren. 9 hazbete lodi eta 2,5 zabal ziren, lubakira ondo landuak. Sei
pilastra jarri ziren, fatxada nagusiaren aurreko kaleko izkinetan eta
erdialdean zeuden hiru sarrera nagusietan. Aldundiak eman zizkion
errematatzaileari; Armiñongo harlanduzkoak ziren eta hiru piezatan
eman ziren: harroina eta kapitela harri urdinxkakoak eta idulkia gorri edo zurixkakoa. Gainerakoan, guztiz itxita zegoen plaza.

210

Izen hori zeukan egungo Diputazio kaleak.
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Plazaren itxituraren xehetasun-marrazkia.

Plaza 1902an. Plazaren jatorrizko harri-zola. Bilduma partikularra.

Planoan adierazten ziren bezala, espaloiak eta lauzadurak Elgea
eta Langara Ganboako harrobietako lauzekin egin ziren, lubakira
landuta ertzak zizelez pasatu ondoren, eta neurri hauek zeuzkaten:
3 oin koadroan eta 4-5 hazbete lodi. Lau hustubide ere jarri ziren
euren saretekin. Plazako harri-zolan hutsune batzuk geratuz gero,
malda zela eta, Foronda ibaiko harriekin estaliko zirela xedatu zen,
kare-esnez zuzenduz eta prentsatuz.

Apirilaren 17an egin zen errematea. Rafael Martinez maisu harginak
obrak 54.000 errealetan egitea hitz eman zuen, eta Tomas Tournanek
54.000 errealetan. Bigarren proposamena onartu zen eta egindako
eskaintza bakoitzeko 300 errealetan ezarri zen beherapena.

Halaber, planoetan aurreikusi ziren ezkutaleku eta harmailetarako
basamentuak ere jarri ziren hiru sarrera nagusietan, Elgeako harlanduarekin guztia.
Baldintza horietan, 1843ko abuztuaren 1a ezarri zen obra horiek
amaitzeko, eta egiteko aurreikusi zen kostua 54.500 errealekoa izan
zen, hiru epetan ordaintzeko: lehenengoa obraren erdian, bigarrena amaitzean eta hirugarrena handik urtebetera, haren egoera ona
egiaztatu ondoren. Enkantearen unean epea zuzendu zen, data abuztuaren 1etik urriaren 31ra luzatuta. Elgeako lauzen neurriak ere aldatu ziren, 2 oin zabal eta 3 luze.

X

Gasteizko maisu hargin Jose Anduezari
esleitu zitzaion plazako harri-zolaren, eserlekuen eta
gainerako apaingarrien errematea, zilar-kobrezko
49.100 errealetan.

X

Plazan sartzeko ate nagusiaren xehetasuna, plazaren erdialdean (artxibo partikularra).
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Plazako plintoaren eta burdin sarearen marrazkia.

Enkantea hasi zen, kandela hilera, eta bederatzi eskaintza egin zituzten zenbait errematatzailek (Fermin Andueza, Mariano Jalon eta Jose
Andueza); hala, 2.700 errealetan beheratu zen zenbatekoa, eta azkenean 52.300 errealetan ezarri zuen prezioa Francisco Arroyo Gasteizko auzotarrak. Kandela berriz piztuta eta errepikatu ziren beste
batzuekin, beste hiru eskaintza egin ziren. Azkenaren protagonista
Jose Andueza izan zen, Gasteizko maisu hargina. Hari esleitu zitzaion
plazako harri-zolaren, eserlekuen eta gainerako apaingarrien errematea, zilar-kobrezko 49.100 errealetan. 1843ko maiatzaren 9an betebeharraren eskritura sinatu zen211.
Beste obra batzuetan bezala, esleipendunaz gain, gremioko beste profesional batzuek ere parte hartzen zuten, obra txikiak eginez. Orain
goan, Estanislao Ruiz Aretxabaleta212, maisu harginak zintak egin
zituen lorategiaren ingurubidean, lineako 363 oinetarako eta zabalerako 5 oinetarako 605 kana harri erabiliz guztira. 6.649 erreal kobratu zuen obra horregatik.

Lorategietako eta plazako burdin sarea
Lorategien eta plazaren ingurabideko plinto osoa eginda, burdin sarea jartzeko obrak egiteko unea iritsi zen. Nolanahi ere, 1844ko apirilaren 18a arte ez zen egiaztatu obren errematea, eta Esteban Etxebazter gertatu zen esleipendun213. Azpimarratu behar da martxoan
iragarri zirela obretarako baldintzak Araban, Gipuzkoan nahiz Biz
kaian. Normala zen hori, probintzia horietan zegoen burdinola eta
artisau kopuru handia zela eta.

211

APAH. Telesforo Nestares eskribaua. 6901. protokoloa.

212

ATHA-FHPA-DH.5440-1.

213

APAH. Eskribaua: Telesforo Nestares. 8760. protokoloa eta ATHA-FHPADH-1458-14.

Dokumentazioaren arabera, pertsona kopuru oso handia sartu zen gelan. Saioa hasita, Gervasio Jauregi Durangoko auzotarrak hartu zuen
hitza esateko hitz ematen zuela lorategietako eta plazako hesi sareen
obra egingo zuela, baldintza agiriaren eta erakutsi zizkioten planoen
arabera, 40 errealean arroa burdinek. Justo Montoyak 37 errealera
jaitsi zuen bere eskaintza, berriz murriztu zuen Jauregik 35era, eta
horrela bata bestearen atzetik, 34 errealera iritsi arte. Jauregik egin
zuen eskaintza hori eta harekin zabaldu zen errematea. Esteban Etxebazter Gasteizko auzotarrak 33 errealeko eskaintza egin zuen, arroa
burdinek. Inork ez zuen eskainitako prezioa beherantz aldatu eta, beraz, errementari horri esleitu zitzaion enkantea. 1844ko maiatzaren
23an, betebeharraren eskritura sinatu zen Telesforo Nestares eskribauaren aurrean, eta honela azaldu ziren han burdin sare lan horien
baldintzak:
Sareak ondo landutako burdinazkoak, planoetan aurreikusitakoari eta neurri
eta pisu hauei lotuz:
Plazako burdin sarea, hiru arroa laurden oin bakoitzeko.
Lorategiko burdin sarea, bi arroa eta laurden oin bakoitzeko.
Lorategietako burdin sare zatia, bi ate erdi eratuz, sarraila eta giltzarrapoarekin.

Lorategiak ixten zituen atzeko burdin sarearen xehetasuna. Bilduma partikularra.
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Etxe-jauregiaren atzealdeko lorategietako burdin sarearen marrazkia.

Kontratistaren betebeharra zen burdina hornitzea eta burdin sareak
zegokien tokian jartzea, ondo ziurtatuta eta beruneztatuta utzita; hargin batek lagunduko zion hura jartzen. 1844ko irailaren amai aldera
bukatu ziren obrak. Hiru epetan ordaindu zen: lehenengoa obrak erdi
eginda egotean, beste bat 1845ko uztailaren hasieran eta azkena urte
horren amai aldera.
Hau izan zen plazaren eta lorategien ingurabidearen obretarako eta
burdin sarirako materiala: 12 estatu horma zimenduan, 60 errealean
estatu bakoitzeko, 680 kana harlandu plinto edo zokaloan, 11 errealean kana bakoitzeko, 22 pilastra, 400 errealean bakoitzeko, eta 700
arroa burdin burdin sarean, 40 errealean arroa bakoitzeko. Kostua
guztira: 45.540 erreal. Kopuru horretatik 26.350 erreal zegozkion
burdin sareari214.
Esan dugunez, hargin batzuek ere parte hartu zuten obretan. Jose
Bengoa izan zen haietako bat215 zeinak, burdin sareak jartzen lagun
tzeaz gain, kapitelak zulatu eta pitxer handiak eta argimutilak finkatu
baitzituen. Lorategien ingurabideko hargintza lanetan ere esku hartu
zuen hargin horrek216.
Plazako burdin sarea 18na arroako burdinazko sei pitxer handirekin,
200na librako bi argimutilekin, muturretan jarrita, eta guztira 327
lorerekin apaindu zen, burdin sarearen luze osoan zipriztinduta. Burdin sarea lantza puntek errematatzen zuten. Fundizioko lan hori guztia Esteban Robles maisu errementariari agindu zitzaion217, eta 9.260
erreal kobratu zuen guztira bere obragatik.

214

ATHA-FHPA-DH.1458-14.

215

ATHA-FHPA-DH.1458-14.

216

ATHA-FHPA-DH.3363-1.

217

ATHA-FHPA-DH.5440-1.

Pedro Jose Bengoaren sinadura eta lorategietarako pitxer handiaren eredua.
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Plazako pilastraren, pitxer handiaren eta burdin sarearen xehetasunak.
Argazkiak: Quintas argazkilariak.

Fundizioko obra amaituta, Nicolas Kotxak margotu eta brontzeztatu
zituen plaza eta lorategiko pitxer handi eta burdin sare guztiak. Atze
ko lorategiko burdin sarea errematatzen zuten lantza puntak berun
kolorez margotu ziren. 1860an, bigarren pisua jasotzeko obren ondoren, berriz margotuko zen plazako burdin sare osoa; oraingoan Florencio Perezek egin zuen.
Burdin sarea amaituta ia, angeluko pilastra bi jarri ziren plazan eta
alboetako espaloiak, harri-zolak eta karelak egin ziren. Hargintza
obra hori guztia Jose Anduezak egin zuen, baita gatz eta tabako biltegiarekin, presondegi edo zentzategiarekin eta estaltze etxearekin komunikatzen zuten gainerako espaloiak ere. Erantsitako eraikin horiei
buruz aurrerago mintzatuko gara.

X

Plazako burdin sarea 18na arroako burdinazko
sei pitxer handirekin, 200na librako bi argimutilekin,
muturretan jarrita, eta guztira 327 lorerekin apaindu zen,
burdin sarearen luze osoan zipriztinduta.
Burdin sarea lantza puntek errematatzen zuten.
Fundizioko lan hori guztia Esteban Robles maisu
errementariari agindu zitzaion.

X

Esteban Roblesen faktura.

83

Etxe-jauregiaren atzealdeko lorategien planoa eta erabili ziren landare apaingarri motak.

84

Langile jornaleroen eta lorategietako beste lan batzuen kostuak.

Lorategietarako erosi ziren landare apaingarrien zerrenda.

Atzeko lorategiak. Txukuntzea
Dagoen dokumentazioak berriz ematen digu aukera jauregiko lorategiak urratsez urrats nola egin ziren ezagutzeko. Lehenik, eremua
mugatu behar izan zen; itxitura egiaztatu eta eraikina elorriz eta
zuhaitzez inguratu zen atzealdetik, gatz biltegitik estaltze etxeraino.
Victor Murgia lorezaina arduratu zen hori egiteaz, zeinak, Manuel
Nanclares, Fernando Armentia eta Pedro Unzalu bere jornaleroen
laguntzaz, 1844ko abenduaren 30erako izan baitzuen eginda obra.
Zilar-kobrezko 1.397 erreal kobratu zuen horregatik218.

ziren Gasteiza eta, bidalketa oharraren arabera, espezie hauetakoak
izan ziren: errododendroak, kalmia hostozabalak, azalea nodiflorak,
zenbait mota salizifolio edo polifoliotako spiceak, Siriako arrosak, lila
urdin eta zuriak, otsagereziondoak, tamarindo frantses eta alemanak,
magnolia lore-handiak, olibondo usaintsuak, lore bikoitzeko mertxikondoak, mingranondoak, ereinotzak, zuhaitz peoniak, krabelinak,
bioletak eta zenbait motatako arrosak. Guztira, zenbait motatako
1.200 landare eta zuhaitz baino gehiago.

1845eko urtarrilean hasi ziren lorategia bera txukuntzeko lanak. Beste lorezain bat arduratu zen horretaz, Genaro Atauri, zeinak hura
landu eta Pedro Unzaluk eta Jose Oterminek hornitzen zizkioten lurraz eta hareaz bete baitzuen. Otsailean, Ataurik, Antonio Murua,
Pedro Gonzalo eta Francisco Nanclares jornaleroekin batera, ezpela
eta belartza landatu zituen lorategietako lerro guztietan, baita beste landare eta zuhaixka batzuk ere. Egun berberetan Bordelen eta
Baionan (Frantzia) erositako zuhaitzak, landareak eta haziak iritsi

Zalantza barik, landare apaingarrien ugaritasun horrek itxura ederra eman zion esparru horri, garaiko lorategien estilo ingelesa gogora
ekarriz, zeinak XVIII. mendeko frantses estiloa ordeztu baitzuen.

218

ATHA-FHPA-DH.5440-1.

Landaketa amaitutakoan, Antonio Murua geratu zen lorategi eder
horien arduradun219, eta hurrengo hiletan haiek zaintzen eta garbi
tzen jarraitu zuen.

219

ATHA-FHPA-DH.1458-4.
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Erantsitako eraikinak:
estaltze etxea222 eta gatz biltegia
Egun horietan, zenbait eraikin zeuzkan alokatuta probintziak bere
eskumeneko zerbitzuak hartzeko. Haien artean zegoen gatz biltegia.
Bertan gordetzen zen Gesaltza Añanako biltegitik bidalitako mineral
preziatua, biltegi horretatik zuzenean hornitzen ez ziren ermandadeetan banatzeko.
Estaltze etxea zen beste eraikin beharrezko bat. Han gordetzen ziren foru indarrek erabilitako zaldiak eta zaldi hazkuntza hobetzeko almazariak. Zerbitzuak langile bat eta soldatadun albaitari bat
zeuzkan. Probintziak sustatzen zuen zerbitzu hori, sariak sortuz ere,
zaldien eta zezen aiten hazkuntzan lan egiten zuten pertsonentzat.
Berregite idealizatua, jauregiaren atzealdeko lorategia nolakoa izan zitekeen erakusten duena.

Frantziatik zetozen landareen hornidura ohiko zerbait bihurtu zen;
izan ere, urte horretako abenduan (1845)220 berriz jarri ziren, Bordeletik ekarrita, arrosondoak, jasminak, malta gurutzatzeak, granadondoak, Georgiako arbendolondo bat, Kanadako izei bat, urreliliak eta
krabelinak. Bitxia da benetan inportatzeko moda hori apur bat garestia zela probintziaren diru-kutxarentzat; izan ere, Bordele-BaionaIrun-Gasteiz bidaiaren garraio kostuak, gidak eta «segizioa» barne,
128 errealekoak izan ziren, landareen balioa apur bat gehiago baino
ez zenean (158 erreal).

Jauregia jaso bitartean, eraikin nagusiari erantsitako eraikin biak
eraikitzea erabaki zen, planoan eskuinean eta ezkerrean kokatuz.
1844ko martxoan Martin Sarazibarrek haiek eraikitzeko baldintza
teknikoak eta aurrekontua proposatu zituen.
Estaltze etxea eraikitzeko lehen fasean, zimenduei zegokienean, buztin sendoa aurkitu arte hondeatzea pentsatu zen. 3 oineko zabalerako
harlangaitzez trinkotu ziren zoruko zoladuran. Plazan eraikitako
etxeen inpostaren nibelaziora iritsi arte behar zen altuera proposatu
zen, eta horretarako hustubideen hoditeria atera behar izan zuten.

1846ko martxoan lorategiak apaintzen jarraitu zuten, beste gremio
batek esku hartuta, harginenak. Zehazki, Fermín Anduezari221 lorategiko iturriak eta uraskak agindu zitzaizkion, eta horretarako ofizialen
93 lanaldi erabili zituen, 8 errealean bakoitza. Hargintza lanak egiteko zurezko txantiloiak Lorenzo Kotxa arotzak egiten zituen.

X

Eraikin bien aurrekontuak.

Estaltze etxea zen beste eraikin
beharrezko bat. Han gordetzen ziren
foru indarrek erabilitako zaldiak
eta zaldi hazkuntza
hobetzeko almazariak.

X

220

Idem.

221

ATHA-FHPA-DH.5440-1.

222

ATHA-FHPA-DH.951-6.
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Gatz biltegiaren oin planoa.

Gatz biltegiaren eta estaltze etxearen kokapena
jauregiaren alde bietan.

Estaltze etxearen planoa.

X

Gatz biltegia oin plano trapeziodalean proiektatu zen,
toki guztia gatzarentzat izanda, eta leku bereizi bat baino
ez, biltzeko eta biltegiratzeko lanabesak gordetzeko.

X

Ikuspuntu arkitektonikotik, estaltze etxea oin-plano karratukoa diseinatu zen, erdiko patio batekin, zeinera albo batetik sartzen baitzen,
sarbide nagusi edo ataritik begiratuta. Patio horren eskuinean ukuilua
zegoen, eta ezkerrean eremu txikiak, zaldiak zaintzen zituzten langileentzat: logela, gela eta sukaldea.
Fatxadak berdin diseinatu ziren eraikin bientzat: harlanduzkoak.
Zokaloa eta atalaseak Elgeako harrobietakoak eta gainerakoak Armiñongoak eta, planoan ikusten denez, inposta eta eserlekua kuxindurakoak.
Luciano Palacios uhalgile eta foru indarren zaldientzako
zela hornitzaile nagusiaren fakturaren goiburua223.

Estaltze etxe eta gatz biltegiarentzako fatxadaren altxaerako planoa eta zeharkako sekzioa.

223

ATHA-FHPA.DH 6191-1.
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Teilatuaren armazoiak ohol kakotuak eta sopandak zeuzkan, gapirioak eta taula gainjarri eta ondo iltzatua, 20 teilaz teilaztatua.
Kanpoko eta barruko zurajea lehen mailako haritzezkoa zen, zegokion burdineriarekin. Atal horretan bereziki azpimarratu zen estaltze
etxeak kontraleihoak eduki behar zituela. Zoruei dagokienez, aldeak
eskaintzen ziren, erabilera zela eta: estaltze etxeak harriztatua behar
zuen, gogorragoa, eta gatza biltegiratzeko eraikinak buztin zanpatuzko zoruak eramango zituen. Eraikin bietan lauzatutako gelak zeuden, zeinetan tximiniak jarri baitziren. 14.780 errealeko kostua kalkulatu zen gatz biltegirako eta 21.322 errealekoak estaltze etxerako.
Apiril hasieran argitaratu ziren baldintzak, eta 18an erantsitako eraikin horien obren errematea egin zen, bertan zeudela Jose Urrutia eta
Pedro Andres Zabala Probintziako Aldundiko kideak, eta Telesforo
Nestares, idazkari jarduteko. 223
Gatz biltegia224 oin plano trapeziodalean proiektatu zen, toki guztia
gatzarentzat izanda, eta leku bereizi bat baino ez, biltzeko eta biltegiratzeko lanabesak gordetzeko.
Lehenik, enkantean jarri ziren gatz biltegiaren obrak. Tomas Tournan Gasteizko auzotarra aurkeztu zen, eta 14.700 errealetan egitea
hitz eman zuen. Egokia iritzi zioten proposamenari kideek eta errematea hasi zen, eskaintza bakoitzeko 150 errealeko beherapena ezarri
ondoren. Eskaintza bi egiaztatu ziren, Isidoro Gonzalez Lopidanarena bata eta Tournanena bestea. Jarraian, Ramon Martinezek 13.000
erreal proposatu zituen eta Gonzalez Lopidanak 12.000. Kandela berri bat eta beste bi piztu ziren eta, haiek erre bitartean, beste hiru eskaintza egin ziren. Lehenengoa Juan Martinezek egin zuen, bigarrena
Gonzalez Lopidanak eta hirugarren eta azkena Rafael Matinezek eta,
beraz, bera izan zen esleipenduna, zilar-kobrezko 11.550 errealetan.

Gatz biltegiaren oin plano berria. 1848. urtea.

Ondoren probintziako estaltze eraikina atera zen enkantera. Oraingoan, Isidoro Gonzalez Lopidana maisu arotzak obrak zilar-kobrezko
21.322 errealetan egitea hitz eman zuen, eta berehala haren auzokide
Rafael Martinezek jaitsi zuen postura hori 20.000 errealeraino. Eskaintza hoberik egon ez zenez, hasi zen errematea, eta eskaintza berri
bakoitzeko beherapena 200 errealean ezarri zen. Kandela piztuta,
lehen eskaintza Gonzalez Lopidanak egin zuen eta, hurrengoa, Rafael Martinezek, 19.500 errealera jaitsiz. Ondoren Lopidanak 19.000
eskaini zuen. Une horretan, kandela berriak piztu ziren eta beste bost
eskaintza egin ziren. Azken eskaintzailea Martinez izan zen, eta hari
esleitu zitzaizkion obrak zilar-kobrezko 18.000 errealetan.

3.000-3.5000 anega gatz biltegiratzeko eraiki zen arren. Horregatik,
horma atal biak berreraikitzea edo haien bizkarrean kantitate horietarako aski izango zen beste eraikin bat eraikitzea proposatu zuen.

1848ko otsailean, gatz biltegia eraiki eta lau urte geroago225, hormak,
mendebaldera eta hegoaldera ematen zutenak, aurri arriskuan zeudela
ikusi zen, aletegietan sartutako gehiegizko gatz kantitateak eragindako
bultzadagatik. Martin Sarazibar probintziako arkitektoak txosten bat
aurkeztu zuen haren egoerari buruz, alegatuz egoera horren zioa
zela 6.000 anega gatz baino gehiago biltegiratuta zeudela, eraikina

Kostuko 3.300 errealetan atera zen errematea. Obrak errematea egin
eta 15 egunera egin behar ziren, eta kontratista hurrengo urte bietan
obrek jasandako edozein narriaduraren erantzule izango zen.

224
225

Ekainaren 10ean planoa eta konponketa hauek egiteko baldintzak
aurkeztu ziren: teilatua zurkaiztu eta, zimenduetaraino, aurri arriskua zuten hormak askatzea. Horma horiek berriz eraiki behar ziren
kalitate oneko harria erabiliz, zeharka ziurtatua, trinkotua eta estekatua. Nahasketak zati bi harea eta bat kareharri izan behar zituen, eta
berriz irabiatu behar ziren erabili baino zortzi egun lehenago. Hormak kare garbiz luzitu behar ziren.

ATHA-FHPA-DH.1606-2.
ATHA-FHPA-DH.151-11.
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Planoa eta xehetasuna. Bertan, jauregiaren oin planoa ikus daiteke, plaza
aurrealdean eta lorategiak atzealdean, hego-mendebaldera ematen duen aldean226.

Ekainaren 15ean, jauregiko gela batean, Benito Maria Bibanko diputatu nagusiaren eta hiriko eskribau eta idazkari Telesforo Nestaresen aurrean, obren errematea egin zen. Felipe Arbizu eta Fermin
Andueza harginak aurkeztu ziren. Lehenak obra tasazioko 3.300
errealengatik eta ezarritako 15 eguneko epean egitea eskaini zuen,
eta bigarrenak, Anduezak, 100 errealetan jaitsi zuen eskaintza. Diputatuak errematea antolatzeko agindu zuen, lehenago kandela hilera
egindako eskaintza bakoitzean 40 errealeko beherapena adieraziz.
Bederatzi eskaintza egin ziren. Juan Untzalu harginak egin zuen
azkena, eta legez irabazi zuen enkantea, eskaintzailerik onena izanik,
zilar-kobrezko 2.840 errealetan.

226

X

Erantsitako eraikin horiek eraikita,
eta kanpoko obra guztiak amaitu bitartean,
jauregiaren eraikin nagusiaren
barrukoak hasi ziren.

X
226

Gasteizko planoa. Egilerik gabe. Data, gutxi gorabehera, 1858-1864.
AMV-G-AG-M-3
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Etxe-jauregiaren barrualdearen deskribapena
eta banaketa orokorra

Apaingarria gela nobleetan. Argazkia: Quintas argazkilariak.

90

Jatorrizko planorik ez badago ere, posible izan da eraikinaren barruko banaketa ezagutzea, garaian egindako inbentario bati esker.
Agiri horren arabera, egiaztatzen da gela nagusiak zeudela, hala nola
batzar aretoa, Batzar Bereziarentzat gordetakoa eta diputatu nagusiarentzako bizitegirako esparru bat. Halaber, administraziorako zenbait esparru zeuzkan eraikinak.

Banaketa orokorra solairuz solairu
Beheko solairua edo erdisotoa: biltegietarako, artxiborako eta

idazkaritza eta kontu hartzailetza bulegoetarako. Artxiboko zenbait agirik227, hala nola eraikinaren barruko obrek sortutako fakturak ordaintzeko erabakiek, zeinen artean baitaude pintura lanak,
jakinarazten digute solairu horretan beste esparru batzuk zeudela,
tabako biltegirako228, pisatzaile fede-emailearen gelarako229, Miñoien komandantearen gelarako, behin-behineko presondegiarena
egiten zuen gelarako230, etab.; horietako gehienak, beheko solairu
edo erdi-soto horretan banatuta. Alde horretan Miñoien zalditeria
zerbitzuarentzako ukuiluetarako esparruak, eraikinari erantsita
eraikitako estaltze etxeaz gain. Alde hori guztia Telesforo Cruzak
harriztatu zuen; guztira 113 estatu harri jarri zuen zoruetarako,
6.007 errealetan guztira231.

X

Batzar Nagusien batzar aretoa, oratorio bat,
Batzar Bereziaren bileretarako gela bat eta, ezkerreko
hegalean, diputatu nagusiaren gelak zeuzkan.

X

Solairu nagusia: Batzar Nagusien batzar aretoa, oratorio bat, Ba
tzar Bereziaren bileretarako gela bat eta, ezkerreko hegalean, diputatu
nagusiaren gelak zeuzkan. Halaber, solairu horretan eremu bat gorde
zen diruzaintza eta idazkaritzarako, eskuineko hegalean, eta erremate
aretorako, batzar aretoaren eskuinean zeina, bere izenak adierazten
duenez, administratzaileak eta administratuak obren eta horniduren
kontratazioak erabakitzeko biltzeko erabiltzen baitzen. Esparru horiekin batera, beste areto handi bat zegoen, hegoaldean zeina, aurrerago
aipatuko dugunez, museo gisa atondu baitzen. Bertan kokatu ziren
desagertutako komentuetatik iritsitako artelanak.
Bigarren solairua edo teilatupeko eremua: atezainarentzako
etxea eta higiezina mantentzeko beste zerbitzuetarako eta sukaldari
tza zerbitzuetarako esparruak.
Deskribatutako gela guztiak, nagusiak izan ezik, aldatu egin ziren
1856 eta 1860 artean beste pisu bat jaso zenean.

227

ATHA-FHPA-DH.5540-1.

228

Aldundiaren eskumena zen tabakoaren arloa administratzea, haren
merkataritzarako gidak baimenduz. Aldi berean, tabako biltegizain kargua
zegoen, diputatuari probintzia osoa hornitzeko behar zen tabako kantitatearen
berri ematen ziona. Tabakoa kontrolatzeko sarrera-irteeren liburuak zeuden.
Biltegizainaren eginkizun nagusia tabakoa zaintzea eta egoera onean edukitzea
zen. Batzuetan, garraioa zela eta, heze iristen zen produktua, eta zabaldu behar
zuten; horregatik, lokal zabala behar zen. Etxe-jauregia eraiki eta zenbait urte
geroago, tabako biltegiak eraikinetik at jarri ziren, gatz biltegiaren alboan, eta
1865ean, toki arazoa zela eta, ortuak erosi zitzaizkion Jose Ignacio Alavaren eta
Maria Joaquina Carrionen seme Ricardo Miguel Alava Carrioni jauregiaren
ekialdean, Pilota Jokoaren kalearekin (egungo Vicente Goikoetxea) muga eginez,
tabako biltegi berri bat eraikitzeko.

229

Pisatzaile fede-emailea edo pisu-neurrien arduradun fede-emailea: haren
eginkizuna merkatuetan pisuen eta neurrien doikuntza zuzenak zaintzea zen.
Aldi berean, moneten erabilera zuzena zaintzen zuen.

230

1831n, probintziak bere egoitzarik ez zeukanez, hitzarmen bat sinatu zen
Gasteizko Udalarekin kuartela presondegi zentzategirako alokatzeko, zilarkobrezko 500 errealetan. ATHA-FHPA-DH.223-17.

231

ATHA-FHPA-DH.1354-5.

Etxe-jauregiko altzariak. Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Gelen itxura eta apainketa
Barruko holtzeria eta esparruen banaketa eginda, deskribatu diren
bezala, gremioak hasi ziren esku hartzen: margolariak, arotzak, beiragileak, etab., zeinek jauregiaren apainketan parte hartu baitzuten.
1844ko ordain-agindu batek, Nicolas Kotxa maisu margolari eta Gasteizko auzotarraren aldekoak, erakusten digu haren lana diruzaintza
gela portzelana kolorez eta haren barruko ateak eta arasak kolore beraz margotzea izan zela, sartzeko atea izan ezik zeina, segurtasuneko
arrazoiengatik, xaflatua baitzen eta berdez margotu baitzen. Nabarmendu behar da, lan hori agintzen zitzaion bitartean, eskatu zitzaiola
ondasunak gordetzen ziren kutxa biak berde beraz margotzeko eta
haietan probintziaren armarri bi jartzeko. Atezaindegia zuriz margotu zuen, eta berdez armairu luze bat, armazain bi eta banku bat. Itxarongelan (hala esaten zitzaion batzar aretoaren aurreko aldeari) sabai
aizuna eta hormak zuriz margotu ziren, eta haietan, fakturan jasotzen
denez, urrezko hiru inskripzio egin zituen. Atondoa eta aretoa ingura
tzen zuten bederatzi ate handiak pinu zurezkoak ziren eta zur kolorez
margotu zituen232. Iparraldeko gelak papereztatuta geratu ziren.
Horri buruz, badakigu batzar aretoa eta idazkaritza eta kontu har
tzailetza gela Pontiren alargunak hornitutako paper margotuekin
apaindu zirela233, eta zenbait apaingarri ere eman zituela berak, hala
nola su txiki edo tximinien gainean jartzeko ispiluak, gela nagusietarako argimutilak eta oihal estanpatuak aretoko altzariak estaltzeko.
Erreferentzia horiez gain, frantsesari iztukuan lagundu ziola ere ageri
da fakturan. Zalantzarik gabe, Moreau frantses taillaginaz ari da, zeinak batzar aretoko iztukatuan esku hartu baitzuen. Dagokion kapituluan mintzatuko gara horretaz.

Erloju eta argimutil jokoa. Argazkia: C.U.

Hurrengo urteetan, 1845 eta 1846an, beste margolari bat aurkitzen
dugu berriz, Herrera, mantentze lanak egiten edo alde batzuen kolorea aldatzen. Zehazki, gero adieraziko dugunez, batzar aretoa papereztatu eta berriz margotu ziren zokaloa eta barkalunak, edo eskudela, gela horren erdiko bankuen eremua bereizten zuena, urdinez.
Bestalde, dauden fakturengatik234 ikusten dugu ate eta leihoen hasierako kolorea pixkanaka aldatu zela, kaoba tonua jartzeko, zurajeari
dotoretasun handiagoa emateko zeina, egoera ekonomikoa zela eta,
zur xumezkoa baitzen.

232

Aurrerago ikusiko dugunez, zuraje hori guztia 12 urte geroago aldatu zen,
bigarren pisua jaso zenean.

233

ATHA-FHPA-DH.1354-5.

234

ATHA-FHPA-DH.1458-14.

Garaiko ate mota. Argazkia: C.U.
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Altzariak
Jauregi berriko gela nagusiak nolakoak ziren alde batera utzita (ba
tzar aretoa, diputatu nagusiaren bulegoa eta museoa), geroago deskribatuko ditugunak, esan behar da, eraikineko obrak amaituta, gela eta
bulegoetarako behar ziren altzariak erosteko unea iritsi zela.
Idazkaritza eta kontu hartzailetzako ofizialentzat 1843an235 lastozko
24 aulki erosi zitzaizkion Antonio Isasari. Beste ebanista batek, Miguel Ulaziak236, intxaurrezko banku bat egin zuen, batzar aretoaren
itxarongelan jarri zutena, eta 1.164 erreal kobratu zuen. Sarazibarrek intxaurrezko zilindroko sei aulki erosi zuen Vicente Ortiz Urbinaren biltegitik, 35 errealean bakoitza, bulegoetarako eta Miñoien
kuartelerako.
Baina, beharbada, atalik garrantzitsuena ebanisteria fineko lana
izan zen. Hala esaten zitzaien, euren berariazko xedeaz gain, formagatik eta zuraren kalitateagatik nolabaiteko izaera apaingarria
zuten altzariei.

1844an237 Modesto Ordozgoiti ebanistak izan zuen altzarietako asko
egiteko ardura: oin taillatudun mahaiak, intxaurrezko apain-mahaiak,
zur berezko aulkiak, sofak. etab. Gainera, bankuen armazoiak eta taillak egin zituen, diputatu nagusiaren gelarako gau mahaia, kontsola
mahaiak, harri edo marmolezko gaineko sukaldeekin, etab. Bestalde,
zuzen-zuzenean esku hartu zuen batzar aretoan. Dagokion kapituluan azpimarratuko ditugu haren xehetasunak.
Ordozgoititarrek ebanista gisa merezitako ospea izan arren, beste
batzuei ere agindu zitzaizkien altzariak, hala nola Fernando Leonard
maisu ebanistari, zeinari zenbait altzari hornitzeko agindu baitzi
tzaion: kanaberazko 24 aulki, besaulki bi, artilezko oihalez forratutako malgukidunak, modu berean forratutako beste zortzi aulkirekin
jokoa egiten zutenak, etab. Diputatu nagusiaren bizitegiko zenbait
elementu ere hornitu zituen ebanista horrek, hala nola atsedenerako
ohea, atedun bi komoda eta ohe bikoitz bat.

235

ATHA-FHPA-DH.1354-5.

236

ATHA-FHPA-DH.3382-1.

237

ATHA-FHPA-DH.5440-1.

Etxe-jauregiko altzariak. Argazkia: Quintas argazkilariak.

X

1844an Modesto Ordozgoiti ebanistak izan zuen
altzarietako asko egiteko arduroin taillatudun mahaiak,
intxaurrezko apain-mahaiak, zur berezko aulkiak, sofak.

X

Kontsola. Argazkia: C.U.

93

Ebanisten tailerra238.

Jauregiaren lehen fasean esku hartu zuten maisu ebanisten zerrenda luzearen artean, Esteban Arregi ere badago, hirian denda zabalik
zeukana. 1843an intxaurrezko idazmahai bi, besaulki bat, aulki bat
eta brontzezko tintontzi bi hornitu zituen. 830 errealeko kostua izan
zuen guztiak.238

Zenbait hil geroago Arregiri agindu zizkioten berriz intxaurrezko
besaulki bi, sofa bat, erremate gelako mahaia eta diruzaintzarako
listu-ontzi bi ere, guztira 2.314 errealeko prezioan. Urteak joanda
ebanista hori izango da artean altzari hornitzaile nagusietako bat.
Zehazki, 1853 eta 1854an239 mahai hankabakar bat, erremate gelako
pregoilariaren mahaia eta gela bererako mahaiak eta besaulkiak
eman zituen.
Zuraren profesionalekin batera, oso aktiboki ziharduen ehungintza
eta sokagintzaren gremioak. Besteak beste, Vicenta Ortiz Urbinaren
dendak, zeinak mota guztietako oihalak hornitzen baitzituen altzariak tapizatzeko, haietako asko Venancio Armentia maisu ebanistari
erosiak. Lentzeria, zeta eta artilezko salgaietako dendek gelei epeltasuna eman zieten alfonbrak hornitu zituzten. Merkatari horien artean
zeuden Felipe Otazu, Plaza Berriko 24.ean denda irekita zeukana240,
eta Melquiades Mendoza eta Francisco Alegriaren fabrikak241.

X

Zuraren profesionalekin batera, oso aktiboki ziharduen
ehungintza eta sokagintzaren gremioak.

X

Bulegoetarako mahai lagungarria. Argazkia: Quintas argazkilariak.

238

DIDEROT, Denis. L'Encyclopedie: [recueil de planches, sur les sciences, les arts
libéaux et les arts méchaniques, avec leur explication]. Imprimerie-- reliure.
Ed. honen faks. erreprod.: Paris, Briasson, 1751-1780.

239

ATHA-FHPA-DH.1752-7.

240

ATHA-FHPA-DH.5382-1.

241

ATHA-FHPA-DH.1700-1.
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X

Eraikin hori eraiki arte, errege-erreginei eta
administrazio eta nobleziako pertsonei, hiria
bisitatzen zutenean, Montehermosoko markesaren
jauregian egin ohi zitzaien harrera.

X

Frantses erlojua. Argazkiak: Quintas argazkilariak.

Viktoriar estiloko tresilloa. Kapitone tapizatua. Argazkia: C.U.

Arranditsua izango ez zen apainketa lortzeko interesa izan arren,
uneko muga ekonomikoak zirela eta, zenbait apaingarri erosi ziren
pixka
naka: pitxer handiak, idatz-altzariak, zoko-armairuak edo
beira-arasa txikiak, etab. Bitxia da ikustea elementu horiek erosteko
arduraduna atezaina zela zeinak, aldi berean, haiek mantendu eta
inbentarioa egiteko ardura ere baitzuen.
Protokoloko egoera jakin batzuk zirela eta, hala nola erregetzako
pertsonei harrera egiteko, gehiegizko gastuak sortzen ziren hartuko
zituzten gelei distira eta dotoretasuna emateko apaingarri asko erosteko. Hala gertatu zen Isabel II.aren bisitan, 1845ean, Donostiarantz
bainuak hartzera zihoanean.
Eraikin hori eraiki arte, errege-erreginei eta administrazio eta nobleziako pertsonei, hiria bisitatzen zutenean, Montehermosoko markesaren jauregian egin ohi zitzaien harrera. 1856az geroztik, bigarren pisua jaso zenean, zenbait gela gorde ziren esparru horretan
bisitariak hartzeko.242243244
Agirian ikusten denez, apainketa nagusia Gasteizko merkatariek hornitutako oihalezko apaingarriak izan ziren: muselinak, tafetak, zeta
eta artilezko oihalak gortinetarako, mahaizapi jokoak, etab. Gainera,
11 ispilu, 36 aulki, 4 kanape, 4 besaulki, 4 mahai biribil, kristalezko
5 armiarma eta 19 pare argimutil erosi ziren, gehien bat Frantziako
apaingarriak. Oso eder apainduta geratu zen jauregia elementu

Modesto Ordozgoitik 1845ean emandako altzarien kontua242.

242

ATHA-FHPA-DH.5440-1.

95

Marmol zurizko pitxer handia243. Argazkiak: Quintas argazkilariak.
96 | LEHEN ZATIA Etxe-jauregiaren barrualdearen deskribapena eta banaketa orokorra

96

1851n egindako zerrenda, 1845ean erreginak egindako bisitarako inportatutako objektuena244.

Apaingarriak gela nobleetan. Argazkiak: Quintas argazkilariak.

horiekin guztiekin. Erreginaren bisita gertatu ondoren, dena bildu,
biltegiratu eta beste baterako gordetzeko agindu zen. Zenbait urte
geroago, 1851n, ordurako erositako elementuen inbentarioa egiteko
agindu zen, biltegiratuta baitzeuden artean. Haietako batzuk enkante publikora atera nahi ziren, sortutako gastuen ordaina hartzeko.
Enkante biziak ziren; izan ere, interesez hartzen zituzten familia gasteiztarrek, euren etxeak apaintzeko Frantziatik iritsitako pieza horiek
lortu ahal izateko eros ahalmena zutenek
Errege-erreginen bisitetan, apainketa higiezinaren barrualdetik harago zihoan. Ordukoan, kanpoalde osoa (balkoiak, leihoak eta fatxada)
500 lanparak baino gehiagok argiztatu zuten, Victor Lopez Armentiak hornituta eta jarrita245. Dokumentatuta dagoenez, 1847rako gantz
katiluekin argiztatzen zen etxea San Prudentzio jaian, artisau berak
hornituta246.

243

ATHA-FHPA-DH.3999-1. 1852ko uztailaren 10ean askatu ziren 1.088 errealak,
hauek ordaintzeko: “marmol zurizko lau pitxer handi luze eta Batzar Bereziaren
batzar aretoko angeluetan kokatuta dauden beste horrenbeste zoko-altxari”.

244

ATHA-FHPA-DH.223-18.

245

ATHA-FHPA-DH.1344-1.

246

ATHA-FHPA-DH.3986-1.
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Etxe-jauregiko gela nagusiak edo alde noblea.
Dekorazioa

XVIII. mendeko ilustratuen solasaldiaren eszena frantses estiloko brontze urreztatuzko erlojuan. Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Diputatu nagusiaren gela

X

Aipatu denez, 1840an obrei berrekin zitzaienean247, karlistada urteak
igarotakoan, Ogasun Batzordeak, jauregia behin betiko eraikitzeko izapideei berrekiteko proposamena aurkeztean, ohartu zen, ikusi zuenez, onartutako proiektuan ez zela sartu diputatu nagusiaren
etxebizitzarako berariaz pentsatutako tokirik, hasieratik, 1827aren
aldera, aurreikusita zegoen bezala. Horri, Martin Sarazibar proiek
tuaren egileak erantzun zion ez zegoela eragozpenik planoak alda
tzeko, hori hala egiteko.

Esparru horrek solairu nagusia
hartzen zuen, hegoaldean.

X

Esparru horrek solairu nagusia hartzen zuen, hegoaldean248. Gela bi
eta bisitak hartzeko itxarongela bat zeuzkan. Haietako bat logela zen
eta bestea lan egiteko kabinetea. Dokumentazioaren bidez badakigu
Fermin Andueza hargina249 sabemos que fue el cantero Fermín Andueza250 izan zela logela lauzatzeko, gelak zeuzkan tximinietako bat
jartzeko holtzak egiteko eta berogailuak jartzeko arduraduna.
Izan ere, eraikineko berokuntza sistema tximiniak egin eta jartzean zetzan. Pedro Lopez
Alegria maisu letoigilea izan zen elementu
horietako gehienak jartzeko arduraduna.
Dauden albiste zehatzen arabera, diputatu
nagusiaren kabinetean marmol zuriz estali
zuen bat jarri zuen, eta bestea jaspeko marmolez. Marmol zuria Bordeletik ekarri zen,
Pontiren alargunak Gasteizen zeukan dendaren bitartez251. 1844ko abendutik 1845eko
Garaiko bero ontzia.
ekainera bitartean kopuru eskerga ordaindu
Argazkia: bilduma
zitzaion, 7.644 erreal, brontzez apaindutako
partikularra.
idulki formako berogailuengatik eta haien
kobrezko pitxer handiengatik, eta haiek jartzeko lan guztiengatik,
eta 4.506 erreal gehiago beste mota bateko tximiniak hornitzeagatik.
Ordain-aginduetan kobrezko apaingarridun burdinazko tximiniak,
metalezko tximiniak, etab. zerrendatzen dira.

Diputatu nagusiaren kabinetea, XX. mendearen lehen erdian karguaren bulegorako erabilia.
Argazkia: Artxibo partikularra.

Sute arriskuak saihesteko, erregaien txinpartak ateratzeagatik, mota
guztietako elementuak hornitzen zituzten letoigileek: metalezko
txapak, burdinurtuzko sugibelekoak, «danbor» ontziak keak ateratzeko, etab. Lopez Alegriarekin batera, Joaquin Fernandez Ganboa maisu letoigileak lan egin zuen lanbide berean. Berak hornitu zituen burdinurtuzko sugibelekoak, guztira 11 arroako pisua zutenak. Diputatu
nagusiaren gela edo etxebizitza hori izango da oparoen apaindutakoa.

Diputatu nagusiaren kabineteko tximinia. Argazkia: C.U.

247

ATHA. ACTAS. 1840ko azaroaren 22ko batzarra. 74. liburukia, 68.69. or.

248

Hurrengo kapituluan ikusiko dugunez, 1856an, bigarren pisua jasotzea erabaki
zenean, esparru berri guztia ia zenbait gela zabaltzeko erabili zen, haiek
denak diputatu nagusiarentzako nahiz erakundeen eta erregetzako pertsonen
bisitetarako geletarako pentsatuak.

250

ATHA-FHPA-DH.1354-5.
ATHA-FHPA-DH.5440-1.

251

ATHA-FHPA-DH.5540-1.

249

99

Alde nobleko gelako panelen xehetasuna. Argazkia: Quintas Argazkiak.

Eraikineko gainerako geletan bezala, inaugurazioaren ondorengo urteetan zenbait lan egin ziren etxebizitza horretan, eta bereziki margotzeko eta papereztatzeko atala nabarmentzen da. 1847an Fermin
Anduezak horma guztiak papereztatu eta konpondu zituen, zokalo eta
frisoei ukituak emanez.
1849an Fermin Herrerak zuriz margotu zituen zerusarekin sei erlai
tzak eta floroiak252. Urte berean, kabineteko ateetako bitan, beirate
xumeak jarri ziren, egilea Marcelino Lezea izaki253. Zenbait urte geroago, 1854an, beste pisu bat jasotzeko eraberritze obrak hasi baino
apur bat lehenago, berriz margotu ziren gela horretako sabai aizunak
olioan, urdinez, eta lanagatik 500 erreal kobratu zuen Herrerak254.
Altzari orokorrez mintzatzean aipatu dugunez, Modesto Ordozgoitik
hornitu zuen hainbat altzari diputatu nagusiaren geletarako, besteak
beste, gau mahai bat eta kontsola mahaiak harrizko sukalde gaineko
ekin, eta berak eman zituen, halaber, 41 kana damasko oihal mahai
zapietarako eta gortinetarako, gelari epeltasuna emateko.

Dekorazio horri zenbait elementu interesgarri gehitzen zitzaizkion:
zilarrezko argimutilak, erlojuak eta idatz-altzaria255 1815an Anselmo
Prior egileari erosia.
Eraikinaren alde horretan, oro har «diputatu-nagusiaren bizitegia»
deituan, goiko solairuan, teilatupean, beste eremu bi zeuden sukalde
eta sukalondorako. Kontuan hartu behar da haren egoitza zela agintaldiak zirauen bitartean eta zerbitzu horiek behar zirela
Diputatu nagusiaren gelaren aldaketa nagusiak 1856ko obrak egitean
gertatu ziren, bigarren solairua jasotzean. Lehenik, etxebizitzarako
aldea eraikitako pisu berrira eramango da, eta bulegorako aldea,
beheko solairuan geratuko dena, berriz apainduko da. Horretarako,
bost ate-leiho joko berri jarri zituen Esteban Ezkerekotxa arotzak256.
Zenbait urte geroago, 1863an, Juan Torres arotzak257 jarriko ditu kontraleiho berriak eta haien bastidoreak.

255

Martín Vaquero, Rosa. Op. cit., 76.-77. or. Obra horretan xehetasunez
deskribatzen da pieza hori.

Idem.

256

ATHA-FHPA-DH.2437-1.

ATHA-FHPA-DH.5382-1.

257

ATHA-FHPA-DH.2480-5.

252

ATHA-FHPA-DH.1579-1.

253
254

100

Zilarrezko idatz-altzaria japoniar motiboekin.
MARTÍN VAQUERO, Rosa. El patrimonio de la Diputación Foral de Álava:
la platería, Arabako Foru Aldundia, Kultura Saila, Gasteiz, 1999, 131.-132. or.
Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Brontzezko erlojua. Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Museo bat etxe-jauregi berriko geletako
batean. Gasteizko lehen museoa
Eraikina 1844an inauguratzeko unean, solairu nagusiko hegoko gela
museorako erabili zen, eta bertan gorde ziren sekulartutako komentuetatik ekarritako margolaritza lanak. Matxinada karlisten eta San
Frantziskoren komentuak infanteriaren kuartela eta Santo Domingorena zalditeriaren kuartela bihurtzearen ondorioz, haietan zeuden
elementu artistiko asko abandonatu ziren. Gai horretan garrantzi
handia izan zuten XIX. mendeko lehen hamarkadatik promulgatutako desamortizazio legeek eta, bereziki, 1835eko urriaren 11ko Errege Dekretuak, monje ordenen eta ordena zibilen monasterio guztiak
desagerrarazi zituenak.
Elizaren desamortizazioaren ondorio zuzenez, Estatuaren jabetzara
pasa zen objektu kopuru eskerga, eta administrazioa bera jakitun
zen kontrolatu behar zituela. Artelanak babesteko mugimendu bat
hasi zen orduan, eta 1835ean Arte eta Zientzia Batzordeak zeritzenak sortu ziren.
Haietako lehena 1835eko uztailaren Legeak sortu zuen, desamortizazio prozesu betean. Haren eginkizun bakarra desamortizaziorako
mandatariei itxitako komentu eta monasterioenak ziren objektuak,
interes artistiko edo kulturalen bat zutenak, hautatzen, inbentariatzen eta biltegiratzen laguntzea zen. Batzorde horietatik sortuko
dira, geroago, Monumentu Historiko eta Artistikoen Batzordeak zeritzenak.
Araban 1837an ezarri zen lehenengo batzar edo batzordea258 eta Pedro Tercerok, Pedro Ortiz Zaratek eta Joaquin Martinezek osatzen
zuten. Lehen ekintza komentuetatik liburuak eta margolanak bil
tzea izan zen, eta Valentin Berastegiren etxean biltegiratu ziren behinbehinean259. 1840aren amai aldera gerra amaitu eta Kontseilu Politiko Gorenaren Buruzagitza berrezarri zenean, ahalegin handia egin
zen San Frantziskoren komentuko sakristian egoera negargarrian pilatuta
zeuden altxor artistikoen egoera ezagutzeko. Une horretan eratu zen
berriz Batzorde Artistiko eta Zientifiko bat, 1837ko maiatzaren 27ko
Errege Aginduak ezartzeko agindutakoaren ordezkoa; izan ere, Probintziako Aldundirik eta Udal Konstituzionalik ez zegoenez, ezin zen
xedapen horren arabera antolatu.

258

San Fernandoko Arte Ederren Akademiaren Liburutegi Artxibategia: 44-3/2
signatura. Ladislao Velascoren txostenak ere lantzen du gaia. 1867ko apirilaren
8an Monumentu Historiko eta Artistikoen Batzordeak berrantolatzeko egin
zen bilkura berezian aurkeztu zuen, Provincia de Álava. Monumentos. Sesión
extraordinaria de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos tituluarekin,
Manteliren Semeen Inprenta, Gasteiz, 1867.

259

Valentin Berastegi Barona (Gasteiz, 1789ko otsailaren 14a-Gasteiz, 1878ko
urriaren 1a). Bibliografia: ZENBAIT EGILE, Diccionario biográfico de los
diputados generales…, op. cit., 456.-460. or. Obra horretan, haien maiorazkoak
osatzen zituzten ondasunak zerrendatzean, Maturanaren etxe nagusia aipatzen
da, Hedagile kalean, Santa Mariaren kolegialaren azpian, non beti bizi izan
baitzen, dirudienez. 2008an ikerketa bat agindu zuen Udalak. Carlos Lalastra
de la Fuentek eta Ander de la Fuente Aranak osatutako taldeak egin zuen,
Agustin Azkaratek zuzenduta. Lan hori (Análisis histórico de estructuración de
espacios y usos. El palacio Maturana Verástegui) hemen eskura daiteke: https://www.
vitoria-gasteiz.org/http/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/15/76/31576.pdf.

Valentin Berastegi Baronaren erretratua.
Anonimoa. Olioa mihisearen gainean, 115,5 × 94 cm. XIX. mendea.
Arabako Arte Ederren Museoa, 3051 inbentario zenbakia.
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1842ko abuztuaren 31n, Canuto Aguado Kontseilu Politikoaren orduko buru nagusiak, jakinarazi zuen konpondu egin zuela neurri
batean egoera hori, objektuetako batzuk Santa Mariaren elizara
eramanez, eta Batzorde Artistiko eta Zientifikoa berriz bildu eta berrantolatzea lortu zuela, horretarako behar diren jakituria eta zibismoa
dauzkaten pertsonak hautatuz.
Leopoldo Antonio Olalde izan zen batzorde buru, eta Francisco
Arrietak, Pedro Tercerok, Joaquin Martinezek eta Pedro Ortiz Zaratek parte hartu zuten, zeinek ondasun horien inbentario bat egiteko lanetan ziharduten 1837tik260, Amortizazio Errenten eta Arielen
zuzendaritzak aurreikusitakoaren arabera261.

Errenten eta Arielen Probintzia Batzordeak Aldundiari bidalitako gutunaren idazpurua.

Miguel Rodriguez Ferrer262.

Kantabriako Probintziako Amortizazio Arielen Bulegoak arduratu
ziren desagertutako komentuetatik iritsitako ondasun guztiez, eta euren biltegi komunera eraman zituzten elementu guztiak. Txostenetan
adierazten denez, bestalde, erreskatatu ziren ondasunetako asko etxe
partikularretan zeuden.

1843an, jauregiaren obrak amaitzear zeudela, Miguel Rodriguez Ferrer Arabako orduko buruzagi politikoak263, ahalegin berezia egin zuen
hautatutako artelanak jartzeko toki bat aurkitzeko. Egun berean, estatu

1842ko abenduaren 24an San Bizenteren elizako korura eraman
ziren artelanak, zaintzeko toki seguruagoa zelakoan. Bitartean, artelanik onenak erakutsi ahal izateko museo bat sortzeko toki egokia
aurkitzen saiatzen ziren. Hori gertatu bitartean, eliza horretan gordeta zeuden 124 artelan sailkatu ziren, batzordearen zaintzapean
geratu zirenak, eta gainerakoak, meritu urria ikusita, moja komunitate batzuen artean banatu ziren. Liburuak Bigarren Hezkuntzako
Ikastetxean biltegiratu ziren. 262

260

San Fernandoko Arte Ederren Akademiaren Artxibategia. 44-3/2 paper-sorta.
Inbentarioak komentu bakoitzari zegozkion eraikinak eta obrak deskribatzen
ditu: San Frantzisko (51 margolan), Santa Klara (7 eskultura eta 11 margolan),
Birgitarren komentua (49 oihal); Santa Gurutzearen komentua (5 eskultura eta
10 margolan); San Antonioren komentua-Frantziskotar Errekoletoen ordena (9
eskultura eta 24 margolan).
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1835eko abuztuaren 12ko Errege Dekretua.

262

Iturria: http://saguzarrak.blogspot.com.es/2015/04/aitzkirri-kobazuloa-onati-etamiguel.html. Irudia: Rafael Sanchez Perez.

263

Miguel Rodriguez Ferrer. Arabako buruzagi politikoa 1843an. Lebrijan jaioa
(1815), Araban egon zen bitartean biziki lan egin zuen Gasteizen garapen
intelektual eta kulturalean. Legution bizi izan zen, eta bertan abeletxe eredu
bat sortu zuen, La Rabea, egun golf zelaia dena. Bilboren lehen zabalgune
modernoa egin zuen, Abando eta Begoña anexionatuz. Euskal lurren maitale
handia, liburu asko idatzi zituen. Sin Parlamento no hay porvenir para los tronos
izenekoan (Gasteiz, 1844) eskuorri monarkiko bat gezurtatu zuen. Aizquirri y
Aranzazu. Recuerdo de una expedición veraniega por el País Vasco en 1877 (Madril,
1878) ere idatzi zuen, eta «Cartas sobre la transformación de Bilbao» (Irurac
Bat, 1866) eta «Apuntes y documentos sobre Fuenterrabía» (Euskalerria, 1882)
artikuluak. Haren lanik garrantzitsuena Los Vascongados: su país, su lengua y el
príncipe L. L. Bonaparte da, Canovas del Castillok (Madrid, 1873) idatzitako
sarrerarekin, orduko gai bati buruz, lehen karlistada hastea zela eta. Estanislao
Urkixo Urkixoko markes eta Arabako diputatu nagusiari eskaini zion liburua.
Halaber, «Caverna de Aizquirri» (1878), «Cuadro descriptivo o paralelo entre
las Provincias Vascongadas y el país de Andalucía» (1845), «Don Manuel
Iradier» (1887) eta «Fuenterrabía» (1889) argitaratu zituen, Euskal Erria-n. Ikus
gehiago hemen: http://www.euskomedia.org/aunamendi/121619.
2011n Rafael Sanchez Perezen Apuntes biográficos de Miguel Rodríguez Ferrer obra
aurkeztu zen Euskaltzaindian. Ekitaldian Endrike Knörr zendua gogoratu zen,
Rodriguez Ferreren lan linguistikoa nabarmentzeko hainbeste egin zuena. Beste
egile batzuek, hala nola Armando Rangelek, Carlos Arredondok eta abarrek,
sakontasunez ikertu dituzte haren biografia eta batez ere Kuban egon zenean
izan zuen alde arkeologikoa: «Miguel Rodríguez Ferrer: vida y obra de un
arqueólogo sin gabinete», Cuba Arqueológica, II. urtea, 1. zk., 16.25- or.

.
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Ladislao Velasco Fernandez de La Cuesta.

San Bizenteren eliza, non sekulartutako komentuetako artelanak biltegiratu baitziren.
Argazkia: C.U.

mailan, Batzorde Artistiko eta Zientifikoak sortu ziren, hurrengo urtean
Monumentu Historiko eta Artistikoen Batzordeak ekarriko dituztenak264, eta Araban Ladislao Velascoren presentzia nabarmendu zen265.

Komeni da esatea Arabako Monumentuen Batzordeak, buruzagi
politikoa buru zuenak, Madrili bidalitako gutunean, margolanak
Probintziako Etxe berrian biltegiratu zirela jakinaraztearekin batera, haien inbentarioa igorrita, esaten zela Gasteizko Museoa osatzen duten margolanak lekualdatu zirela, pinturak garbitu eta markoak konpondu ondoren. Horri, Madrilgo Monumentuen Batzordeak erantzun
zion, inbentarioan obren jatorriari buruzko datuak, neurriak eta
zein gaitan zeuden margotuta eransteaz gain, aurrerantzean ez zitzatela garbitu era egokian egiteko jarraibideak egin arte. Teknika egokietan
eskarmenturik ez edukitzeagatik, kontserbazioan ondorio kaltegarriak izan zitzaketen esku hartzeak saihestu nahi ziren, noski.

Aldundiak irmotasunez egin zuen batzorde horren alde eta, jauregiaren obrak amaitzear bazeuden ere, hango geletako bat laga zuen
museoa bertan jartzeko zeina, Herrizaintza ministroaren adinduz,
Arabako Batzordeari agindu baitzitzaion. Hala, 1844ko urtarrilean,
gela horretan geratu ziren jarrita, modu ahalik eta onenean, egun haietan San Bizenteko koruan biltegiratuta zeuden 23 margolanak, katalogatu ondoren, baliotsuak zirela eta erakustea merezi zutela iritzi
zitzaienak.

264

1844ko ekainaren 13ko dekretuz sortu ziren.

265

Ladislao Velasco Fernandez de la Cuesta (1817-1891). Udal eta probintziako
kargu batzuk bete zituen. Biografia zabala hemen: CIÉRVIDE, Ricardo.
Semblanza y obra de Ladislao Velasco (1817-1891). Probintziako karguei dagokienez,
egileak dioenez, «Udalaren administrazioan bete-betean sartuta, 1850eko
maiatzaren 24an Dulantzin egindako Batzar Nagusietan parte hartu zuen,
Gasteizko Ermandadeko prokuradore gisa, Benito Bibanko diputatu nagusiaren
aurkako kritikak geldiaraziz. Batzar horietan, L. V. Foruen Batzorde bereziko
kide hautatu zuten, eta txostenak egiteaz arduratu zen». Ikus gehiago
biografia horretan. Web baliabidea: http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/
riev/30/30187212.pdf.

X

1842ko abenduaren 24an
San Bizenteren elizako
korura eraman ziren artelanak,
zaintzeko toki
seguruagoa zelakoan.

X

Hau da Juan Herrero Arabako Monumentuen Batzordeko buruak
otsailaren 6an egin eta Madrila bidalitako inbentarioa:
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GASTEIZKO LEHENENGO MUSEOAK ZEUZKAN
MARGOLANEN INBENTARIOA266 (transkripzioa)
Deskribapena

Pintura
eskola

Egilea

1

Aingeru zaintzailea

Italiarra

Ezezaguna

2

San Antonio Abad. Figura erdia

Espainiarra J. Rivera267

3

Aingeru bat agertzen zaio san Frantzisko Asiskoari ur
flaskoa erakutsiz, apaizaren arima edertu behar duen
araztasunaren ikur gisa

Espainiarra Cuadra

4

Emakume batek san Antonioren irudiarekin jaso duen
paper bat aurkezten dio merkatari bati paper horren pisua
zilarrean eman diezaion. Merkataria harritu egiten da,
ikustean emakumeak moja-sarirako behar duen beste diru
pisatzen duela paperak

Espainiarra Cuadra

5

San Frantzizko otoitzean sakramentu txit santuaren aurrean

Espainiarra Cuadra

6

San Frantzisko erlijioko anaia bati harrera egiten

Espainiarra Cuadra

7

Emakume batek, san Antonioren bitartekotzaz, haur bat
ateratzen du onez zeina, jolasean, olioa edo ura irakiten
zeukan eltzean erori baitzitzaion

Espainiarra Cuadra

8

San Antonio hileta otoi bat predikatzen

Espainiarra Cuadra

9

Ordena Serafikoko lekaime bi

Espainiarra Cuadra

10

San Antonio jainko haurra besoetan duela

Espainiarra Cuadra

11

San Frantzisko indiarrei prediku egiten

Espainiarra Ezezaguna

12

San Pedro negarrez ukoaren ondoren

Espainiarra Ezezaguna

Baratzeko otoia

Italiarra

Ezezaguna

15

Moises haurra faraoi erregearen alabak Nilotik aterea

Italiarra

Ezezaguna

16

Gai mitologikoa. Emakumeen figura batzuk. Erdian
Famaren tenplua ikusten da eta goialdean zenbait jainkosa

Italiarra

Ezezaguna

17

Jimenez Cisneros kardinalaren erretratua

Espainiarra Ezezaguna

18

San Antonio haurrarekin eta goian ama birjina

Espainiarra Cuadra

19

Kristo Santua gurutzean

Espainiarra Escalante

20

Saul Davidi lantza jaurtitzen

Flandriarra

21

Daviden bizitzaren margolana

Flandriarra

22

Familia santua atseden batean, Egiptorako ihesaldian,
Andrea Sartoren kopia

23

Ama birjina haurra besoetan duela

Zk.

13, 14

San Fernandoko Arte Ederren Errege Akademiaren Artxibategia. 44-3/2 signatura.
Obra horri, eta hura Jose Riberari egozteari dagokienez, albisteak eman genituen
2015ean argitaratu genuen lanean: URDIAIN MARTINEZ, M. Camino. Arabako
Batzar Nagusiek…, op. cit. 136. orrialdean, 216. oharrean, horri buruz aurkitutako
iturri dokumentalak adierazi genituen.
268 Ikus aurreko oharra. San Frantziskoren komentutik zetorren.
269 Batzorde Artistiko eta Zientifikoak egindako inbentarioan, Aingeru zaintzakoa
titulua du.
270 Honela deskribatu zuen batzordeak: «Aingeru bat agertu zaio san Frantzisko
Asiskoari ur flaskoa erakutsiz, apaizaren arima edertu behar duen araztasunaren
ikur gisa». San Antonioren komentutik zetorren.

San Antonio Abad268 		
(zerrendan Jose Riberari egozten zaio). Mihise
gaineko olioa. 95x72. XVII. mendea. Arabako
Arte Ederren Museoa, 2427 inbentario zenbakia.

Tobias eta aingerua269		
Anonimoa. Mihise gaineko olioa. 76x56. XVIII. mendea.
Arabako Arte Ederren Museoa, 236 inbentario zenbakia.

266
267

Aingerua san Frantziskori ur flaskoa erakusten270
Nicolas Antonio de la Cuadra. Olioa mihisearen
gainean, 119,5 × 182. 1720-1728 ingurukoa. Arabako
Arte Ederren Museoa, 2373 inbentario zenbakia.
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San Antonioren miraria271
Nicolas Antonio de la Cuadra.
Olioa mihisearen gainean, 152,5 × 187,5.
1720-1728 ingurukoa. Arabako Arte Ederren
Museoa, 2394 inbentario zenbakia.

San Antonioren bizitzako eszena
Ibiltari batek deabruarengandik askatu izana
eskertzen dio santuari272. Nicolas Antonio de la
Cuadra. Olioa mihisearen gainean, 140 × 188.
1720-1728 ingurukoa. Arabako Arte Ederren
Museoa, 1747 inbentario zenbakia.

San Antoniok haur bat ateratzen du ur
eltze batean hiltzetik 273
Nicolas Antonio de la Cuadra. Olioa
mihisearen gainean, 139,5 × 184,5. 1720-1728
ingurukoa. Arabako Arte Ederren Museoa,
2374 inbentario zenbakia.

San Antonio Paduakoa Jesus haurrarekin
Nicolas Antonio de la Cuadra. Olioa mihisearen
gainean, 151 × 189. 1720-1728 ingurukoa. Arabako
Arte Ederren Museoa, 2393 inbentario zenbakia.
Idem: «Emakume batek san Antonioren irudiarekin
jaso duen paper bat aurkezten dio merkatari bati
paper horren pisua zilarrean eman diezaion.
Merkataria harritu egiten da, ikustean emakumeak
moja-sarirako behar duen beste diru pisatzen duela
paperak». San Antonioren komentutik zetorren.
272 Batzordearen deskribapena: «San Frantzisko erlijioko
anaia bati harrera egiten edo San Antonio, ihes egin
eta itzulitako fraidearen miraria». San Antonioren
komentutik zetorren.
273 Idem: «Emakume batek, san Antonioren
bitartekotzaz, haur bat ateratzen du onez zeina,
jolasean, olioa edo ura irakiten zeukan eltzean erori
baitzitzaion». San Antonioren komentutik zetorren.
274 TABAR ANITUA, Fernando, «La pintura
del Barroco en Euskal Herria. Arte local e
importado», hau dio: «Pieter Lisaert IV.a (15951629) margolariaren bizitza mendearen lehen
herenean gertatzen da. Anberesko margolari
eta arte merkatarien dinastia bateko kidea zen.
Gasteizko Karta Museoan birjina zuhur eta ergelen
parabolari buruz egin zituen kopietako bat gorde
da. Arabako Foru Aldundiaren jabetzakoa da eta
desamortizazioaren ondoren iritsi omen zen hara».
275 Honela deskribatu zuen Monumentu Batzordeak:
«David belaunikatuta, koroa bere oinetan duela, saloi
zoragarri batean, korintiar zutabe konposatuen ordena batean bermatutako errezelaren azpian. Natam
profeta haren atzean agiraka egiten eta ezkerreko
beheko angeluan zeruko jeinu bat airean izurria eta
burezurra aurkezten, bere bekatua zigortzeko zeruak
hautatzen uzten zizkion izurriaren eta gerraren ikur».
271

Birjina ero eta zuhurrak 274
Peter Lisaert IV. Mihise gaineko olioa. 100x148. XVII. mendearen lehen herena.
Arabako Arte Ederren Museoa, 409 inbentario zenbakia.

Saul eta David275
Anonimoa. Mihise gaineko olioa. 95x135.
XVII. mendea. Arabako Arte Ederren
Museoa, 3104 inbentario zenbakia.

Moises uretatik aterea
Anonimoa. Mihise gaineko olioa. 97x135.
Arabako Arte Ederren Museoa, 2974
inbentario zenbakia.
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Esan dugunez, inbentario oso oinarrizkoa zen eta, zalantzarik gabe,
horregatik, Madrilgo Arte Ederren Akademiak beste bat eskatu zuen,
datu gehiago emango zituena, hala nola neurriak, teknikak eta, batez
ere, haien jatorria.266267268269270271272273274275
Inbentarioa igortzearekin batera jakinarazi zen museoa 1844ko urtarrilaren 7an inauguratu zela. Aldi berean, ohartarazi zen, haren
kudeaketaren administrazio araubideari zegokionez, ez zegoela ezer
ezarrita, baina Aldundiko atezain batek bere zaintzapean zeukala, behintzat, eta jendeari erakutsi behar ziola.
Inbentario horretan ez dira ageri Riberaren Kristo gurutziltzatua276,
San Pedro eta San Pablo margolan ospetsuak, 1844ko urriaren hastapenetan berreskuratzea lortu eta egun horretan Probintziako Etxe berrian jarri baitziren. Kristo gurutziltzatua gailendu zen batzar aretoan
eta apostoluenak erremate gelan jarri ziren, batzar aretoaren eskuinean, baina zenbait urte geroago galerian edo museoan jarrita aurkituko ditugu, geroago esango dugunez, Etxe Jauregiaren bigarren
solairua jasotzeko obrak egin zirenean. Geroago batzar aretora igaro
ziren, Gurutziltzatuaren albo bietan.

X

Jose Ribera (el Españoleto). Grabatua. Bilduma partikularra.

Inbentario horretan ez dira ageri Riberaren
Kristo gurutziltzatua San Pedro eta San Pablo
margolan ospetsuak, 1844ko urriaren hastapenetan
berreskuratzea lortu eta egun horretan Probintziako
Etxe berrian jarri baitziren.

Jose Ribera (el Españoleto)
Xàtiva (Espainia), 1591ko otsailaren 17a-Napoli (Italia),
1652ko irailaren 3a
Margolaria, marrazkigilea eta grabatugilea, estilo naturalista
landu zuen, Caravaggioren tenebrismotik estetika koloretsu
eta argitsuagorantz bilakatu zena, Van Dyckek eta beste
maisu batzuek eraginda. Napoliko eskola handia sortzen
lagundu zuen (Giovanni Lanfranco, Massimo Stanzione,
Luca Giordano...), zeinak bere maisu eztabaidaezintzat jo
baitzuen; eta haren obrek, Espainiara oso goiz bidalita, tokiko
margolariei eragin zien, hala nola Velazquez eta Murillori,
bai teknikan, bai eredu ikonografikoetan.

Kristo gurutziltzatuaren margolanean honela sinatu zuen:
- Jusepe de Ribera Español. F. 1643 -

X

276

Jose Riberaren ( Jativa, 1591-Napoli, 1652) Kristo gurutziltzatua neurri handiko
(291,5 × 194 cm) oihalen gaineko margolan bat da, olioko teknikoarekin egina.
1643an Napolin egindako margolan barrokoa da. Kristoren margolana,
san Pedro eta san Pablorenekin batera, 1957 arte egon ziren jauregian, eta
urte horretan Arte Ederren Museora eraman ziren. Haien tokian Carlos
Imberten kopia bat jarri zen, San Migelen elizatik ekarria. Imberten kopia hori
Imberten alargun Candida Arangurenek eman zion dohaintzan Andre Mari
Zuriaren Kofradiari. Egun Sortzez Garbiaren kaperan dago eliza horretan.
Riberaren Kristo, San Pedro eta San Pabloren obrekin batera, Elizbarrutiko
Museo berrian geratu zen, Santa Mariaren Katedralean, 1999an. Obra hori
kontserbatzeko egindako esku hartzeei dagokienez, erreferentzia dokumentalak
daude Arabako Lurralde Historikoaren Artxibategian. Dokumentatuena
Egañak 1868an egin zuen proposamena da. Ordukoan Gato de Lemak esku
hartu zuen. XX. mendean, 1958an, Gonzalez Quesadak zaharberritu zuen,
eta 1985ean Francisco Javier Villanuevak. 2010ean Arabako Foru Aldundiaren
Zaharberrikuntza Zerbitzuak, eta 2007an obra New Yorkeko Guggenheim
museoan erakutsi ondoren, obra osorik ikertu eta zaharberritzea pentsatu
zuen. 2018ko apirilaren 25ean zaharberritzeko lana prentsari eta jende guztiari
aurkeztu zitzaien, eta ikusi zen obrak berniz geruza lodien azpian ezkutatuta
zegoen kromatismo guztia berreskuratu duela. Zaharberritzeko prozesua Foru
Aldundiaren Zaharberrikuntza Zerbitzuko zaharberritzaileek egin dute: Marina
Lopez Villanuevak eta Soledad Rojo Rojok.
Egindako zaharberritze lanak eta obraren ikerketa historikoak argitalpen
zoragarria ekarri dute: "José de Riberaren Kristo Gurutziltzatua Arabako
Ondarean" Gasteiz: Arabako Foru Aldundia, Euskara, Kultura eta Kirol Saila,
2018. Obra hori, Jose Riberaren San Pedro eta San Pablo obra biekin batera,
Arte Ederren Museoan erakusten dira 2018ko apiriletik 2019ko urtarrilaren 31ra
bitartean.
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Batzar aretoa278. Riberaren hiru margolanekin apainduta.

X

Oihal horiek Pedro Oreitia Bergara gasteiztarrak, Flandrian Carlos II.a erregearen ministro eta Errege Ogasunean presidente zenak,
oparitu zizkion Santo Domingoren komentuko nobiziotzari, lurralde
hartan egon zenean erosita. Bere liburutegi osoa ere utzi zion Oreitiak
komentu horri zeina, tradizioaren arabera, XVII. mendeko eskualde
horretako argitalpen eder eta oparoenek osatzen baitzuten. Dohain
tza horiek eskertzeko, domingotarrek haren erretratu bat jarri zuten277
nobiziotzara zihoan eskailerako horma-atalean, eta haren azpian
Oreitiaren karguak aipatzen zituen idazkun bat. Bere negozioetatik
erretiratu ondoren, Gasteiza itzuli eta bertan hil zen, 1694an, eta komentuko kapera nagusian hobiratu zuten, komunitateak eskaini zion
hilarri beltz baten azpian.

277

BARTOLOME GARCIA, Fernando R. «Aproximación a la figura del pintor
vitoriano José López de Torre (1775-1829)», ONDARE, 21. zk., 2002, 209.-224.
or. Egileak dioenez, 1788an Santo Domingoren komentuko sakristiaurrerako
hiru erretraturengatik kobratu zuen. Lehenik Pedro Oreitiarena eta Adriano
VI.a aita santuarena egin zituen.

Oihal horiek Pedro Oreitia Bergara gasteiztarrak,
Flandrian Carlos II.a erregearen ministro eta
Errege Ogasunean presidente zenak, oparitu zizkion
Santo Domingoren komentuko nobiziotzari, lurralde
hartan egon zenean erosita.

X

278

AMV- GUI-1 -254_2(1). Egilea E. Guinea. 1940ko uztaila.
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Jose Riberaren 'Kristo gurutziltzatua’. Mihise gaineko olioa. 292x192. 1643.
2017an zaharberritu zuen Arabako Foru Aldundiko Zaharberrikuntza Zerbitzuak. Argazkia: Quintas argazkilariak279.
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Jose Riberaren San Pedro280.

279

Gurutziltzatuaren irudia, zaharberritu ondoren.

280

Jose Riberaren San Pedro eta San Pablo. Arabako Foru Aldundiaren gordailua.
Elizbarrutiko Arte Sakratuaren Museoa. Argazkia: Quintas argazkilariak.

Jose Riberaren San Pablo280.

Santo Domingo komentuaren hondakinak. ATHA-DAF-GUE 9740

111

Azpimarratu behar da nola deskribatu zituen Batzorde Artistikoak
Riberaren margolanak artean Kantabriako Probintziako Amortizazio Arielen bulegoetan zeudenean. Esparru bat prestatu zen han
desamortizatutako komentuetatik iritsitako ondasunak biltegira
tzeko. Biltegi horretan zeuden bitartean, hain zuzen ere, egin zuen
inbentario hori batzordeak, Amortizazio Errenta eta Arielen Zuzendaritza Nagusiak 1835eko abuztuaren 12an emandako jarraibidearen arabera. Zenbait urte geroago, 1843an, Riberaren hiru margolan horiei buruzko txosten bat egin zuen batzordeak, eta honela
deskribatu zituen:
San Pedro Apostolua. Markorik gabeko oihala, sei oin eta zazpi hazbete garai,
lau oin eta zortzi hazbete zabal. Santuak, zutik, oihalaren atzealdea goitik
behera okupatuz, sei oin, bederatzi hazbete eta linea bi dauzka. Erdi albotik
dago bere ezkerrean, ikusleari aurrez aurre begira. Haren ezkerretik, besaburu
horretatik helduta daukan gainjantzi bat eskegita duela, harekin eta kontrako
aldeko orlari lotuta giltzak dauzka eskegita. Eskuina naturaltasunez erorita
dagokion aldakaren gainean. Haren koloreen edertasuna gehiago nabarmen
tzen da ia margolan osotik jaisten den zeru zabala oskarbi dagoelako. Diseinu
miresgarria, multzo miresgarria, tinta fin apartak eta haien lotura ondo ulertua eta maitemintzen duten akabera eta batasuna haren alde guzti-guztietan,
batez ere noblezia, adierazkortasun eta bizitasuneko jarrera buruan. Españoletoren obra da, «Juseppe de Ribera, Español Valenciano fecit año de 1637»
dioen zifrarekin. Halako kontserbazioa du, zoritxarrez arreta pixka bat jarrita igartzen zaizkion konponketa batzuekin bada ere.

Inbentarioa egin eta gero museorako esparrua egokitzeko izapide guztietan Carreñoren margolan bat falta zela sumatu zen, eta saldu zela
ere pentsatu zen. Nolanahi ere, 1845ean Madrili jakinarazi zitzaion
margolana, Sortze Garbia irudikatzen zuena, batzordeak zeukala eta,
beraz, Batzorde Nagusiaren eskura zegoela. San Frantziskoren komentuko erizaindegiko kaperan egon zen margolana.
Dirudienez, ez zuten uste lagatako gela toki egokia zenik museoa
behin betiko uzteko. Izan ere, 1845ean gestioak egiten jarraitu zuten
toki egokiagoa aurkitzeko. Zalantza horiek izan arren, ordea, jauregiaren bigarren solairua jasotzeko obrak 1858 amaitu ondoren ere
iraun zuen museoak. Batzar Nagusiek ahalegin oso handia egin zuten artelan horiek gordetzeko esparrua apaintzeko eta Her Moreau
jaunari, zeina taillagin apaintzaile ospetsua baitzen, eskatu zioten pabilioiko museo eta liburutegirako hiru gelak apaintzeko. Fakturan
jasotzen dene281, erlaitz eta floroiekin dekoratu zituen gela horiek eta
zilar-kobrezko 1.000 erreal kobratu zuen bere lanagatik.

San Pablo Apostolua. Markorik gabeko eta neurri berdinetako oihala. Santuak, margolanaren atzealdea goitik behera okupatzen duenak, sei oin eta
hamabi hazbete dauzka. Erdi albotik dago bere eskuinean, eskuin eskua aurrerantz aterea eta haren bizar beltz, sarri eta dotorearen parean, ezpata baten
kirtenean bermatuta, bere heriotza noble eta ospetsuaren ikur. Bere gainjantzi
gorrian bilduta ageri da, haren ezker eskuaren erdia ikusgai, zeinean bere epistolen liburua baitauka, dagokion aldakan bermatuta doi-doi ikusten dena.
Alde horretako gainjantziaren orla jasota eta liburuaren bidez eutsita. Buru
noble, dotore eta heroikoa, ikuslearengana pixka bat itzulita. Aurrekoaren
dohain berdinak edo are hobeak osotasunean eta bere zatietan. Hobeto kon
tserbatuta, baina konponketa doi batekin. Egile berarena sinadura berarekin.
Gurutziltzatua. Gurutze bat oholean eta haren markoa. Hamar oin eta zortzi
hazbete garai, zazpi oin zabal. Gurutzeak margolan ia osoa hartzen du goitik
behera, aurrez aurre haren burua zerurantz zeiharka bere ezkerraren gainean
eramanda, Aita betierekoari abandonatuta egoteagatik kexu egiteko jarreran.
Adierazkor eta sentikorrago egiten dute hori argiaren astroak, eguzkia eta ilargia, eklipsatuta ageri diren zeruko iluntasunek eta opakotasunak. Ez dago
aurrekoak bezain ondo kontserbatuta eta estiloa bestelakoa bada ere, bere osotasunean eta zatietan haiek baino meritu handiagoa dauka agian. Haren gainean batez ere bizi, sufrimendu, pairamen eta atsekabe eite imitaezina dago
isurita. Egile berarena, sinadura berarekin, baina 1643koa.
Gelako sabaiaren xehetasuna. Argazkia: C.U.
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ATHA-FHPA-DH.1354-5 eta DH.3384-1.
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Beste artelan batzuk etxe-jauregiaren
dekorazioan
Museoaz gain, beste artelan batzuek apaintzen zituzten gainerako gelak. Arestiko kapituluetan esan dugunez, probintziak bazeuzkan zenbait margolan, erregeak eta pertsonaia ospetsuak irudikatzen zituztenak, egoitza San Frantziskoren komentuko probintzia gela eta Arana
Manriquetarren etxea zenean haiek erosteko agindu baitzuen. Obra
haiek, noski, jauregi berriko hormetan jarri ziren. Une harrezkero ez
da amaituko margolanak lortzeko interesa, eta erosita zein dohain
tzen bidez sartu ziren pixkanaka. Nabarmenen artean, Sortze Garbiaren margolana, hasiera batean Cabezalero margolariari egotzi
zitzaiona282 eta geroko ikerketek Cornelius Schuti egozten diotena283.
Kaperaren deskribapenean mintzatuko gara obra horretaz, esparru
horretan jarri baitzuten..
Esan dugunez, ohikoa eta tradiziozkoa izan zen probintziak errege
tzako pertsonaien margolanak agintzea gelarik nobleetan erakusteko, Batzar Nagusien bilkurak egiten zirenetan284, eta hala gertatuko
da jauregian ere. Eraikina jaso bitartean, Iñigo Ortes Velasco diputatu nagusi zela, eta 1843ko abenduaren 1ean Isabel II.a erregina
aldarrikatzearen karietara, erretratu bi agindu zitzaizkion Manuel
Basco285 margolariari, Isabel II.a erreginarena bata, eta haren ama
Maria Cristina Borboi eta Bi Sizilietakoarena bestea. Zehazki, zilarkobrezko 550 erreal askatu ziren Erregina G.A. maiestatearen eta
haren Ama Agurgarriaren erreginaren erretratuak margotzeagatik, aldarrikapenaren solemnitatea prestatzeko286.
Urte bi geroago baino ez, jauregia inauguratu berritan, Isabel II.aren
beste margolan bat agindu zen berriz 1845ean287. Ohikoa zen halako
obrak erosteko erresumaren hiriburuan karguak betetzen zituzten
arabarrak bitartekari hautatzea, han bizi baitziren ospe artistikorik
handiena zuten margolariak.

282

TORMO MONZO, Elias: «La Inmaculada atribuida a Cabezalero en el Palacio
de la Provincia en Vitoria», El Ateneo, 4. zl., 1917, 8.-10. or. Zalantzan jartzen du
Cabezaleroren egiletza eta margolanaren ikonografia deskribatzen du.

283

TABAR ANITUA, Fernando. «Una Inmaculada atribuible a Cornelius Schut
en el Museo de Álava», Cultura, 5. zk., 1992, 81.-84. or. Cornelius Schuti egozten
dio obra, margolari horren ezaugarri artistikoak azaldu eta Cabezalerori
egozteko zertan oinarritu ziren ez dakiela dio.

284

URDIAIN MARTINEZ, M. Camino. Arabako Batzar Nagusiek…, op. cit., 91.
or. eta hurrengoak. Egoitza San Frantziskoren komentua zenean agindu ziren
errege-erreginen eta agintarien erretratuen obrak argitaratzen dira.
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Manuel Vasco edo Basco. XIX. mendeko arabar margolari eta urreztatzailea;
Valdivielsotarren tailerreko laguntzailea.

286

ATHA-FHPA-DH.3386-1.
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ATHA-FHPA-DH.5440-1. 2014ko urtarrilean, kapitulu hau idazten
ari nintzenean, obra horri eta Mendoza haren egileari buruz dagoen
dokumentazioa zela eta, informazioa eskatu nion Arte Ederren Museoari.
Hasiera batean obra hori ez zegoen ikusgai eta geroago jakinarazi zidaten
biltegietan eta kontserbazio egoera txarrean zegoela eta, beraz, ez da posible
izan erretratu horren irudirik lortzea. Arte Ederren Museoan Isabel II.a
erreginaren beste erretratu bi gorde dira. Haietako bat gorputz osokoa, 223
× 142 zentimetrokoa, Eduardo Banda Pineda (1899) margolariaren eskutik
sinatua, obra honetan ageri dena eta, dirudienez, Mendozak 1845ean, Isabel
II.ak 15 urte zituenean, egin zuenaren kopia dena. Eta beste erretratu bat
gorputz erdikoa, egile ezezagunarena, formatu txikiagokoa (97,5 × 79 cm),
Isabel II.a nagusiago irudikatzen duena.

Francisco Mendoza margolariaren ordainagiria.

Ordukoan Francisco Azebal Arratia288, Erresumako senatariari eskatu zitzaion Isabel II.a erreginaren beste erretratu bat egiteko agindu
zezala. Senataria Francisco Mendoza margolariarekin jarri zen kontaktuan289. Ez da harritzekoa Azebalengana jotzea; izan ere, ezaguna
zen pintura zale handia zela eta bilduma pribatu baliotsu bat zeukan
berak ere, zeinean Goyaren obra batzuk baitzeuden. Abuztuan amaituta zegoen obra eta 4.000 erreal ordaindu zioten hura egiteagatik.
Bartolome de la Cavilla kutxa egin zuen garraiatzeko eta Pablo Berasategi mandazainak eraman zuen Gasteizeraino. Presa oso handia
zeukaten obra hori jarrita gera zedin, 1845eko irailaren hasieran,
esan dugunez, erregina Gasteiztik igaroko baitzen. Erretratuaren
datu teknikorik topatu ez badugu ere, probintziako artxibategiak
informazio ugari dauka margolana iristean gertatu zenaz eta batzar
aretoan jarri aurretik egindako gestioez.

288

Francisco Azebal Arratia. Politikari moderatua eta negozio gizona,
Menagarain (Araba) jaioa 1795ko maiatzaren 18an. Bost anaiatatik nagusia
izan zen, zeinek Madril hirian burutu baitzuten euren jarduera politiko,
ekonomiko eta kulturala. Alcala de Henareseko Unibertsitatean ikasi eta
zenbait kargu bete zituen administrazio publikoan eta enpresa pribatuan:
Madrilgo probintziako diputatu (1836), Madrilgo Aurrezki Kutxako zuzendari
(1838), Espainiako Aseguru Konpainiaren sortzaile (1841). 1843ko otsailean
jarleku bat lortu zuen goiko ganberan, Araba probintzia ordezkatuz, Madrilgo
diputatu eta Arabako senatari, eta azken jarleku hori hautatu zuen. Berriz
hautatu zuten Araba ordezkatzeko 1844an eta 1845ean. 1845ean Madrilgo
probintzia kontseiluko presidenteorde izan zen 1847an Alcantarako Ordenako
kide, eta 1850ean Arabako biziarteko senatari, gobernuarekin «foruen
hitzarmena»ri buruz egindako negoziazioen karietara. Hemengo informazioa:
http://www.euskomedia.org/aunamendi/18249 eta http://es.wikipedia.org/wiki/
Francisco_de_Acebal_y_Arratia.

289

Francisco Mendoza. San Fernandoko Arte Ederren Akademiako irakasle.
Manual del pintor de Historia obraren egilea, Imprenta de T. Fortanet, 		
Madril, 1870. Liburuan, eta pertsonaia eta gertakari historikoei buruzko obrez
ari dela, hau dio: «Asko hausnartu behar da gaiaren hautaketari buruz interesa
izan dezan, eta ikusle ikasiek berehala uler dezaten, eta edozein kontzepturen
pean ere gertakari nabarmen bat gogorarazten duen historiaren orrialde bat
izan dadin; oso ondo eginda badago ere, gaiak interesik ez badauka, izugarri
murrizten da obraren meritua».
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Isabel II.aren erretratua, 14 urterekin. Egilea: Eduardo Banda Pineda. Mihise gaineko olioa. 223x142, 1899. Arte Ederren Museoa. 965 inbentario zenbakia290.
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Oro har, obra horiek markorik gabe iristen ziren eta, beraz, Lorenzo Kotxa maisu taillaginari eskatu zitzaion urrezko bat291. Batzar
aretoan jartzeko, ordea, errezel berezi bat egitea erabaki zen, obrari
ikusgarritasuna emateko. Erosi behar ziren oihal finei dagokienez ere,
Francisco Azebali eskatu zitzaion, abuztuan, Madrilen eros zitzala.
Ez zen lan erraza izan, Azebalen eskutitzaren arabera, Madrilgo ur
eta zetazko brodatzaile eta sokagileen denda guztietatik ibili ondoren,
zailtasun handiak izan baitzituen egiteko behar ziren materialak eta
kantitateak aurkitzeko. Merkatariek, euren buruz zuritzeko, esaten
zuten erregina ibiliko zen hiri guztiek erosi behar zituztela material
horiek bera pasatzean egingo ziren ekitaldietarako. Azkenean, Talavera de la Reinako zeta eta urreko Errege Fabrikaren zetazko oihalen
biltegian 110 kana damasko gorrimin erosi ziren, 3.975 errealetan, eta
berehala bidali ziren, errezela egiten hasi ahal izateko. Zenbait egun
geroagorako utzi ziren 34 kana hostotxo xingola, 20 kana urrezko edo
urre faltsuzko (besterik ez zegoelako) parpaila lau eta urrezko kordoiak
eta borlatzarrak zeuzkaten brida bi, zeinak Jose Montero sokagileak
erregeentzako moduko obra izateko moduan jartzea aholkatu baitzuen. Abuztuaren amaieran bidali zen dena.
Berehala jarri zen material guztia Fernando Leonard tapizgilearen
eskuetan292, zeinak, errezelaz gain, gidaridun gortina bat eta gortina bi egin baitzituen, alde banatan, urrezko hagekin helduta, halako
moldez non, beharrezkoa balitz, liturgia ospakizunak egitean, erreginaren margolana ezkutatuta geratu ahalko baitzen edozein unetan.
600 erreal kobratu zuen Leonardek. Eugenio Moraza Gasteizko maisu sokagileak ere esku hartu zuen, eta berak izan zuen errezelaren
gaineko tronua egiteko ardura. Zeta gorriminezko kordoiekin eta
urrezko bolatxo finekin eta urrezko beste 11 borlarekin ere apaindu
zuen, eta 900 erreal kobratu zuen lan horregatik.
Erreginaren bisitarako ezin izan zen obra osorik egin; 1845eko amaieran baino ez zen guztiz amaituta geratu. Hala, data haietan erreginaren erretratua geratu zen batzar aretoan buru, egindako errezelarekin
luxuz apainduta. Guztira 9.386 errealeko gastuak sortu zituen293.

X

1845aren amai aldera erreginaren erretratua
geratu zen batzar aretoan buru, horretarako
egindako errezelarekin luxuz apainduta.

X

Juan Angel Saez bere zaharberritze lanengatik egindako faktura, 1845294.

Gai historikoko margolanak
Erregetzako pertsonaiez gain, zenbait elementutan Arabako historia
jasotzea erabaki zen. 1846an margolan bat agindu zen, Arabako historian gobernatu zuten pertsonaien (kondeak eta diputatu nagusiak)
idazkunekin. Ordukoan, hiriko arotz taillaginak erabili zituzten.
Otsailaren 19an Nicolas Kotxa arotz eta margolariari agindu zi
tzaion obra, eta berak egin zituen diputatuen izenen urrezko idazkunak. Margolana amaitutakoan, F Lambla arduratu zen berniz geruza bat emateaz.294

Margolanak kontserbatzeko lanak
Artelanak kokatzen ziren esparruei zegozkien dekorazio alderdiekin batera, eraikina amaitutakoan, lan bizia hasi zen zenbait artelan
konpondu eta kontserbatzeko, denboraren poderioz eta alde batetik
bestera etengabe ibili ondoren, egoera txarrean baitzeuden.
1846an biziki lan egin zuen Fermin Herrera margolariak, zeinari
orduan zeuden margolanak garbitu eta bernizatzeko agindu baitzioten: Urkixorenak, erregeen margolanak295. (Felipe V.a, Carlos IV.a eta

290

Ohikoa zen errege-erreginen erretratuen mandatuak Gorteko margolariek
egindakoen kopiak izatea. Madrazoren obraren kopia egin zuen Mendozak
eta 50 urte geroago, 1899an, Eduardo Banda margolariak Francisco
Mendozarenaren kopia egingo du, haren kontserbazio egoera txarragatik, agian
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ATHA-FHPA-DH.1354-5 eta DH 3384-1.

292

ATHA-FHPA-DH.1458-14.

293

ATHA-FHPA-DH.3363-1.
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ATHA-FHPA-DH.1458-14.
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URDIAIN MARTINEZ, M. Camino. Arabako Batzar Nagusiek…, op. cit., 90. or.
eta hurrengoak. Obra horretan landu zen Batzar Nagusiek probintziaren aretoa
zena, San Frantziskoren komentuan zegoena, apaintzeko agindu zituen erregeerreginen, pertsonaia ospetsuen eta erlijiosoen margolanen gaia eta, horregatik,
ez dugu deskribapen zabalagorik egingo.
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Fernando VII.a) eta san Prudentziorena296. Harekin batera lan egin
zuen F. Lamblak, zeinari Alava jeneralaren eta Prudencio Maria Berastegiren erretratuak bernizatu eta garbitzeko agindu baitzitzaion297.
Bestalde, obra batzuen markoak aldatzea erabaki zen, eta Juan Leonardo Zabalak Prado kaleko 2. zenbakian zeukan ispilu eta urrezko
marko fabrikari agindu zitzaion marko gotikoak, 6 hazbeteko zabalerakoak, hornitzeko. Fabrika horrek izango zuen, halaber, obra batzuk
konpontzeko ardura, hala nola Isabel II.aren erretratua, zeinari biz
kar berria eta kristala jarri baitzitzaizkion.

Bestalde, data horietan arreta berezia merezi dute probintziak Juan
Angel Saez tokiko margolariarekin ezarri zituen harremanek298.
Harreman estu hori 1845ean hasi zen. Saez, Pradillo de Camerosen (Errioxa) jaioa 1811n, Madrilgo San Fernandoko Arte Ederren
Eskolan Juan Galvezekin batera ikasi ondoren (berarekin lan egingo zuen La Granjako jauregia dekoratzen), Gasteiza igaro zen, eta
han, 1839an, Arte Ederren Eskolako marrazketa eta margolaritzako
irakasle izendatu zuten. Lehen urteetan, behin eta berriz deitu zuten margolaria orduan eraikin berriko geletako batean irekitako museoan zeuden obrak konpontzeko lanak egiteko. Zehazki, ezagutzen
da 1845ean obra bitan esku hartu zuela. Haietako bat, Sortze Garbia;
haren fakturaren arabera, 100 erreal kobratu zuen oihal berriarekin forratzeagatik, beste 90 erreal margolan hori garbitu eta iztukatzeagatik
eta 120 erreal hura bernizatu eta zaharberritzeagatik299.
Bigarren esku hartzea san Prudentzioren margolanean izan zen300,
zeina forratu, garbitu, iztukatu, bernizatu eta zaharberritu baitzuen,
270 errealengatik hori guztia. Zenbait urte geroago lankidetza horrek jarraitu zuen, eta hainbat gaitako obra zehatzen mandatu jakin
batzuk hasi ziren. 1848ko abenduaren 18an 400 erreal agindu ziren
margolariaren alde, Armiñongo zubi berriaren ikuspegia irudikatzen
zuen margolan batengatik. Data berekoa da beste 400 errealeko ordain-agindua, 1844an inauguratutako etxe-jauregi berria margotzeagatik. Obra horri esker jakin dezakegu zer itxura zeukan eraikinak solairu bakarrarekin. 1859an jauregian solairu berria jasotzeko obrak
amaitu zirenean, berriz agindu zioten margolan bat, itxura berriarekin. Une harrezkero, hain zuzen ere, jarraitu zuen probintziarekiko
lankidetza biziak; izan ere, obra asko agindu zizkioten jauregi berriko hormak apaintzeko.

Juan Leonardo Zabalaren faktura.

296

ATHA-FHPA-DH.1458-1.

297

Idem. 1849an, dirudienez, margolan hori oihal berriarekin sendotu zen. Fermin
Herrerak hornitu zuen (DH 1579-1) eta 6 erreal kobratu zuen harengatik.

Ez da arraroa margolari hori hautatu izana probintziak egindako
zenbait mandaturen egile. Izan ere, Martin Sarazibar probintziaren
eraikinaren arkitekto eta egilea izan zen, beharbada, horren arduraduna, berrogeiko hamarkadan Gasteizko Arte Ederren Akademiako
irakasleen klaustroko kide baitzen301, non arkitektura zibil, geometria
praktiko eta marrazketako klaseak ematen baitzituen. Hezkuntzako
lanbidea eta espazioa partekatzen zituen margolariarekin, beraz.
Aukera izango dugu hurrengo kapituluetan Saezek probintziarekin
izandako harreman profesionalaz mintzatzeko.
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CANTERA ORIVE, Julián. «Un pintor riojano de Pradillo de
Cameros (Logroño). Don Juan Ángel Sáez García (años 1811-1873)»,
Berceo, 1950, 1951, V-VI bil.; CERRILLO RUBIO, Lourdes. «Vistas
de la ciudad de Vitoria en la pintura de José Ángel Sáez», Segundo
Coloquio sobre Historia de la Rioja III, Logroño, Colegio Universitario
de La Rioja, 1985, 319.-328. or.
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ATHA-FHPA-DH.1458-14.
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Antonio Gonzalez Ruiz margolariaren obra, 1765ean egina, Arabako Batzar
Nagusiek apirilaren 28a san Prudentzio Arabako babeslearen omenez jaiegun
izendatzearen karietara berariaz eskatuta.

301

VIVES CASAS, Francisca. La Academia de Bellas Artes de Vitoria (1818-1889),
Gasteizko Udala, 2000.
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Batzar aretoaren oin eta kanpoko altxaera planoa. Irudi interesgarria da, kaperaren eta batzar aretoaren alboen
eremuaren kanpoko itxurari buruzkoa, eraikinak solairu bakarra zeukanekoa302.

Batzar Nagusietako aretoa 1844an302
Jatorrizko aretoa ermandadeko prokuradore guztiak sartzeko beste
edukieraz pentsatu zen, baina 1844an, inauguratu zenean, jauregiaren obrak amaitzeko egin behar izan ziren doikuntza ekonomikoak
direla eta, altzari guztiak eta dekorazioa oso soilak izan ziren.
Eraikinaren espazio axiala hartzen zuen, ekialdetik mendebalderanzko noranzkoarekin. Forma luzanga zeukan eta mendebaldeko
muturrean esparru zirkularra zabaltzen zen, non kapera kokatu
baitzen. Batzar aretora pinu zurezko aurpegi biko ate xume batetik
sartzen zen, zeina Lorenzo Kotxak egin baitzuen303 harengatik 224
erreal kobratuta.
Sabaiko sabai-leiho xume batetik jasotzen zuen argia lokalak, zeina
Marcelino Lezea beiragile letoigileari agindu baitzitzaion 1843an304.
Gordetzen den haren lanen fakturagatik badakigu, goiko beira horiez
gain, aretoak lau sabai-leiho zeuzkala alboko multzoetan, hots, zenbait
urte geroago aretoko eskulturak hartuko zituzten hobiak zabalduko
ziren tokian.

X
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ATHA-DAIC-16906-14.

303

ATHA-FHPA-DH.5440-1. Bigarren solairua jasotzeko obrak egitean, 		
erabat berritu zen atea.

304

ATHA-FHPA-DH.3388-1.

Batzar aretora pinu zurezko aurpegi biko ate
xume batetik sartzen zen, zeina Lorenzo Kotxak egin
baitzuenharengatik 224 erreal kobratuta.

X
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Aretoko igeltsulanen xehetasunak. Argazkia: C.U.

1843ko erdialdetik 1844ko martxora bitartean, Jose Galo Agirre
maisu taillaginak305, batzar aretoko apainketa egin zuen igeltsuan.
Igeltsu eta kola-urezko masaz hormen luzitua egin zuen, erlaitz, pilastra eta korintiar kapitel formako moldurak eta zerrendak eginez
sabai osoaren inguruan, landare formekin oso dekoratutako erliebeekin. Zuia ingurutik eramandako 400 anega igeltsu erabili zuen306
eta 4.334 erreal kobratu zuen obra osoagatik, beharginen egunsariak
barne. Taillagin horrekin batera lan egin zuen Beltran Pasquierrek,
«frantsea» zeritzotenak, zeinak jauregiko beste lau gelatako iztuka-

tua egin baitzuen307. Obretan lagundu zuen Fermin Andueza hargin-igeltseroak, eraikina eraiki bitartean obra garrantzitsuak egin zituenak. 1843an Agirrerekin batera lan egiteko agindu zitzaion, beste
lan batzuetan ez ezik, baita jauregi berriko geletako sabaien apaingarrietan ere308: batzar aretoa, bulegoak, idazkaritza, etab.
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ATHA-FHPA-DH.3384-1 eta DH 3388-1.

307

ATHA-FHPA-DH.3382-1.

306

ATHA-FHPA-DH.1354-5.
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ATHA-FHPA-DH.3388-1.
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Altzariak
Batzar aretoan, ermandadeko prokuradoreak jesartzeko, sei banku
jarri ziren, Modesto Ordozgoiti ebanistak eginak309. Forma xumeak
zeuzkatenez eta distira apur bat eman eta probintziako ordezkariak
nolabait eroso egon zitezen, haiek forratzea eta tapizatzea erabaki
zen. Juan de Dios Andueza aulkigilea arduratu zen310; lau arroa iztupa erabili zuen bigungarrirako, eta ondoren gantezko oihalez forratu zituen, obra urrezko tatxetekin errematatuz. Banku xume baina
dotoreak geratu ziren hala. Altzari horien kostua 2.650 errealekoa
izan zen guztira.
Baina, dirudienez, bankuetan ez zen toki nahikorik egon batzarkide
guztiak jesartzeko, eta beste 48 aulki jarri ziren; haietatik, 12 Antonio Isasa ebanistari erosi zitzaizkion, eta gainerakoak Elortzaren
alargunak hornitu zituen311, zeinak ihi eta lastozko aulki ospetsuak
egiten baitzituen. Erosoago egiteko, madapolamez312 forratu zituen
aulkiak Baldomera Erreizabalek, jostun eta jauregiko oihalezko eta
dekorazioko elementuak mantentzeko lan guztien arduraduna zenak.
Aulki horiez gain, sofa bat eta lau besaulki jarri ziren batzar aretoan,
Elorza fabrikak hornituak haiek ere. Lehenago idazkaritza eta kontu hartzailetza zerbitzuetako aulki guztiak erosi zitzaizkion ebanista
horiei.
Aretoan ezin zen falta mahaia, zeinetatik diputatu nagusiak bilkurak zuzentzen baitzituen. Hura ere, gainerako altzariak bezala, xumea izan zen. Haren eite soila estaltzeko, mahai gaineko pieza gorri
bat egiteko agindu zitzaion Hilarion Lopez Armentia sokagileari, 11
kana urrezko xingolaz apainduta, eta 106 erreal kobratu zuen guztira materialagatik eta egiteengatik. 1855ean, Esteban Ezkerekotxak
egindako beste mahai batekin ordeztu zuten. 30 oin luze zen hura,
bere armazoiarekin313.
Hurrengo urteetan, beste pisu bat jasotzea erabaki zen arte, une hartan batzar aretoak birmoldaketa handia jasan baitzuen, badakigu dekorazio lanak eskatzen zizkietela etengabe Gasteizko artisauei.

Jarleku forratu, XIX mendea. Argaski: C.U.

X

Ermandadeko prokuradoreak jesartzeko, sei banku
jarri ziren, Modesto Ordozgoiti ebanistak eginak.
Forma xumeak zeuzkatenez eta distira apur bat eman
etaprobintziako ordezkariak nolabait eroso egon zitezen,
erabaki zenJuan de Dios Andueza aulkigileakforratzea
eta tapizatzea haiek.

X

1846ko otsailean Nicolas Kotxak314 faktura helarazi zuen, batzar
aretoko txarteltzarretan jarritako urrezko erliebeko letren sei inskripzio
egiteagatik. Kuadrilletako prokuradoreek bankuetan bete behar zuten tokia identifikatzeko ziren. Kotxak berak egin zituen
koadro bi zeinak, fakturan esaten denez, urrezko inskripzioak baitziren, Gaztelako Koroari borondatez eman arteko diputatu jaunen izenak315

309

ATHA-FHPA-DH.5440-1.

310

ATHA-FHPA-DH.3363-1.

311

Según datos de la época, la producción de la fábrica Elorza era de 600 sillas y
70 sofás anuales, y trabajaban en ella 14 operarios

312

Madapolán: tela de algodón, especie de percal blanco y de buena calidad
originario de la India.

313

ATHA-FHPA-DH.5382-1

314

ATHA-FHPA-DH.1458-14.

315

Hace referencia a los condes y señores de Álava.
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Oso landutako haritzezko aulkia 316. Argazkia: Quintas Argazkiak.

120

Oholeriaren xehetasuna. Argazkia: C.U.

jasoz, eta beste bat garai hartatik egun arte, probintziaren armarriekin. 1.430
erreal kobratu zuen arotz horrek koadro horiengatik. 1846ko urrian,
halaber, zuraren artisauak kopuru batzuk jaso zituen aretoko armarriaren gainean erreginak 1845eko irailaren 10ean egin zuen bisitaren inskripzio alegoriko bat jartzeagatik, zeina urrezko letretan eta
erliebean egin baitzuen. Aldi berean, aretoko balaustradako zokaloko
zenbakiak eta inskripzioak urreztatu eta ilundu zituen. Irudirik ezean,
albiste horiei esker batzar aretoa birmoldatu aurretik nolakoa zen ikus
dezakegu, gutxi gorabehera.316
Beste gremio batzuek ere esku hartu zuten bilkuretarako gunea aldatu edo hobetzeko orduan. 1846ko ekainean Fermin Herrera margolariari deitu eta balaustreak eta haien zokaloa urdinez margotzeko
agindu zioten317.

Aretoaren dekorazioaren ikuspuntutik, badakigu 1844an eraikina
inauguratzean, Francisco Urkixo Irabien diputatu nagusi zela320, Jose
Ribera margolariaren hiru obrak ere eraman zirela jauregira, arestian esan dugunez: Gurutziltzatua, San Pedro eta San Pablo. Kristoa
batzar aretoko buru jarri zen. Errege-erreginen bisitetan, jauregia
bisitatzen zuen erregetzako kidearen margolana (Isabel II.a, Maria
Cristina erregina, etab.) jartzen zen batzar aretoko buru.
Inauguraziotik ozta-ozta igaro ziren bost urte, 1849an, maiatzeko
Batzarren bilkuretan321, aretoan behar ziren obrak egitea erabaki zenean, jaun konstituziogileen erosotasunerako.
Gela oratorioak edo kaperak osatzen zuen.

Aretoaren zoruko oholeria izan zen jauregi berrian egindako azken
lanetako bat. 1843ko irailean Lorenzo Kotxa arotzari318 agindu zioten obra. Material hau erabili zuen: 430 oin lineal zapata, 538 lauki
haritz eta intxaurrezko apaintzeko oholeriarako, eta pinuzko mihiztadurak. Hasiera batean oholeria obrarako aurreikusitako kostua 6.559
errealekoa zen baina, 1844an arkitektoak erabakitako hobekuntza
batzuk zirela eta, beste 3.000 erreal gehitu behar izan ziren haiengatik eta beste 3.000 oratorioaren oholeriagatik319.

316

Itxarongelarako edo guardia gunerako erositako altzarietako batzuk.

317

ATHA-FHPA-DH.1458-14.

318

ATHA-FHPA-DH.1354-5.

319

ATHA-FHPA-DH.3384-1.

320

Urkixo Irabien Villachica, Francisco (Burgos, 1804ko abuztuaren 1a-Gasteiz,
1873ko martxoaren 2a). «1841ean eta 1842an uko egin zion probintziako
diputatu izendatzeari, Batzar Nagusiak eta Foru Aldundia berrezartzen ez ziren
bitartean. Batzar Nagusiak berrezarrita, Aiarako ermandadea ordezkatu zuen
eta 1844ko abuztuaren 12ko batzar berezian diputatu nagusi hautatu zuten».
Datu biografiko gehiago hemen: ZENBAIT EGILE, Diccionario biográfico de los
diputados generales…, op. cit., 413.-417. or.
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ATHA. Aktak. L. 78.
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Batzar aretoko kaperaren altxaera eta oin planoak322.

122 | LEHEN ZATIA Etxe-jauregiko gela nagusiak edo alde noblea. Dekorazioa

122

Fedearen zeinua. Batzar aretoan kokatutako kaperako aldare mahaiaren dekorazio xehetasuna. Argazkia: Quintas argazkilariak.

Batzar aretoko oratorioa edo kapera
Batzar aretoaren buruan bertan, arku batez bereizita, gela zirkular
txiki batean, oratorioa eraiki zen. Batzarren egoitza San Frantziskoren komentuan kokatuta egon zenean ere, probintzia aretoaren
ondoan, kapera bat egin zen, san Andresen izenaren pean, liturgia
ekitaldiak egiteko. Sarazibar arkitektoak, eraikin berria diseinatu zuenean, kontuan hartu zuen egoera hori, ohitura eta tradizioa
baitzen azaroko deialdian Batzar Nagusien bilkurak egin aurretik
eukaristia egitea.
Oratorio berriaren diseinua oinplano zirkularrekoa izan zen, zegokion gangarekin, barrualdeari argi ematen zioten hiru balkoiekin, muselina zurizko gortina brodatuekin eta oihal zintzilikariekin
apainduta. Oinplanoak osatzen zuen zirkunferentziaren barrualdeko erdian hiru bao txiki ireki egin ziren. Ezkerrekoak sakristiarako
gune batekin komunikatzen zuen, erdikoak bilkura gelarekin (meza
emateko unean zabaltzen ziren gortinatzarrekin estali ohi zen) eta
eskuinekoak erremate gelarako sarbidea ematen zuen, areto nagusitik egin beharrik gabe.

322

ATHA. DAIC. 16906-14.

XX. mendearen erdialdeko irudia. ATHA-DAF-MIN-PP.001-131

X

Oratorio berriaren diseinua oinplano zirkularrekoa izan
zen, zegokion gangarekin, barrualdeari argi ematen zioten
hiru balkoiekin, muselina zurizko gortina brodatuekin eta
oihal zintzilikariekin apainduta.

X
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Hormak igeltsuzko marko taillatuetan sartutako panelez apaindu
ziren, landare motiboak zeuzkaten zenbait taillaz osatutako erlaitz apetatsu batekin.
Sabaia, ganga formakoa, zazpi panelek osatzen zuten, zeinak beraietan eszena erlijiosoak freskoko teknikaz margotzeko prestatuta diotenez322. Gangaren erdian floroi bat zegoen, eta lanpara bat baitzeuden,
agiriek jarri zen bertan.

Isidoro Mataukok 1843an egina. Argazkia: C.U.

Aldarearen mahaiak, Isidoro Matauko ebanistak egin zuenak323,
sei mentsula zeuzkan akanto hostoekin taillatuta324 hiru aurpegietako bakoitzaren izkinetan: aurrealdean eta albo bietan. Mahaiaren
atzea ldea urdinez margotu zen eta gainerakoa portzelana imitatuz.
Aldarearen mahaiaren aurrealdeak paneltzar margotuak zeuzkan,
Genevako marmola imitatuz. Pintura obra osoa Manuel Basco margolariak egin zuen325, eta zilar-kobrezko 2.000 erreal kobratu zuen
horregatik. Erdian urrezko orla bat zegoen gurutze batekin, fedearen
ikur. Mahaiak bere aldare-harria zeukan hari zurizko oihal batez estalita. Urrezko zokalo batekin errematatzen zen, marmola imitatuz
margotua hura ere.
Mahai horren atzealdea nabarmentzen dugu. Kaperan toki urria zegoela eta liturgiako arropak gordetzeko altxariak edo tiradera libreak
jartzea ezinezkoa zela kontuan hartuz, haren hutsune osoa aprobetxatuz diseinatu zuen Mataukok mahaia, eta haren atzealdean tiradera
lauak egin zituen, estolak, kasullak, amituak, gerrikoak, etab. zabalduta jartzea ahalbidetzen zutenak. Tiradera ate bikoitzaz ixten zen,
marmola imitatzen zuen pinturaz dekoratuta.

Aldarearen mahaiaren atzealdea. Argazkia: C.U.

Fausto Iñiguez Betolazak 1898an egindako aldarearen mahaiaren marrazkia.
Marrazkian san Prudentzioren eskulturaren arkatzezko trazu batzuk ikusten dira, zalantza
barik, data horretan (1898) aldarearen buru irudi hori jartzea pentsatu zelako.

Aldarearen mahaiaren xehetasuna. Mentsulak akanto hostoekin. Argazkia: C.U.

322

Ez dugu aurkitu freskoko dekoraziorik egin zenik erakusten duen agiririk.

323

ATHA-FHPA-DH.3382-1. Isidoro Matauko ebanistak zurean egin zuen
aldarearen mahaia, eta 2.109 erreal kobratu zuen horregatik.

324

Landare horren hostoak imitatuz egindako apaingarria, korintiar ordenako
kapitelaren bereizgarria.

325

ATHA-FHPA-DH.3363-1. Aldi berean, san Prundentzioren irudiaren
andetarako Alejandro Valdivielsok egin zituen apaingarri berriak margotzeko
ere agindu zitzaion Bascori.
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Pieza liturgikoak
Gune erlijioso hori inauguratzeko, Francisco Azebal Arratia Erresumako senatariak326, brontzezko Kristo bat bidali zuen327 eta aldareko
mahaiaren gainean jarri zen, zeina Isidoro Matauko ebanistak egindako maila batzuen gainean kokatuta baitzegoen328. Gurutze horren
aurretik, ezagutzen da beste bat egon zela, probintziako karguak zin
egitean eta Batzarren bilkuren aurretik egiten ziren zenbait ekitaldi
liturgikoetan erabiltzen zena. XIX. mende hasierako zilarrezko guru
tze eder bat da329.
Inbentarioen arabera, hirugarren gurutze bat zegoen. Idulki zuri baten gainean bermatzen zen, zeina urreztatu eta txartatutako ertz ahurrez apaindutako toskanar fuste baten oinarriarena egiten baitzuen.
Fustearen gainean zurezko gurutze bat bermatzen zen, metalezko
gurutziltzatuarekin, zeinak jatorrizko bekatuaren eta herioaren lurra imitatzen zuen enbor bat baitzeukan oinarri.
Azebalek zerbitzu asko egin zituen Gortean senatari eta mandatari
kargua bete zuen denboran. 1848ko azaroaren 20ko Batzar Nagusian
zerbitzu guztiengatik eskerrak eman eta zilarrezko heldulekua zuen
makulu bat oparitzea erabaki zen. 1849ko ekainean Azebalen eskuti
tza jaso zen oparia eskertuz.330

Francisco Azebal Arratia.

Francisco Azebal Arratia
Menagarai (Araba), 1975eko maiatzaren 18a – 1854/1857
Politikaria eta negozio gizona. Alcala de Henaresko Unibertsitatean
ekin zion bere unibertsitateko prestakuntzari, eta familiaren
negozioetan jarduteko utzi zuen. Zenbait kargu bete zuen Gortean eta
Araba ordezkatu zuen, senatari, 1843, 1844 eta 1845ean. Arabako
Aldundiak ordezkari izendatu zuen Madrilen 1845 eta 1850ean,
gobernuarekin “foruen hitzarmena”ri buruz izandako negoziazioen
karietara.
Pintura bilduma garrantzitsu bat sortu zuen, haien artean Goya
batzuk, egun haren ondorengoen jabetza direnak.
Francisco Azebal Arratia 1854 eta 1857 artean hil zen.
Probintziak Francisco Azebal Arrieta zoriontzen
du senatari izendatu dutelako.

326

Francisco Azebal Arratia. Ikus biografia 288. oharrean.

327

M artín Vaquero, Rosa. El patrimonio de la Diputación Foral de Álava: la platería,
Arabako Foru Aldundia. Kultura Saila, Gasteiz, 1999. Egile horrek 124.-125.
orrialdeetan deskribatzen duen gurutzea izan liteke.
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ATHA-FHPA-DH.3382-1.

329

M artín Vaquero, Rosa. Op. cit., 66.-67. or. Dioenez, aipatuta dago 1815eko
probintzia ondarearen inbentario batean.

330

ATHA-FHPA-DH-889-5-117 (173. folioa).
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Karguak zin egitean erabilitako zilarrezko gurutzea. XVIII. mendearen lehen erdia. Arabako armarria beso bertikalean. Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Margolana oratorioan
Esan dugunez, hormetako panelak bertan freskoko margolanak jar
tzeko prestatuta bazeuden ere, lehendik zeuden margolan erlijiosoak
jartzea erabaki zen. Hala, aldarearen ezker-eskuin, margolan bi jarri
ziren, euren urrezko markoekin. Eskuinekoa, Armentiako san Pruden
tzioren alegoria bat, Antonio Gonzalez Ruizen lana331, f1765ean egin
zen eta hura lortzen esku hartu zuten Pedro Ortiz Zarate, Santiago
Velasco eta Alamedako markesa332 eta Matheo Jose Larrea mandatariek, zeinak arduratu baitziren kuria erromatarraren aurreko izapide
guztiez san Prudentziori zegozkion meza eta otoia eta apirilaren 28a
jaiegun izendatzea lortzeko.
1764ko azaroko Batzarren bilkuran, 19an, batzarrari esan zioten gestioak egin zituztela Madrilen probintziarentzat san Prudentzioren erretratu
bat margotzeko. Beraz, margolan hori bazegoen probintziaren aretoa
apaintzen San Frantziskoren komentuan zegoenean. Probintziako
Etxe berria inauguratzeko unean, tokirik egokiena kapera zela erabaki zen, eta kontserbazio egoera txarrean zegoenez, igarotako denboragatik, 1845ean Juan Angel Saez margolariari agindu zizkioten
zaharberritzeko lanak, hots, garbitu, forru berria jarri, iztukatu eta
bernizatzea. 270 erreal ordaindu zuten lan horregatik333.

X

Hormetako panelak bertan freskoko margolanak
jartzeko prestatuta bazeuden ere, lehendik zeuden
margolan erlijiosoak jartzea erabaki zen.

X

San Prudentzioren eta Arabako probintziaren alegoria. Antonio Gonzalez Ruiz
margolariaren obra (1711ko uztailaren 21a-Madril, 1785eko apirilaren 11). Olioa. 1765.
Arabako Arte Ederren Museoa. 2983 inbentario zenbakia.

331

Antonio Gonzalez Ruiz (Corella, Nafarroa, 1711ko uztailaren 21a-Madril,
1788ko apirilaren 1a) espainiar margolaria izan zen. Haren hasierako estiloa
barroko berantiarra izan zen eta XVIII. mendearen bigarren erdiaz geroztik
nagusi zen neoklasikoa bereganatu zuen. Fernando VI. eta Carlos III.aren
ganberako margolaria izan zen. Nafar margolari xume baten seme, Gortera
joan zen 15 urterekin, eta Miguel Angel Houasse–ren tailerrean sartu zen
bertan maisu horren bizitzako azken urteetan.. 1732 eta 1737an Frantzia eta
Italiatik bidaiatuz osatu zuen bere prestakuntza. Madrila itzultzean, Giovanni
Domenico Olivieri eskultorearen zirkulu artistikoan sartu zen eta 1739an
erregearen margolari titulua lortu zuen. 1744an Madrilgo San Fernandoko
Arte Ederren Errege Akademia eratuko zuten margolaritzako irakasle hautatu
zuten, seietako bat, eta margolaritza saila zuzendu zuen Van Loo-rekin batera.
1768an erakundeko zuzendari izatera iritsi zen, eta urte berean Valentziako
San Carlosko Errege Akademia-ko akademiko izendatu zuten. Iturria: http://
es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gonzalez_Ruiz.

332

ATHA. Aktak. L.38 – p- 215--V / 217—V. Matheo Jose Larrea, obra egiteko
agindu emaile agertzen da. Hala dago jasota Madrilgo Lazaro Galdiano
Museoan aurkitu nuen gouachean. Fernando Tabar Anituari eman nion
gouache horren berri, "Un lienzo de Nuestra Señora del Rosario por Antonio
González Ruiz" artikulua argitaratu zuenean. Hemen: Revista Hornacina,
9. zk., 2018. urtea.

333

ATHA-FHPA-DH. 1458-14.

Gouachea. Prestaketa marrazkia Antonio
Gonzalez Ruizek obra egiteko. Lazaro Galdeano
Museoa. 10331 inbentario zenbakia.

Antonio Gonzalez Ruizen autorretratua.
San Fernandoko Arte Ederren
Errege Akademia.
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Aldarearen ezkerrean Sortzez Garbiaren margolana jarri zen, 1831n
Ramon Sandalio Zubia Etxeberriak oparitu zuena334, zeina egun
haietan Bilbon bizi eta probintziako aita baitzen. Zubia Gasteizen
jaio zen 1772ko irailaren 3an; Miguel Ricardo Alava jeneralaren
lehengusua zen, eta hiriko artilearen burgesia merkatarikoa zen.
Dimentsio publiko nabarmena lortu zuen udal eta probintzia eremuan, eta 1815ean Arabako diputatu nagusi hautatu zuten. 1831n,
Batzarrek euren egoitza egiteko zuten interesa ezagututa, eskutitza
bidali zuen335 zeinean Sortzez Garbiaren margolanaren dohaintza
egin nahi zuela adierazi baitzuen.
Eskutitzaren arabera, margolana Diego Arriola diputatu nagusiaren bitartez emango zen, eta Cabezalero gaztelar margolariaren obra
zen; geroko ikerketa batzuek336 zalantzan jarri dute adierazpen hori
eta Cornelius Schut-i ere egotzi zaio337.
Dohaintza arrazoitzeko, zioenez, eskerrona sentitzen zuen probintziarekiko eta margolana oratorioan egoteko aukeragatik, jartzeko toki
egokia baitzeritzon hari. Maiatzaren 7an Rivabellosan egin zen ba
tzar nagusian dohaintzagatik eskerrak ematea erabaki zen338.
Hilabete bi ozta-ozta igaro zirenean, Ramon Zubia hil zen eta, beraz, Diego Arriolak eskutitzak bidali zizkion Braulio eta Justo haren
semeei. Han, probintziak bere diputatu nagusiaren oroitzapen atseginak
omenduko zituen estimuzko sentimenduak helaraztearekin batera, jakinarazten zien dohaintzak onartu zituela probintziak eta bere eskuzabaltasunagatik hainbeste nabarmendu zen haien aitaren memoria ona
betikotu nahi zuela.
San Prudentzioren margolanarekin gertatu bezala, Sortzez Garbia
jauregi berriko kaperan jartzea erabakitzeko unean, 1845ean, Juan
Angel Saez margolariari339 agindu zitzaion hura zaharberritzeko. Oihal berriz forratu zuen berak, garbitu eta berriz iztukatu eta berniza
tzeaz gain, eta 210 erreal kobratu zuen guztira horregatik.340

334

ZENBAIT EGILE, Diccionario biográfico de los diputados generales…, op. cit.
Obra horretan Ramon Sandalio Zubia Etxeberriaren biografia egiten da (1772ko
irailaren 3a-1831ko maiatzaren 25a).

335

ATHA-FHPA-DH.153-22.

336

TORMO MONZÓ, Elías. Op. cit., 8.-10. or. Zalantzan jartzen du Cabezaleroren
egiletza eta margolanaren ikonografia deskribatzen du. .

337

TABAR ANITUA, Fernando. Op. cit., 81.-84. or. Cornelius Schut flandiar
margolari, marrazkigile eta grabatzaileari egozten dio lana. Anberesen jaio zen
1597ko maiatzaren 13an eta hiri berean zendu 1655eko apirilaren 29an. Tabar
irakasleak margolari horren ezaugarri artistikoen berri ematen du eta, dioenez,
ez daki zertan oinarritzen den Cabezelori egoztea.

338

ATHA. Aktak. L. 72 p. 100 v.

339

ATHA-FHPA-DH.1458-1.

340

ATHA-DAF-SCH-PP-25427.

Zubiak oparitutako Sortzez Garbia 341.

Ramon Sandalio Zubia Etxeberriaren
erretratua. Egilea: Pablo Bausac Avila.
Mihise gaineko olioa. !26x98 cm.
1858 ingurukoa. Arabako Arte Ederren
Museoa. 2106 inbentario zenbakia.

Kaperaren postala eta san Prudentzioren
irudia. Bilduma partikularra. Albo bietan
san Prudentzioren eta Sortzez Garbiaren
margolanen zati bana ikus daitezke.
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Erlikiak
Artelan horiez gain, alboetan bost erlikia jarri ziren, euren urrezko
markoekin. Erlikiarik beneratuena 1831n Diego Maria Arriola diputatu nagusiak lortu zuena zen. Maiatzaren 6ko Batzar Nagusiaren
bilkuran, ermandadeko prokuradoreei jakinarazi zien Calahorra
eta Calzadako gotzaindegiak onartu zuela erlikia hain estimatu hori
ematea. Tibia zati bat da eta Logroñoko katedralean dagoen erlikien
kutxatik dator. Data horietan, apirilaren 28a San Prudentzio babeslearen omenezko jaiegun izendatzeko eskatu zuen probintziak, erlijiosoa zein lanekoa, eta eskaera onartu zitzaion 1832ko otsailean. 1664az
geroztik zen probintziaren babeslea.
1898an aldarearen gainean san Prudentzioren eskultura bat jartzea
erabaki zen. Lehenago, zegoen eskultura zaharberritzeko agindu zi
tzaion Alejandro Valdivielsori341, kontserbazio egoera tamalgarrian
baitzegoen, maiatzeko ohiko bilkuretan Arabako zenbait herritan
egiten ziren prozesioetan etengabe egoteagatik342. Ordukoan, atzamar berri bi jarri zizkioten irudiari, armarriak edo kartelak andetan,
andak apaintzen zituzten lau pitxer handiak konpondu ziren eta floroi
berria jarri zen.
343

San Prudentzioren andak urreztatzeko
egindako trazua 344.

341

San Prudentzioren erlikia. Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Kontuan hartu behar dugu 1644an babesa eman ondoren, haren jaia maiatzeko
bilkuren deialdiaren bigarren egunean egitea erabaki zen, Lur Jareetakoak
zeritzenetan. Ospakizun erlijioso zaindua zen: meza nagusi abestua, sermoia
eta prozesioa santuaren irudiarekin. Arabako geografiako bazter guztietatik
iritsitako ermandadeko prokuradoreak bertaratzen ziren. Ekitaldiak protokolo
arretatsuarekin prestatzen ziren, zeinean mazolariek, atabalariek eta musikariek
parte hartzen baitzuten. Tradizioa zen San Frantzisko eta Santo Domingoren
komentuetako erlijiosoei agintzen zitzaien sermoi edo panegirikoa, gero
argitaratzen zena.
344 APAH. Juan Antonio Maturanaren protokoloa, 200. zk., 510-515. fol.
342

129

Ur pitxerra. Argazkia: Quintas argazkilariak.
130 | LEHEN ZATIA Etxe-jauregiko gela nagusiak edo alde noblea. Dekorazioa
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Aldare joko osoa, Madrilgo Antonio Martinezen zilar
lantegikoa, eta beste objektu liturgiko batzuk
Azebal senataria arduratu zen esparru sakratu horretako elementu
liturgikoen dohaintzaz, eta 1845ean aldare joko oso bat erosi zuen,
pieza hauek zeuzkana: kaliza, burruntzalia, patena, ur-ardo ontziak,
salba, kanpaitxoa, erretilua eta konketa, Madrilgo Martinezen fabrikan egina. Haren kostua 8.951,16 errealekoa izan zen; bidaltzeko
gastuekin, 9.005 erreal guztira.
Fabrika hori 1778an sortu zuen Antonio Martinez aragoitar zilargileak, Zilargintza eta Makina Eskola izenez. Lehen unetik izan zuen
Carlos III.aren laguntza, eta hala frogatzen du sortzailea Londres eta
Parisa bidaiatzeak, erregeak babestuta, bere prestakuntza osatzeko.
Laster izendatu zuten errege fabrika, dekorazio arteei lotutako manufakturen eta lantegien garapena bultzatu nahi zen garai baten testuinguruan. Alcala eta Infantas kaleetan zenbait lokaletatik igaro ondoren, behin betiko egoitza Pradoko Saloian geratu zen ezarrita, berriki
egindako ikerketa batzuek Carlos Vargas Machucari egozten dioten
eraikin jaso berri batean.

X

Azebal senataria arduratu zen esparru sakratu horretako
elementu liturgikoen dohaintzaz, eta 1845ean aldare
joko oso bat erosi zuen.

X

Aldare joko osoa: kaliza, patena, ur-ardo ontziak, salba, kanpaitxoa, ur pitxerra eta haren
erretilua eta ostia ontzia345. Madrilen erosia, Martinezen fabrikan. Quintas argazkilariak.

Madrilen zuzentzen zuen errege fabrika346.

Antonio Martinez zilargilea,
Francisco Bayeuren obra 347.

MARTÍN VAQUERO, Rosa. Op. cit. Egileak fabrika horri buruzko datuak
ematen ditu 48.-50. orrialdeetan eta xehetasunez deskribatzen ditu aldareko
jokoaren pieza guztiak 97.-108. orrialdeetan.
346 Martinez Errege Zilar Fabrika Ilustrazioko Madrilgo establezimendu
industrialik garrantzitsuenetako bat izan zen, XVIII. eta XIX. mendeetan
Espainian egindako urregintza onenaren arduraduna. Pradoko Saloian egon
zen kokatuta, 1792an jasotako estilo neoklasikoko eraikin bikain batean, zeina,
Madrilen hain errotuta dagoen eraisteko ohiturari jarraiki, 1920an piketaren
biktima desagertu baitzen. Web baliabidea: http://pasionpormadrid.blogspot.
com.es/2011/01/la-real-fabrica-de-plateria-martinez.html. Haren orubearen
zati batean plaza txiki bat zabaltzen da egun, haren izenez izendatua,
Moratin eta las Huertas kaleak elkartzen diren tokian. Web baliabidea: http://
pasionpormadrid.blogspot.com.es/2011/01/la-real-fabrica-de-plateria.
347 Web baliabidea: http://www.memoriademadrid.es/fondos/OTROS/Imp_31442_
mh_aragonesantoniomartinez.pdf.
345

Arabako armarria pitxerrean landuta. Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Aldare jokoari dagokionez, dagoen eta piezen egiletza ziurtatzen
duen agiri edo fakturaz gain, haietako askok egilearen eta Martinez
fabrikaren eta Madril hiriari dagozkion arauzko markak darama
tzate inprimatuta eta, Martin Vaquerok dioenez, egindako data edo
egiaztatu ziren urtea (1845) jasotzen duen marka. Pieza ezin ederragoak dira, estilo neoklasikokoak, eta haietako batzuetan, hala
nola ur pitxerrean eta erretiluan, Arabako probintziaren armarria
grabatu zen.

Elementu horiez gain, apaingarriak eta kasullak ere agindu ziren, zenbait koloretan, denbora liturgikoaren arabera. Birgitarren komentuko
mojek egin zituzten. Komentuko abadesak, Maria Laureana Jesusen
Bihotzekoak, erosi zien material guztia (oihalak, xingolak, urrezko
borlak eta zenbait parpaila) Gasteizko zenbait merkatariri, zeinak
egun haietan oihal saltzaileak baitziren: Juan Antonio Erretana, Esteban Espada, Amarika eta Meliton Guillerna. Denek erabaki zuten
elementu horiek egiteko oihalik onenak eta aberatsenak eskaintzea.
Jairik esanguratsuenetan, hala nola san Prudentzio egunean, erabil
tzen ziren jantzietarako, ohikoa zen erresumako hiriburuan erostea
puska aberatsenetarako behar ziren oihalak, hala nola urrezko tizua
eta kasulletarako terzanellak. Kasu honetan, badakigu oihal aberats
horien hornitzaile nagusia Calixto Jimenez Madrilgo merkataria
izan zela.

Aldare jokoaren piezak. Argazkia: Quintas argazkilariak.

1858ko inbentarioaren arabera, apaingarri liturgiko hauek zeuden
kaperan: urrez brodatutako kasulla zuria bere estolarekin, kalizaren errezela eta zegozkien zorroak. Hura bezala, beste joko batzuk
egin ziren zenbait koloretan: gorri, more eta berde. Bakoitzak bere
zorroa zeukan, zeta zuriz forratua. Joko horiei aukera berezietarako,
hala nola san Prudentzio egunerako, gordetako apaingarri liturgikoak
erantsi behar zaizkie. Egun horietan meza-emalea artile zurizko trajez
janzten zen, urrezko eta zetazko lorearekin eta urrezko xingolarekin,
manipuludun kasullaz eta estolaz osatua. Joko horretakoak ziren dalmatika bi, euri gainjantzi bat, probintziaren armarriarekin, eta oihal
berezko estalki bi epistola eta ebanjelioaren kantoreetarako.344345346347
Jantzi horietako batzuk, bolumenik handienekoak, lau tiradera, kapitelak eta sarrailak zeuzkan komoda batean gordetzen ziren, zeinak
Isidro Gonzalez Lopidana ebanistak egin eta birgitarrek belusez forratu baitzuten.

X

Jairik esanguratsuenetan, hala nola
san Prudentzio egunean, erabiltzen ziren jantzietarako,
ohikoa zen erresumako hiriburuan erostea puska
aberatsenetarako behar ziren oihalak, hala nola
urrezko tizua eta kasulletarako terzanellak.

X

Aldare jokoaren faktura 348.

348

ATHA.FHPA-DH 5440-1.
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Kasulla morea, abenduan eta garizuman erabilia, eta gorria, batez ere nekaldiaren garaieran erabilia.
Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Meza liburu. Argazkia: Quintas argazkilariak.

134

Merkatari berak, Jimenezek, mojek eskatuta, meza liburu bi348 eta paperezko sakratuak eman zituen, eta Miguel Ginesta349, arduratu zen
dena liburu marradunen fabrika eta azaleztatzeen lantegira bidaltzeaz.
Erregearen Ganberako azaleztatzaile zen bera eta denda bi zeuzkan
irekita Madrilen, Santa Isabel plazan bata, eta Independencia kalean
bestea, Oriente antzokiaren aurrean.
Meza liburuaren irudiek irudi argia ematen dute Ginestak egindako
azaleztatzearen dekorazio aberatsaz. Belus urdina erabili zen oinarri,
eta kana bi erabili behar izan ziren. Urrezko apaingarri metalikoak
barroko eta rokoko estilokoak dira. 1999an Martin Vaquero irakasleak kanpoko apaingarri metalikoen deskribapen xehea argitaratu
zuen350.

Koadermaketa tailerraren grabatua. Bilduma partikularra.

Azaleztatzearen egiletza obran bertan jasotako datuek berresten dute;
izan ere, ohikoa zen halako azaleztatzeak sinatuta egotea, benetako
artelantzat jotzen baitziren, eta haien egileek hala uzten zuten jasota
margolariek eta eskultoreek bezala.
Eta, izan ere, liburuaren barruan, lehen orri bien elkargunean, babesorri deritzenetan, distira zurizko oihalean eginda eta urrezko burdinekin dekoratuta, idazkun hau ageri da: Ginesta BHren ganberako
azaleztatzaileak egina, 184... (1844 edo 1845. Azken zenbakia lausoa).
Nolanahi ere, Miguel Ginestak bidalitako faktura351 1845eko irailaren 12an sinatu eta bidalita dago. Beraz, esan dezakegu urte horretan
egin zela obra.
Miguel Ginesta azaleztatzaile ospetsua izan zen, Carlos IV.aren
pentsioduna eta Sociedad Matritenseren ohorezko dominarekin eta
diplomarekin saritua. 1839an, Frantzia eta Ingalaterratik bidaiatu
eta azaleztatzearen artearen ezaguera bereganatu zuen, Madrilen
finkatu eta behar zen makineria guztia erosi zuen tailerra zabaldu eta
Koroarentzat lan ugari egiteko. Ganberako azaleztatzaile izendatzea
eskatzera adoretu zuen horrek. Erregina gobernariak pribilegio hori
onartu zion 1839 hartan, eta bere alaba agurgarri Isabel II.a erreginaren
ganberako liburugile-azaleztatzaile izendatu zuen. Askotan jardun zuen
Errege Liburutegiaren liburuak azaleztatzen.

Babesorrien xehetasuna, non Ginesta azaleztatzailearen
izenaren idazkuna ageri baita. Argazkiak: C.U.

Ginestak berak deskribatzen du probintziaren meza liburuaren azaleztatzea luxu handikoa zela eta belusezko mosaikorik onenetakoak
zeuzkala esanez, eta modaren eskakizunak betetzen zituzten moldeak
eta dekorazioak.

349

Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum, Sancti Pii Papae
V. Jussu editum, Summorum Pontificum Clement VIII et Urbani itid. VIII. Matriti: In
regiae societatis typographia: Josepho Gutierrez operas dirigente, 1833.

350

Agiriek eta fakturek meza liburu bi aipatu arren, haietako bat baino ezin
izan dugu egiaztatu, irudietan ageri dena. Ona litzateke bigarrena aurkitzea.
Aurkitutako dokumentazioak ematen duen informazioaren arabera, ez zen
ezertan bereizten bestetik.

351

MARTÍN VAQUERO, Rosa. Op. cit., pp. 90-92.

352

Miguel Ginesta Claros. Madrilgo azaleztatze lantegietako baten sortzailea,
XIX. mendeko lehen hamarkadatik garaiko gustu berezien barruan, zainduena
eta zuzenena erabili zuena. Bere semeak eta bilobak jarraitu zioten, Miguel
izenekoak biak. Hemen: Boletín de la Real Academia de la Historia. T. XCLI.
Historiaren Errege Akademia, Madril, 1957, 570.-571. or.

Meza liburu (xehetasuna). Argazkia: C.U.
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Aldare mahairako beste elementuen artean zeuden brontzezko sei
argimutilak, «ingeles erara» urreztatuak, Lopez Alegria metalgileari
agindu zitzaizkionak.
Oratorioa gortina batzuekin bereizten zen batzar aretotik, eta Baldomera Erreizabal jostunari agindu zitzaion355, zeinari, esan dugunez, higiezin osoko gortinak garbitzeko eta geletako jesarlekuetarako
zorroak egiteko agindu ohi baitzitzaion, jauregiko arropa zuria eta
apaingarria mantentzeko beste zeregin batzuekin batera.
Kapera Vicente Aberasturi kolegiatako kalonje eta bikarioak bedeinkatu zuen 1844ko azaroaren 18an, etxe-jauregiaren inaugurazio
ofizialaren egunean. Egun hartatik azaroaren 25era bitartean meza
eman zuten kolegiatako kalonje guztiek.
San Juan apostoluaren pinturaren
xehetasuna. Argazkia: C.U.

Miguel Ginestak aurkeztutako faktura.

Martin Vaquerok argitaratutako deskribapen artistikoari, erants diezaiokegu erabilitako burdineriaren, krisketen, gurutzearen eta Missale
Romanun obraren xedea identifikatzen duen kartelaren kostua 3.339
errealekoa izan zela meza liburu bakoitzeko. Gastu horiei sakratuen
kostuak gehitu behar zaizkie, guztira zilar-kobrezko 8.000 erreal.
Meza liburua marrazki polikromoekin ere zegoen apainduta goiko
eta beheko moldeetan. Haien irudiak lau ebanjelistei dagozkie (san
Mateo, san Markos, san Lukas eta san Juan), euren irudi ikonografikoekin (aingerua, lehoia, zezena edo idia eta arranoa)352. Pintura lan
hori ere Ginestaren tailerrean egin zen eta 300 errealetan baloratu
zuen meza liburu bakoitzeko.

Elizkizunak ohikotasunez egin ahal izateko, oratorio pribatuko lizentzia edo brebea emateko behar zen baimena eskatu behar izan
zen ofizialki. 1845eko ekainaren 15ean, diputatu nagusiak behar zen
dokumentazioa igorri zien Estatu idazkariari eta Grazia eta Justizia Bulegoari, Gregorio XVI.a aita santuari bidaltzeko, probintziak
kaperari betiko oratorio publikoko maila ematea nahi zuela adieraziz.
Hala onartu eta jakinarazi zuen 1846an356 Calahorra eta Calzadako
gotzaindegiak. Gune horri zegozkion beste gastuekin gertatu bezala, Azebal Arratia Erresumako senatariak esku hartu zuen zuzenean
kontu horretan ere, eta 1846ko ekainean 6.219 erreal askatzeko eskatu zuen aita santuaren brebearen gastuengatik, berak pertsonalki
ordaindu baitzituen. 1983 arte iraungo du kapera horrek. Data horretan, batzar aretoa erabat birmoldatu zen eta harlandu modernoa
egin, esparru sakratu hori baztertuz eta lan eremu bihurtuz.

Orotara, meza liburu horiek benetako artelanak ziren, ondo zainduta
egoteko babestu behar zirenak. Horregatik, ingeles zekor larruzko zorro
bi egin ziren, zetaz forratuak, euren giltza eta sarrailekin.
Aldi berean, hiru sakratu markoztatzeko lana egin zuen353. Haietako
bat, erdiko sakratua, aipatzen ari garen obran deskribatu da354. Materiala belus urdina zen, metalezko apaingarriekin eta, marko eta kristalekin batera, 320 errealeko kostua ekarri zuen erdiko sakraturako
eta 200 erreal alboetakoetarako.
Gasteizen, meza liburu horiek Pedro Lopez Alegriak egindako metalezko kantoreetan jarri ziren, bakoitza 300 errealean erosia. Elizkizunik ez zegoenean, zorroak euren meza liburuekin Modesto Ordozgoiti
bilkura gelako bankuen egileak egindako intxaur bernizatuzko kutxatiletan gordetzen ziren.

Pedro Lopez Alegriak egindako kantorea. Argazkia: Quintas argazkilariak.

352

URDIAIN MARTÍNEZ, M. Camino. Arabako Biltzar Nagusien egoitza, Arabako
Batzar Nagusiak, Gasteiz, 2010. 74.-78. or. Meza liburu horren irudi asko eta
haren azaleztatzearen deskribapena argitaratu genituen.

353

Eukaristiako ohiko otoiak jasotzen dituzten koadroak, liturgiaburuari
laguntzeko balio zutenak. Hiru ziren eta aldarearen erdian eta haren
eskuinaldean (epistolaren sakratua) eta ezkerraldean (ebanjelioaren sakratua)
jartzen ziren

355
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MARTÍN VAQUERO, Rosa. Op. cit.,136. or..

356

Idem.

354

136

Obren amaiera eta 					
etxe-jauregiaren inaugurazioa

X

Bidezkoa da XIX. mendeko
arabarren omenez etorkizuneko
belaunaldiei iritsiko zaien
monumentua izateko duen
ohorea, bere xumetasunagatik
eta gustu arkitektoniko
onagatik ez ezik, baita
probintziak oso antzinako
batzarrak bertan egiteko
altxatu duen lehen eraikina
izateagatik ere.

X

Aldundiaren Jauregiaren ikuspegia. Gasteiz, 1855. Mihise gaineko olioa. 48x67 cm.
Gasteizko Udalaren jabetza- Arte Funtsak. AVG-08.

Kontatu eta eraikuntza faseen koadroan jaso den bezala, Lehen Karlistadaren ondoren (1839) obrei berrekin ondoren, aurreikusitako
epean eta moduan egin ziren haiek. Nolanahi ere, 1843ko urrian,
Rodrigo Barona diputatu nagusiak haiek azkar amaitzea sustatzen
zuen358. Arrazoiak argiak ziren: eraikuntza horrek zekartzan karga ekonomikoek arabar guztiei eragiten zieten. Obretan gastu oso
handiak sortzen ari ziren lokalak alokatzeagatik, zeinetan bulegoak
jartzen baitziren: diruzaintza, tabako biltegia, gatz biltegia, Miñoien
kuartelak, etab. Horregatik, bizkortzeko eskatu zuen Baronak eta tabako biltegia eraikin berrira eramatea ere proposatu zuen, eraikineko
eskuin ostikoaren zati handi bat egiteke bazegoen ere. Nolanahi ere,
zenbait hil geroago, 1844ko abuztuaren 15ean, Batzar Bereziaren lehen bilkura egin zen eraikinean. Bertan, Aldundi Nagusia eta Batzar
Berezia izendatu ziren, erreginak uztailaren 4an Bartzelonan emandako Errege Dekretuaren bidez, eta Probintziako Aldundia amaitu
zen. Inaugurazio ofiziala 1844ko azaroan egin zen, azaroko ohiko
Batzar Nagusien deialdian.

358

1847an, El Lirio aldizkarian, Ramon Ortiz Zarate editoreak hau adierazi zuen eraikinari buruz: Bidezkoa da XIX. mendeko arabarren omenez
etorkizuneko belaunaldiei iritsiko zaien monumentua izateko duen ohorea,
bere xumetasunagatik eta gustu arkitektoniko onagatik ez ezik, baita probin
tziak oso antzinako batzarrak bertan egiteko altxatu duen lehen eraikina izateagatik ere.
Inauguratu eta 12 urte geroago ozta-ozta, 1856an, ikusi zen esfortzu
ekonomiko oso handiz jaso zen eraikin hori txiki geratu zela probin
tziako administrazio eta protokolo arlo guztiak biltzeko eta, beraz,
obra berri eta garrantzitsuak egitea erabaki zen, zeuden esparruen
erabateko aldaketa ekarriko zutenak, beste solairu bat eraikiz. Haien
deskribapen xeheagoa eta haren barruko dekorazio arloa hurrengo
kapitulurako utziko ditugu, zeinak obren eta gertatutako aldaketen
berri ematen baitu; izan ere, erabat eraldatu zen eraikina.

ATHA-Barona Funtsa 67-15 zenbakidun kutxa
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Eraikuntza eta apainketaren kronograma: faseak eta protagonistak
1831

1832

1833

ekaina

ekaina

abuztua

iraila

maiatza

ekaina

iraila

ekaina

Zerkabarren
inguruan
partikularrei
lurrak erosteko
gestioak hasten
dira.

Probintziako
Etxe Jauregi
edo Etxearen
proiektua
onartzen da,
aurrealdean
plaza eta atzealdean lorategiak
dituela.

Lurraren
mugapena eta
zimendatzea eta
obren zanpeatua esleitzen
dira.

Elgeako harrobietako harriaren ematea
esleitzen da.

Maiatzak 7.
Gerra dela
eta, lanak
etenda egon
ondoren, Batzar
Nagusietako
bilkuran
erabakitzen
da haiei berriz
ekitea.

Fatxadetarako,
harlangaitzezko
hormetarako,
eta abarretarako hornitutako harria
lantzeko lanetarako baldintzak
eta esleipena.

Elgea eta Armiñongo harrobietako beste harri
hornidura bat
esleitzea.

Elgeako azken
harri bidalketak ematen
dira fatxadako
zokaloaren
azken ilara biak
errematatzeko.

Armiñongo
harria ematen
da atzeko
fatxadetarako,
harmailadirako
eta gainerako
obrarako.

Ramon Otaño
(hargina)

Pedro Lopez
(hargina)

Alava familia eta
Justo Sarazibar

Martin Sarazibar
Lafuente

1840

Ramon Otaño
(hargina)

Domingo Garai
(hargina),
Isidoro Gonzalez
Lopidana eta
Fermin Andueza
(arotzak), Miguel
Nugarde (arotza)

1841

Fermin Andueza
eta Justo
Urrestarazu
(harginak)

Ramon Otaño
(Elgeako hargina)
eta Pedro Lopez
(Armiñongo
hargina)

uztaila

1833, iraila,
1834ko otsaila arte

1840-1841

Hargintza lanak egiten dira Elgeatik eramandako harriarekin.

Francisco Antonio Etxanobe (tasatzailea), Miguel Ricardo Álava (jabea) eta Justo Sarazibar (jabea)

Zura eta arotz
lan lodiak
kontratatzen
dira hargintza
obretarako eta
eraikinaren
solairuak nibelatzeko.
Isidoro Lopez
Lopidana
(hargina)

Lurren tasazioa eta behin betiko erostea.

Miguel Lizarazu eta Francisco Beitia
(harginak)

1834-1839
Lehen
Karlistada.
Obrak eteten
dira.
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1842

1843

urria

otsaila

martxoa

maiatza

Beheko solairuko edo
behegaineko
hargintza
lana amaituta.

Elgeako
harrizko
zutabeen
harroinak
lantzeko obrak
eta arkupearen
atalaseak
amaituta.

Lehen inpostako
Armiñongo
harlandua
jarrita.

Eraikinaren
aurreko plazarako eta atzeko
lorategietako
betelan obrak
esleitzen dira.

Fermin
Andueza
eta Justo
Urrestarazu
(harginak)

Fermin Andueza
eta Justo
Urrestarazu
(harginak)

Rufino Ibarra
(obra maisua)

Fermin Andueza
eta Justo
Urrestarazu
(harginak)

ekaina
Burdinurtuzko
14 karel lantzea
eta horretarako
materiala
esleitzen dira.

Burdinurtuzko
17 karel lantzea
eta horretarako
materiala
esleitzen dira.

Atanasio Lezea
(errementaria)

Pedro Bodegas
(errementaria)

Barruko eta
kanpoko leiho
eta ateetarako
materiala eta
lana esleitzen
dira.

Kanpoko ate
eta leihoetarako
sarrailagintzako
obra eta
materiala
esleitzen dira.

Barruko ate eta
leihoetarako
sarrailagintzako
obra eta
materiala
esleitzen dira.

Joaquin Suso
(zurgin-arotza),
Lorenzo Kotxa
eta Esteban
Fernandez
Ezkerekotxa
(arotzak)

Jose Belaunzaran
eta Miguel
Errezusta
(errementariak)

Juan Víllodas
(sarrailagilea)

Ate eta
leihoetako zura
erosten da.
Joaquin Suso
(zurgin-arotza)

Fatxadako
beheko
leihoetarako
burdin sareak
esleitzen dira.
Pedro Arbizu
(errementaria)

Arkupeko
zutabeak iristen
dira obra tokira
Armiñongo
harrobietatik.
Domingo
Erizmendik
garraiatzen
ditu.
Pedro Lopez
(hargina)
eta Domingo
Erizmendi
(arotza)

iraila

urria

Mentsulen tailla
eta 19 friso
xume esleitzen
dira pisu nagusiko kanpoko
leiho-gain eta
ateetarako.

Zutabeak
lantzeko obrak
esleitzen dira.

Fermin Andueza
(hargina) eta
Cristobal Zestafe
(hargina)

Fermin Andueza
(hargina)

Goiko erlaitzeko
obrak osatzen
dira Elgeako
harriarekin.

Goiko teilatu
eta erreteila
lanak esleitzen
dira.

Justo Urrestarazu
(hargina)

Rafael Martinez
(arotza)

otsaila

martxoa

ekaina

iraila

Iparreko eskailerako obrak
amaitzen dira,
zurezko zinbriakoak batzar
aretoko gangei
eusteko eta
barruko beste
eskailerakoak.

Sabai leiho
xume bat
agintzen da.

Arkupea eta
harmailadiak
amaitzen dira.

Batzar aretoko
oholeria
esleitzen da.

Marcelino Lezea
(beiragilea)

Fermin Andueza
eta Justo
Urrestarazu
(harginak)

Lorenzo Kotxa
(arotza)

Francisco
Narbaitza
(arotza)

1842ko ekainetik 1843ko abuztura
Plazarako materialaren hornidura esleitzen da: Elgea eta Langara Ganboako harrobietako lauzak eta Elgeako harrobietako harrizko basamentu, ezkutaleku eta bankuetarako obrak.
Jose Andueza (hargina)
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1843

1844

uztaila

urtarrila

Arabaren armarria jartzen
da, eraikina
koroatzen
zuena.

Museotarako
erabiliko
den aretoan,
komentu
itxietatik
datozen
artelanak
jartzen dira.

Inocencio
Valdivielso
(eskultorea)
Fermin Andueza
(hargina)

Arte eta Zientzia
Batzordea

1845
Apaingarriak
erosten dira
(alfonbrak, gortinak, lokarriak,
zetak, tafetak,
etab.)
Felipe Otazu,
Melquiades
Mendoza,
Francisco Alegria
eta Hilarion
Lopez Armentia
(merkatariak)

otsaila

apirila

Beira eta
letoi lanak
barruko eta
kanpoko ate eta
leihoetarako.

Burdinazko sei
pitxer handi
agintzen dira.
Esteban Robles
(errementaria)

Marcelino
Lezea (beiragileletoigilea)
eta Antonio
Ortiz Uriarte
(beiragileletoigilea)

ekaina
Plazako
basamentuaren
gainean
jarritako
burdin
sarea jartzea
esleitzen da.
Esteban
Etxebazter
(errementaria)
eta Pedro
Jose Bengoa
(hargina)

Eraikina
atzealdetik
elorriz eta
zuhaitzez
inguratzea
agintzen da.
Victor Murgia
(lorezaina)

Barruko
zenbait gela
margotu eta
papereztatzen
dira.
Nicolas Kotxa
eta Fermin
Andueza
(margolariak);
Pontiren
alargunaren
paper denda

Erantsitako
eraikineko
obrak (gatz
biltegia) eta
Elgea eta
Armiñongo
harrien
hornidura
esleitzen dira.
Rafael Martinez
(hargina)

Erantsitako
eraikineko
obrak (estaltze
etxea) eta Elgea
eta Armiñongo
harrien
hornidura
esleitzen dira.
Juan Untzalu
(hargina)

abuztua

azaroa

urtarrila

Abuztuak 15.
Aldundi Nagu
sia eratzen
duen Batzar
Bereziaren
lehen bilkura
eta, uztailaren
4an, Bartzelonan, emandako
errege dekretu
bidezko Batzar
Nagusia, Probintzia Diputazioa bertan
behera utziz.

Azaroak 25.
Arabako Ba
tzar Nagusien
bilkura eta
eraikinaren
inaugurazio
ofiziala.

Lorategiak
txukuntzea.
Genaro Atauri
eta Antonio
Murua
(lorezainak)

1846
Ate nagusia,
pinuaren
zurezkoa zena,
apaintzen
da urrezko
leiho-barra eta
orratzekin.
Francisco
Martinez
(errementaria)

otsaila

ekaina-iraila

martxoa

ekaina

Plazako
burdin sareak
margotzen
dira.

Aldare eta
liturgia
arropa eta
meza-liburua
erosten dira
bilkura aretoko
kaperarako.

Atzeko
lorategirako
iturriak eta
uraskak
agintzen dira.

Alboetako
eta atzeko
leihoetako
burdin
sareetako obrak
esleitzen dira.

Nicolas Kotxa
(errementaria)

Antonio
Martínez
(zilargilea)
eta Miguel
Ginesta (errege
koadernatzailea)
Gasteizko
Birgitarren
komentua

Fermin Andueza
(hargina) eta
Lorenzo Kotxa
(arotza)

Pedro Bodegas
(errementaria)

uztaila
Batzar aretoa
margotzen da.
Fermin Herrera
(margolaria)

Gelak
apaintzen
zituzten
margolan asko
berritzen dira
(garbiketa,
markoak, etab.)
Juan Angel
Saez, F. Herrera,
F. Lambla
(margolariak);
Juan Leonardo
Zabala
(ebanista)

1843, ekainetik 1844ko martxoa arte
Batzar aretoko apaingarriak, iztukuak eta teilak edo igeltsu lanak
egiten dira.
Jose Galo Agirre, Beltran Pasquier eta Mureau jauna (taillagileak),
Fermin Andueza (hargina).

Altzariak jartzen dira geletan.

Batzar aretoko altzariak jartzen dira.

Ebanistak: Antonio Isasa, Miguel Ulazia, Vicenta Ortiz Urbina,
Modesto Ordozgoiti, Fernando Leonard, Esteban Arregi, Venancio Armentia

Modesto Ordozgoiti (ebanista), Juan de Dios Andueza, Antonio Isasa Elorzaren
alarguna (aulki saltzaileak)

1844-1845
Berokuntza sistemak jartzen dira: tximiniak, berogailuak, etab.
Pedro Lopez Alegria, Joaquin Fernandez Ganboa (letoigileak)

1851ko abendutik 1852ko otsailera
Lehoi bi zizelkatu eta jartzen dira fatxada
nagusiaren aurrean, Albainako harriz eginak.
Francisco Ruperto Lopez Alegria (eskultorea)
eta José Balantzategi (arbastatzailea)
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Bigarren zatia

Probintziako Etxe Jauregia
Bigarren eraikuntza fasea (1856-1859)
eta ondorengo eraberritzeak
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Bigarren solairuaren eraikuntza
1856-1859

Aldundiaren jauregia, 1858. Egilea: Juan Ángel Sáez. Bilduma partikularra.
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Eraikina aldatzeko arrazoiak
Bitxia da, gutxienez, jauregia inauguratu eta bost urte geroago
bakarrik, 1849ko maiatzaren 6ko Batzar Nagusiaren bilkuran, eraikinean obra batzuk eta, bereziki, batzar aretoan, egiteko beharrizana
mahai gainean jartzea. Helburu horrekin, Benito Maria Bibanko diputatu nagusiari eman zitzaion mandatua1, kanpoaldean zein barruan
komenigarritzat jotzen dituen obrak eta eraberritzeak egin ditzan jaun konstituziogileen erosotasunerako, nahiz apainketa eta zerbitzu publikorako2.
Erabaki horrek berresten digu probintziak jauregia eraikitzeko eduki
zuen aurrekontu doiak3 zenbait aldaketen beharrizana ekarri zuela
berekin, denbora laburrean. Ordukoan, probintziaren egoera ekonomikoa zela eta, obra berri oro atzeratzea erabaki zen.

Pablo Lopez Torre eta Carlos Velez Mendizabal Batzar Bereziko
kideek sinatu zituzten eskaera horiek eta, adierazitako beharrizanak
ikusita, Martin Sarazibarri, hasierako proiektuaren arkitekto egileari agindu zitzaizkion birmoldaketa eta obra berriak. Halaber, Ba
tzar Bereziak abagunea ikusi zuen bere bilkuretarako gela berri bat
aldarrikatzeko; izan ere, dirudienez, une haietan erabiltzen zutena
beste aretoetara igarotzeko tokian zegoen, eta euren ekitaldiak eteten zituzten, batzuetan bulegoetako enplegatuek, beste batzuetan atezainek
eta ez gutxiagotan diputatu nagusi jaunaren bulegora doazen pertsonek eta,
beraz, funtsaz esan daiteke egungo lokala gehiago dela gelaurre bat bilkura
gela baino.

Ez dugu izango gaiari buruzko albiste gehiago zazpi urte geroago
arte, 1856ko apirilean, Rodrigo Pedro Barona Salazarren agintaldian4. Bost hilabete igaro ziren ozta-ozta izendatu zutenetik, hil horren 21ean Batzar Bereziak5 eraikina handitu eta beste pisu bat jaso
beharraren berri eman zuenean. 1849an egindako proposamenari
heldu zion berriz, beraz, hau argudiatuz horretarako: bulegoen estutasuna, zeinek ez baitaukate berariazko lokalik ezinbestean eskura eduki behar
diren eta artxibategi nagusian sartu ezin diren espedienteak jartzeko; ez dagoela gela bat kontsultoreak gaiak banaka ebaztera joan ahal izateko, bereziki
azaroko bilkuretan.
Halaber, behin eta berriz esaten zen batzar aretoak ez zeuzkala desiragarri diren erosotasunak, eta hura izan zen, hain zuzen ere, eraberri
tzeak gehien eragin zion aldeetako bat, gero aipatuko dugunez. Ez zen
arraroa kexa hori; izan ere, aurreko kapituluan esan denez, 1844an
aretoa egiteko unean baliabideak urriak zirenez gero, altzari soilak
aukeratu ziren, deserosoak agian prokuradoreen saio luzeetarako.6

1

Benito Maria Bibanko Ortiz Bustamante (Salinas de Rosío, Burgos, 1812ko
apirilaren 1a-Haro, Errioxa, 1891ko abenduaren 15a). Diputatu nagusia bi
legegintzalditan jarraian (1846-1849 eta 1849-1852). Biografia hemen: ZENBAIT
EGILE, Diccionario biográfico de los diputados generales…, op. cit., 461.-468. or.

2

ATHA Aktak. 78. l., 33. or.

3

Eraikinak hainbat izen jasotzen ditu dauden agirietan: etxe jauregia,
probintziaren jauregia, probintziaren etxe jauregia, Aldundiaren jauregia.
Gure testuetan ere ikertutako dokumentu iturrietan agertzen den izenera
egokituko gara.

4

Rodrigo Pedro Barona Salazar (1805eko urriaren 21a-1865eko abuztuaren
26a). Diputatu nagusi hautatua 1855eko azaroko Batzar Nagusietan. Haren
agintaldian, gaia hauek izan ziren nagusi: ogasuna, herri lanak, hezkuntza eta
gobernuarekiko auziak, kontraforuak saihesteko, gizarte zerbitzuak eta Gasteizko
elizbarrutia sortzeari buruzko gestioak. Ikus biografia hemen: ZENBAIT
EGILE, Diccionario biográfico de los diputados generales…, op. cit., 424.-427. or.

5

ATHA Aktak 81. l., 15.-16. or.
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Rodrigo Pedro Barona Salazar364.
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1856ko apirilaren 23an Ogasun Batzordeak, Manuel Partearroyo
eta Tomas Angulo diputatuek osatuta, Batzar Bereziak proposatutakoa berretsi zuen eta esan zuen estutasun hori, diputatu nagusiarentzako geletan ez ezik, bulegoetako barruko zerbitzuan ere suma
tzen zela, lehen begiratuan lokal bat falta delarik, izapidetzeke dauden
eta oraindik artxibategi nagusira eraman ezin diren espediente eta agirien
eskuko artxibategi baterako beharrezkoa7. Batzordeak azpimarratzen
zuen kontsultoreen bulegorako eta azaroko Batzarretako batzordeak
biltzeko esparru bereizien falta ere sumatzen zela.
Azken batean, lehen eraikinak ez zeukan toki nahikorik foru erakundearen administrazio eta protokolo zereginetarako. Bestalde, une
haietan esaten zen, halaber, eraikinak behar beste gela izan behar
zituela, eta duintasunez apainduak, gertatzen ziren erreginen eta
erakundeen bisitak atosteko.

X

Arkitektoak proiektu berria aurkezteko jaso zuen
mandatuak bereziki azpimarratzen zuen pisu berriak
nagusiki diputatu jaunaren bizitegi izateko
esparru bat eduki behar zuela.

X

Proiektu berria eta aurrekontua
Arestikoa kontuan hartuz, Ogasun Batzordeak8 bisita bat egin zuen
etxe jauregira eta toki ezari buruzko iritzia berretsi zuen. Martin
Sarazibarri diseinu berria eta gastuen aurrekontua eskatzea erabaki
zen, beraz. Arkitektoak proiektu berria aurkezteko jaso zuen mandatuak bereziki azpimarratzen zuen pisu berriak nagusiki diputatu
jaunaren bizitegi izateko esparru bat eduki behar zuela. Arkitektoak
adierazi zuen atseginez egingo zuela eta, obrekin, balioa galdu barik, osatuta geratuko zela eraikina, nabarmen hobetuko baitzen haren kanpoko itxura, eta barruan lortuko zela gela zabal bat, probintzia
honetako ordezkariarentzat egokia, eta gainera aukera emanez bulegoen
estutasuna zabaldu ahal izateko eta artxibategi lagungarrirako, kontulariak biltzeko eta Batzar Bereziarentzako pieza bat edo bi egiteko 9. Hala,
probintziako ordezkariek egindako alegazioak bere egiten zituen,
eraikina aldatzeko arrazoiak ematen zituztenak.

Proiektu ekonomikoa
Obrak onartuta, proiektu ekonomikoa eta planoak aurkeztu zituen
arkitektoak10.
Aurreikusitako gastuak 165.800 errealekoak ziren eta maiatzeko hurrengo Batzarretan eztabaidatzea proposatu zen. Eta, hain zuzen
ere, 1856ko maiatzaren 4tik 7ra bitartean Murgian egindako Lur Jareetako Batzar Nagusian, obrak onartu ziren, 5eko bilkuran, zehazki. Erabakitzeko funtsezko puntua haren kostua aztertzea izan zen.
Hau izan zen arkitektoak aurkeztutako aurrekontu ekonomikoaren
banantzea, gremioka:

X

Kanpoko harlanduzko eta barruko harlangaitzezko
hargintza lanak

44.000

Igeltsero lanak

22.800

Arotz lanak eta teilatua

66.000

Balkoiak eta burdineria

15.000

Pintura, kristalak eta papereztatzeak

18.000

GUZTIRA

165.800

X

Obren onarpena.

7

ATHA. Aktak. 81. l., 15. eta 16. or. Soto aldean zegoen artxibategia, eta
gerora bigarren solairuan jasoaraziko den teilatu berriaren azpiko aldera igaro
zen. Egun horietan artxibategi eremu bat eskatzen zen bulegoetan bertan,
egun kudeaketa edo bulegoko artxiboa deritzoguna, eta orduan artxibategi
lagungarria esaten zitzaiona.

8

ATHA-FHPA-DH.950-1.

9

ATHA-FHPA-DH.151-17.

10

Nuevamente debemos indicar que no podemos mostrar los planos originales
porque en la actualidad no ha sido posible su localización en los numerosos
archivos en los que se ha intentado. Ya hemos comentado en el primer capítulo
que fueron sistemáticamente enmarcados y, tal vez por ello, desaparecieron en
algunas de las numerosas reformas y nuevas decoraciones del edificio.
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Martin Sarazibarren txostena bigarren pisua eraikitzeari buruz. 1856ko apirilaren 10a.

Logela

Jangela

Logela

Logela Erreala

Logela

Kabinetea

Galeria

Diputatu nagusiaren logela

Harrera gela

Logela

Egoteko
egongela

Logela
nagusia

Logela

Berregindako planoa, 1858ko inbentarioko deskribapenean oinarritua.

Zenbatekoari dagokionez, Ogasun Batzordeak11 pentsatu zuen zifrak
beherapen handiak izan zitzakeela eta partida batzuk aldatzea proposatu zuen.. Aldaketen artean, teilaturako, berunaren ordez, eman
zituen emaitza txarrak ikusita, teila arrunta erabiltzea proposatu zen,
haien ustez itoginak eta ur iragazketak ekiditeko seguruagoa baitzen. Ziotenez, aldaketa horri esker teilatuko berunezko material guztia saldu
ahalko zen eta, kalkulatzen zutenez, 4.500 erreal eskuratuko zuten,
jartzeko garaian balio izan zuenaren erdia ia. Eta salmenta 1856eko azaroa arte egin ez bazen ere12, 500 arroa berun atera ziren, bilkarietan,
bakoitza 25 errealean saldu zirenak; hortaz, aurreikusi baino kopuru
askoz txikiagoa lortu zen.

X

Zenbatekoari dagokionez, Ogasun Batzordeak
pentsatu zuen zifrak beherapen handiak
izan zitzakeela eta partida batzuk
aldatzea proposatu zuen.

X

11

ATHA-FHPA-DH.151-19.

12

ATHA-FHPA-DH.5379-1.

Sarazibarrek 1856an aurkeztutako aurrekontua.
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Hargintza lanen kontratazioa
Planoak eta kostua ikusita, batzordeak proposatu zuen Rodrigo Pedro
Barona Salazar orduko diputatu nagusiak txosten hori onets zezala
eta, ahalmenik handienak emanda, obrak erremata zitzala. Obrak
berehala hasiko zirenez, diputatu nagusiak jauregian zeukan etxebizitza utzi behar izan zuen eta Sarazibarren jabetzako etxe bat okupatu zuen. Han geratu zen obrek iraun zuten denboran, eta eguneko 3
erreal ordaindu behar izan zuen errentagatik13.
1856ko maiatzaren 21ean hargintza eta harlangaitz lanen baldintzak
ezarri ziren, eta 24an Mariano Ugarte eskribauaren aurrean sinatu
zen14 egiteko betebeharreko eskritura.
Domingo Maria Hormaetxea Mallabiko auzotarra, Gasteizen bizi
zena, eta Pedro Barona diputatu nagusia agertu ziren eskribauaren
aurrean.15
Obren baldintza agiriko sinadurak Mariano Ugarte eskribauaren aurrean.

1858an eraikitako bigarren solairuaren xehetasuna. Argazkia: Bilduma partikularra.

Funtsean, baldintza hauek izan zituen obra berriak:

Jauregiaren grabatua373 1856etik 1858era bitartean jaso zen bigarren solairua nabarmenduta.

X

1856ko maiatzaren 21ean hargintza eta
harlangaitz lanen baldintzak ezarri ziren, eta 24an
Mariano Ugarte eskribauaren aurrean sinatu
zenegiteko betebeharreko eskritura.

Bigarren solairuaren kanpoalderako harlandua Armiñongo harrobietakoa izan behar zen; haren harriak garbiak, trinkoak eta ale finekoak eta fatxadetako erlaitza Elgeako harrobietakoa, kolore berunkarakoa. Martinez Torresen arabera16, harrobi horretatik datozen hai
tzak, harlandurako erabiltzen direnak, albiar hareharrizkoak dira,
oso gogorrak eta iraunkorrak, baina egileak dioenez, azken ezaugarri
hori, hain zuzen ere, bat zetorren landu eta taillatzeko zailtasunarekin, Armiñondik datozenak ez bezala, hareharri miozenozkoak, silize eta kare-zementu gutxi daukatenez, hain gogorrak ez direnak eta
errazago lantzen direnak.
Bigarren solairu hori altxatzeak nabarmen aldatzen zituen fatxadak,
bai nagusia bai alboetakoak, baita teilatua ere eta, beraz, ondo eta
uniforme egiten zela ziurtatzeko, baldintza agiriak berariaz zioen aipatutako baldintzak betetzen ez zituzten harritzarrak bananaraziko
zirela obran jarri aurretik.

X

13

ATHA-FHPA-DH.2462-18.

APAH. Mariano Ugarte eskribaua. 13318. protokoloa.
373 El Oasis argitalpeneko grabatua, 1876an editatua.
14

16

MARTÍNEZ-TORRES, Luis M. La tierra de los pilares. Sustrato y roca de
construcción monumental en Álava. Mapas litológicos de las iglesias de la
diócesis de Vitoria, Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbo, 2004, 49.-50. or.
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Hortaz, harlandu berria lehen solairuan jarritakotik ez bereiztea eta
Sarazibarrek planoan egindako marrazkietara egokitzea nahi zen.
Horregatik, hargintzako lan onari dagozkion gomendioak egiten dira
harriak bikain lotzea lortzeko, besteak beste, piezak berunezko triangeluen gainean asentatzea, nahasketa finaren eta kare-esne onen gainean. Harlandua erabili zen oin bi eta erdi lodi zen horma bat osatu arte eta,
horren ondoren, harlangaintza, asentu onekoa, ondo lotua, trinkotua eta
nahasketa ugariz finkatua.
Goialdean, zutabeko arkupearen gainean, bigarren solairua jaso
tzean, galeria bat sortzen zen, pilastrez osatua, zeinak pieza bakarrekoak izatea proposatu baitzen, arkuen buruak bezala. Haien harroinen eta kapitelaren diseinua joniar ordenakoa izan zen, euren ohiko
kiribildurekin. Haien gainean, arkitrabea, frisoa eta erlaitza.
Barruko materialari dagokionez, esparruak handitu eta banantzeko
adreilua erabili behar zen, igeltsuz eta hareaz erdi bana kargatuta.
Obren baldintza agirian, halaber, adierazi zen berokuntza sistemako
sukaldeak eta su txikiak (orduan tximiniei esaten zitzaien bezala) adreiluzko gangen gainean egin behar zirela, eta haien aireztatzeko eta
keak erauzteko kanoiak trenkada bikoitzekoak egingo zirela, teilatura
iritsi arte forratuta. Komeni da azpimarratzea elementuak finkatzeko nahasketak erabili baino hilabete lehenago egitea komeni zela ere
adierazi zela. Baldintzetan jarritako elementuetarako prezioak sar
tzen ziren17.
Kanpoko hargintza lanak amaitzeko aurreikusitako epea urriaren
15erako finkatu zen, eta gainerako obretarako arkitektoak ezarriko
zuen.

Bigarren solairuko hargintza lanen baldintza agiria, 1856376.

Baldintza horiek 1856ko maiatzaren 12an geratu ziren onartuta, eta
hirian bederatzi ediktu ezarri ziren, hargintza eta igeltserotza lanen
errematea maiatzaren 21erako, 11etarako, iragarri zutenak. Finkatutako egunean eta orduan, Pedro Barona Salazar Arabako diputatu nagusiak, Mariano Ugarte eskribauarekin batera, lizitatzaileak
atotsi zituen. 1819

X

Goialdean, zutabeko arkupearen gainean,
bigarren solairua jasotzean, galeria bat sortzen zen,
pilastrez osatua, zeinak pieza bakarrekoak izatea
proposatu baitzen, arkuen buruak bezala.

X

ATHA-FHPA-DH.151-18. Kana bat harlandu berriko, 12 erreal; kana bat
orduko harri birlanduko, 4 erreal; estatu bat trenkada bikoitzeko, 44 erreal;
trenkada bakuneko, 28 erreal; kana bat hormako, 8 erreal; sukalde edo su
txikiko, 180 erreal, kapitel edo harroineko, 160 erreal; pilastra edo dinteleko,
440 erreal.
376 ATHA-FHPA-DH.151-18.
377 ATHA-FHPA-DH.2456-11.
17

Hormaetxea harginaren aldeko ordain-agindua. 1856ko abuztuaren 29a377.
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Kandela hilerako erremate sistema tradizionalari jarraiki, eskaintza bi
egin zituzten, Domingo Beitia Oñatiko auzotarrak bata, eta Domingo
Maria Hormaetxea Bizkaiko Mallabiko elizateko auzotarrak bestea,
eta bera izan zen azken eskaintzailea eta onena. Hormatxeak Estanislao Ruiz Aretxabaleta Gasteizko auzotarra aurkeztu zuen obren
errematearen emaitzaren fidatzaile, eta hala onartu zuten obren baldintzen eta epearen betebehar mankomunatuko eskritura idazteko,
Sarazibar arkitektoak proposatutako diseinuen arabera. Maiatzaren
24an sinatu ziren eskriturak diputatu nagusiaren eta Hormaetxea
harginaren artean, eskribauaren aurrean20.

Arotz lanak
Esteban Ezkerekotxak egin zituen, eta 8.000 erreal jaso zuen bere lanengatik24. Zur kantitate handia erabili behar izan zen, pinuarena gehiena, eta Marcelino Rodriguez egurketariak hornitu zuen gehiena.
Bestalde, Martin Sarazibar arkitektoak 3.000 ohol Frantziako pinu
erosi zituen zuzenean Bilbon, oso sendoa eta usteltzearekiko erresistentea
izateagatik, eta 490 ohol Holandako pinu solairu berriko zoruetan
erabiltzeko batez ere.

Urte bereko uztailaren 31n diputatu nagusiak idazkia igorri zion
Udalari21 jakinarazteko egun horretan bertan desmuntatuko zirela
teilatuak harlanduzko asentua egiteko, eta zegokion baimena eska
tzeko. Aldi berean, udalerriari ohartarazten zion horren karietara
aginduak eman dituela eta teilatuetako urak bilduko direla horretarako.
1856ko abuztuaren 22an 2.456 erreal agindu ziren Hormaetxearen
alde ordura arte egindako hargintza lanengatik22.23
Fatxada nagusiko balkoi jarraitua. Balaustrada eta joniar pilastrak. Argazkia: C.U.

Obren amaiera
Kanpoko obrak finkatutako epean egin ziren. Nolanahi ere, barruko
trenkada eta eraikuntza lanak, nahiz barruko eta kanpoko zur eta
beirako lanak zirela eta, 1858aren erdialdera arte luzatu ziren.
Azkenean, urte horretako azaroaren 17an amaituta zeuden obrak eta,
izan ere, diputatu nagusiak Probintziako Esku Hartzailetzari agindu
zion 640 erreal aska zitzala Juan Angel Saez margolariaren alde25 etxe
jauregi horren olioko margolana egiteagatik, zeina bere marko urreztatuarekin
aldundi honen eskura jarri baitu bertako geletako batean jartzeko.
Zenbait urte lehenago, 1848an, etxe jauregiak obrak hasi aurretik
zeukan itxuraren lekukotasuna uzteko, agian, solairu bakarreko eraikinaren margolan bat egiteko agindu zioten eta, orain, beraz, 1856tik
1858ra bitartean egindako obren ostean higiezinak zeukan kanpoko
eraketa jasotzea nahi zen.
Fatxaden jatorrizko planorik ezean, begi hutsez ikusten da arkitektoak
beheko partean irekitako baoekin bat zetorren bigarren solairua diseinatu zuela, arkupeko zutabeen gainean galeria estali handi bat, balkoi
jarraitua, balaustradaduna eta, adierazi dugunez, joniar kapiteldun
pilastrak aurreikusiz.26

640 errealeko ordain-agindua Juan Angel Saezen alde olioan margotutako margo
lanagatik, etxe jauregiak solairu birekin zuen itxura berria erakutsiz. 1858a381.

20

APAH. Mariano Ugarte eskribaua. 13318. protokoloa.

381

21

AMVG. 37. atala. 26. paper-sorta, 3. zk. 1856ko lizentzien emateak.

382

22

ATHA-FHPA-DH.2456-11.

ATHA-FHPA-DH.1426-8
ATHA-FHPA-DH.2456-11.
383 ATHA-FHPA-DH.1426-8.
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Bigarren solairua egitearen gastuen kontrola ALHA. FHPA. 2437-1.

152

Garaiko altzarien modeloak. Bilduma partikularra.

153

Aldundiaren Jauregia. Egilea: Juan Angel Saez384. Mihise gaineko olioa. 67x77 cm. 1858. Arabako Arte Ederren Museoa. 923 inbentario zenbakia.

X

Fatxaden jatorrizko planorik ezean, begi hutsez ikusten da
arkitektoak beheko partean irekitako baoekin bat zetorren
bigarren solairua diseinatu zuela, arkupeko zutabeen gainean
galeria estali handi bat, balkoi jarraitua, balaustradaduna eta,
adierazi dugunez, joniar kapiteldun pilastrak aurreikusiz.

X

384

Etxe jauregiaren bigarren solairua eraikitzeko gastuen zerrenda.

Juan Angel Saez Garcia. Errioxar margolaria, Pradillo de Camerosen jaioa 1811ko otsailaren
8an. Margolaritza ikasketak egin zituen Madrilen Juan Galvezen zuzendaritzapean, bere
anaia Pedrok eta Ramonek aholkatuta, margolariak haiek ere. Gasteizko Arte Ederren
Akademiako irakasle 1840an. Funtsean hiriaren ikuspegiei buruzko margolanak ezagutzen
dira, XIX. mendean Arabako hiriburua hirigintza eta arkitekturaren ikuspuntutik nolakoa zen
zehaztasunez ezagutzea ahalbidetzen dutenak.

154

Gremioak eta egileak27
Errematean kontratatutako hargintza lanez gain, gainerako gremioei
zegozkienak28 zuzenean esleitu ziren. Izan ere, gehienak lehengo urteetan hasierako eraikinean esku hartu zuten artisau eta profesionalei
eman zitzaizkien. Egoera hori dela eta, zaila da zehaztea zer baldintza
ezarri zen haietako bakoitzarentzat. Egun gordetzen diren fakturen
bitartez29 baino ezin da jakin zer gremiok esku hartu zuten eta obraren zer zati egin zuten, nahiz zein material erabili zen:

X

Arotz lanak

Bruno Villafranca eta Ezkerekotxa

Hargintza eta
igeltserotza

Domingo Maria Hormaetxea
eta Fermin Andueza

Burdineria eta
sarrailagintza

Vicente Arraiz eta
Miguel Ezkurra

Letoigintza eta
beiragintza

Marcelino Lezea, Ibarrondo eta semea,
Pedro Izarra, Miguel Aretxederra

Pintura

Juan Díaz de Arcaute y Fermín Herrera

Errementari lana

Antonio Ortiz Uriarte, Justo Montoya
eta Pedro Izarra

X

Marcelino Lezea beiragileak 1857 eta 1858an egindako lanen zerrenda387.

Bigarren solairuko obretan esku hartu zuten artisauetako batzuen sinadurak.

385

ATHA-FHPA-DH.2437-1.

386

ATHA-FHPA-DH.2438-4.
ATHA-FHPA-DH.1426-8.

387

Etxebarria, Aretxederra eta Izarra beiragileek, 1857ko irailean
jarritako 413 kristalak ordaintzeko eskatzen dute.

155

Solairu berriaren barrualdearen deskribapena

Ipar hegaleko gelen banaketa planoa.

156

Eskuineko gorputza edo mailua. Erregeerreginen bisitetarako gelak. Banaketa
Aurreikusita zegoen bezala, eraikitako solairu berrian gune berri eta
handiosak zabaldu ziren, hein handi batean, erregetzako kideak atosteko hiria bisitatzen zutenean30, eta diputatu nagusiaren geletarako
esparruak. Gainera, banaketa berria lortu zen beste solairuetan, eta
eremu zabalagoak zabaldu ziren administrazio eta bulego guneetan,
batez ere Esku Hartzailetza eta Diruzaintzakoetan. Aurrerago min
tzatuko gara haiei buruz.
Esan dugunez, ez dira aurkitu gainean jarritako solairuaren banaketaren planoak. Nolanahi ere, 1858ko inbentario bati esker lehen eskutik ezagut dezakegu goiko solairu berri osoa erabili zela diputatu nagusiaren egoitzarako eta pertsona garrantzitsuei ostatu emateko beste
gela batzuetarako. Izan ere, obrak onartzeko erabakian xedatutakoak
berak adierazten zuen funtsezkoa zela behar beste toki ematea diputatu nagusiaren etxeari eta beste batzuk prestatzea agintariei harrera egiteko.
Jatorrizko planorik batere ez badago ere, obrak amaitu orduko idatzitako inbentario horrek solairu berriko pisuko eremuak nola banandu
ziren berrinterpretatzea ahalbidetzen digu. Agiri horiek, geletan zeuden elementuak xehetasunez deskribatzeaz gain, zein toki edo gelatan
dauden adierazten dute.
Lehenik, eraikinaren iparraldeko gorputza edo mailua deskribatuko
dugu, esan denez, garaiko pertsona garrantzitsuen eta agintarien bisitei ostatu emateko geletarako erabilia osorik.

X

Eraikitako solairu berrian gune berri eta handiosak
zabaldu ziren, hein handi batean, erregetzako kideak
atosteko hiria bisitatzen zutenean, eta diputatu
nagusiaren geletarako esparruak.

X

1

Logela.

2

Atsedengunea.

3

Logela.

4

Logela nagusia.

5

Areto nagusia edo
harrera gela.

6

Logela Erreala.

6

5

1

1

4

2

3

Eskuin hegaleko lehen gela. Logela

Logelarako, bere altzariekin eta beste apaingarri xume batzuekin:
ohea, intxaurrezko sei aulki, kaobazko kontsola eta, apaingarri gisa,
pitxer handi loreduna eta brontze koloreko argimutila.
2

Erdiko gela, ekialdean. Atsedengunea

Garaiko eraikinen esparruen banaketan, logeletarako zirenetan, ohikoa zenez, haien alboan atsedenerako guneak edo gelak edo egongelak zabaltzen ziren. Eta hala berresten zuten apaintzen zituzten
elementuek: intxaurrezko sofa bat bost kuxin handirekin, damasko horiz
forratuta, intxaurrezko zortzi aulki bizkar borobilarekin, haiek ere kolore bereko damaskoz forratuta, belus gorriz forratutako besaulki bi zurezko basoekin
eta kaobazko mahaitxo bat, taillatua, molduradun marmol zurizko estalkiarekin. Hormetan ezin ziren ispiluak falta eta leihoetan muselina brodatuzko gortinak eta dagokien galeria. Dekorazio objektu gisa, argimutil
bi apaingarri urreztatuekin. Gela zortzi kandelako armiarma batekin
argiztatzen zen.
3

Iparreko izkinako gela. Logela

Hura ere logelarako eta aurreko salaren ondoan. Elementu hauek
zeuden: burdinazko ohea brontzezko erremate eta apaingarriekin, muselina brodatuzko zintzilikaria eta parpailak, eta letoi urreztatuzko errezel bat,
damasko gorrizko oihalarekin. Logelan bertan eta norberaren garbiketarako, konketa joko bat bere azpilarekin eta txinatar pitxer loredunarekin.
Ohearen ondoan, gau mahai bat. Ondoren, logela berriak deskriba
tzen ditu zerrendak.
XIX. mendeko mahaitxoa.
Argazkia: bilduma partikularra.

30

XVII. eta XVIII. mendeetan erregetzako bisitariak Montehermoso eta
Eskoriatza Eskibel jauregietan atosten zituzten.
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4

Erdiko gela, iparralderantz. Logela nagusia

Gela horren edukiaren deskribapenetik, 1858ko inbentario horren
arabera, logela nagusietako bat zela ondorioztatzen da. Papereztatuta
zegoen gela. Altzari guztiak ziren intxaur bernizatuzkoak: itsason
tzi formako ohea, bere intxaurrezko mahaia eta garbitoki altzari bat
portzelanazko zerbitzuarekin, lore urdinduna hura. Esparru berean,
atsedengune pribatu bat, sofa batekin eta bost aulkirekin. Gortina
guztiak muselina brodatuzkoak ziren.
5

Areto nagusia edo harrera gela

Erdiko gorputza eratuz eta deskribatutako gelek inguratuta, harrera
edo banaketa saloi bat egin zen. Abegi egiteko gune gisa pentsatu zen,
geletara igaro aurretik. Sentsazio beroa emateko, haren dekorazioa
nabarmentzen zen, zetazko gortinekin eta pabiloiekin ateen gainean.
Luxu handiagoko altzariak jarri ziren gune horretan: intxaurrezko
kontsola handi bat ezpelezko arrosa-leihoekin eta harrinabar zaindunezko
estalkiarekin.
Apaingarri gisa, ez ziren falta urrezko erlojuak, portzelana urreztatuzko lorontzi oso apainduak, argimutil bi xehetasun urreztatudun
sei metxero brontzeztaturekin, ispilu bat, kana bat garai, markoa berdez eta urrez margotuta, sofa bat, intxaurrezko besaulki bi eta hamar
aulki, damaskoz forratuta. Albo batean kaobazko mahaitxo taillatu
bat eta marmol zurizko estalkia. Gela argiztatzeko, kristalezko armiarma handi bat eta letoizko 12 argimutil zeuden. Tximinia bat ere
jarri zen gelan.
6

Ipar-mendebaldeko gela. Logela Erreala

Eremu handiago hori erregetzako kideentzat gordetzen zen. Ohe bi
zeuzkan, euren zintzilikariekin. Leihoetan muselina oparoak zeuden
eta altzari hauek zeuzkan: kaobazko kontsola, argimutil loredunak eta
lau besaulki eroso, atsedengune gisa.
12 besoko lanpara. Argazkia: Quintas argazkilariak.

X

Altzari guztiak ziren intxaur bernizatuzkoak
itsasontzi formako ohea, bere intxaurrezko
mahaia eta garbitoki altzari bat portzelanazko
zerbitzuarekin, lore urdinduna hura.

X

Angel Guinearen faktura, gela horietako ohe hornitzaile nagusia bera.
ATHA-FHPA-DH.1426-8.
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Kristalezko lanpara. Argazkia: Quintas argazkilariak.

160

Argimutila. Argazkia: Quintas argazkilariak.

Ezker gorputza edo hegala. 			
Diputatu nagusiaren etxebizitza,
harrera gela eta bisitentzako jangela
Hegoaldea diputatu nagusiaren eta haren familiaren bizitokirako erabili zen. Obra horien aurretik, eraikinak pisu bakarra zeukanean ere,
hegoaldean zegoen kokatuta, baina solairu nagusian. Obren ondoren,
bigarren solairuko alde hori jangelarako gune batekin eta erregetzako
kideei edo pertsonaia garrantzitsuei harrera egiteko gela batekin osa
tzen zen. Solairu bereko iparraldea gordetzen zen haientzat, errege
logeletarako.
7

Hegoko izkinako gela. Diputatu nagusiaren logela

Bigarren solairuko obrak amaitzean, diputatu nagusiaren gela solairu nagusitik horretara igaro zen, eta han jarri zen haren logela.
Intxaurrezko ohea zeukan, itsasontzi formakoa31 muselina estanpatuzko zintzilikariarekin, satin urdinezko errezel batekin eta apaingarri urreztatuekin, baita intxaurrezko komoda ohearekin bat zetorrena, gau mahai bat, mahaitxo bat eta sei aulki ere. Apaingarri gisa,
portzelanazko lorontzi handi bat eta ispilu bat, marko urreztatuarekin eta muselina zuri marradunez apainduta.
Esteban Arregi ebanista arduratzen zen altzari guztiak mantentzeaz,
eta langileak kontratatzen zituen berak ezkoa eman eta distira ateratzeko, baita ateak eta leihoak arrabotatu eta bernizatzeko ere32. Ebanista
hori izan zen gela berrietarako altzarien hornitzaile nagusietako bat,
zenbait urte lehenago erositako altzariak berritzen zituen bitartean. 33

9

8

11

7

Diputatu nagusiaren
logela.

8

Jangela.

9

Logela.

10

Logela.

11

Logela.

12

Gabinete.

10

12

7

X

Esteban Arregi ebanista arduratzen zen
altzari guztiak mantentzeaz, eta langileak
kontratatzen zituen berak ezkoa eman eta distira
ateratzeko, baita ateak eta leihoak arrabotatu
eta bernizatzeko ere.

X

Itsasontzi formako ohea. Bilduma partikularra.

31

Hala esaten zitzaien XIX. mende hasieratik erabili ziren oheei, Inperio
(Napoleon I.a) estilokoak, eta litte bateau ere esaten zitzaien. Luxu handi edo
txikiagoz eraiki ziren, dekorazioen arabera, marketeriarekin edo metalezko
xehetasun gainjarriekin.

32

ATHA-FHPA-DH.1426-8.

33

ATHA-FHPA-DH.1426-9.

Esteban Arregik egindako altzarien eta konponketen zerrenda391.
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8

Jangela

Logela horren aurrean, diputatu nagusiaren etxerako esparruan, jangela bat zegoen. Ulertu behar da, ordea, egunerokoa zela bera edo
pertsonaren bisita administratiboa zenean erabiltzen zela. Ospakizun
eta otordu handietarako, erregetzako kideen bisiten karietara egiten
ziren horietarako, solairu nagusiko batzar aretoaren ondoko gelak
prestatzen ziren, eta haietan egiten zitzaien harrera eta abegi ona
errege-erreginak agurtzera pasatzen ziren agintariei.
Funtsezko pieza, noski, kaobazko mahaia zen, malgu gisa deskribatzen
dutena, pinuzko bost ohol gehigarri baitzeuzkan zabaldu ahal izateko;
haren gainean artilezko tapiz bat zegoen. Gerezi bernizatuzko 12 aulkik inguratzen zuten, zeinek bizkar irekia baitzeukaten.
Jangeletan funtsezko diren beste pieza batzuk ere bazeuzkan. Arasak
gorputz biko pieza bi zeuzkan, behekoa itxia, ate birekin eta dagozkien sarrailekin, eta goikoa irekia eta kristalekin. Txokorako altzari
bi ere bazeuden, baxera jartzeko, eta gerezi taillatuzko sofa bat, eta
haren aurrean aulki bi. Saloia apaingarridun kristalezko armiarma
batekin eta brontzezko 18 argimutilekin argiztatzen zen.
9

Jangelaren ezker izkinako gela. Logela

Besteak baino apur bat xumeagoa zen gela. Ohea bere zintzilikariarekin, intxaurrezko kontsola bat eta besaulki eroso bi.
10

Jangelaren eskuin izkinako gela

Aurrekoaren altzari berdin-berdinak.

Jan-egongelako kontsola. Argazkia: C.U.

X

Diputatu nagusiaren etxerako esparruan, jangela
bat zegoen.Ulertu behar da, ordea, egunerokoa zela
bera edo pertsonaren bisita administratiboa zenean
erabiltzen zela.Ospakizun eta otordu handietarako,
erregetzako kideen bisiten karietara egiten ziren
horietarako, solairu nagusiko batzar aretoaren ondoko
gelak prestatzen ziren, eta haietan egiten zitzaien
harrera eta abegi ona errege-erreginak agurtzera
pasatzen ziren agintariei.

X

Intxaurrezko kontsola. Argazkia: C.U.
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163

Isabeldar estiloko besaulkia, gerezi zurezkoa bizkar irekiarekin. Argazkia: Quintas argazkilariak.

11

12

Hegoaldeko begiratokiko gela

Bere banaketa eta dekoratuagatik, dirudienez, gela hau diputatu nagusiaren etxeko logelarako erabiltzen zen, eta haren ondoan
agintariak hartzeko kabinetea zegoen, zeinera itxarongela zen galeriatik sartzen baitzen. Logelako altzariak aurrekoetakoen oso antzekoak ziren: ohea, gau mahaia, garbitokia, apain-mahaia, etab., eta
oso zabala zenez, atsedengune bat zeukan, zeinean gerizazko sofa
bat, besaulki bi, sei aulki eta sofarekin bat zetorren komoda bat jarri
baitziren. Gelan leihoak luxu handiz zeuden dekoratuta, lore askoko
gortinekin eta oihal oparoekin.
Logelaz gain, bazegoen kabinete edo ikasteko eta atsedenerako gune bat34.
Zenbait altzarirekin dekoratu zen: intxaurrezko jesarleku luze erdizirkular bat, apain-mahai bat, jaspe zurizko mahai bat eta ispilu obalatu
bat, sofak eta besaulkiak. Erdiko mahiaren gainean eskribautegi bat
zegoen, portzelanazko pieza bi eta beste bat, kristalezkoa, perfumeria
erabileretarako. Diputatu nagusiaren beraren atsedengunea zen, edo
haren etxebizitzako toki bat, konfiantzazko bisita instituzionalak ato
tsi ahal izateko.

Frantses estiloko aulkia. Kapitone tapizatua. Argazkia: Quintas argazkilariak.

Zazpi besoko argimutila.
Argazkia: Quintas argazkilariak.

34

Italiar errenazimenduan studiolo esan zitzaion, Ingalaterrako isabeldar garaian
closet eta Frantziako barroko garaian jaso zuen behin betiko izena, cabinet.
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13

Galeria

13

13

Galeria

Azkenik, galeria zeritzon eremu edo gela handi bat zegoen esparru
luzea zen, iparraldean kokatutako gelak (erregetzako kideen bisitetarako) hegoaldekoekin35 (diputatu nagusiaren etxea) komunikatzeko
ardatza. Alde hori argi asko zeukan alde batetik bestera zihoazen bost
leihateei esker, mihisezko gortina handiekin dekoratuta, zeinek jauregiaren ekialdeko fatxadako balkoi korritura ematen baitzuen Toki
adierazgarria da; izan ere, balkoi horretatik agurtzen zituzten agintariek eta erregetzako kideen bisitek jauregira ongietorria ematera hurbiltzen zirenak, edo plazan gertatzen ziren gertakizun handien karietara (euskal tertzioek Kubara alde egitea, eta hiriko bizitzako beste
ospakizun batzuk).
Galeria hori intxaurrezko 12 aulkirekin dekoratu zen, goialdean
lastozko jesarlekuekin torneatuta, baita mahai batekin ere, tapiz
gorri batekin eta lore urdinekin apainduta eta, elementu original
gisa, erdian, intxaurrezko jolas mahai bat, orri birekin eta oihal berdearekin, eta kontsola bat, portzelana kolorez margotua, apaingarri
urreztatuekin.
Guztira, solairu berriak 10 gela zeuzkan logela, jangela eta atsedenguneetarako. Ohikoa zenez, behin eta berriz eraberritu zituzten esparru
horiek. Badakigu 1859ko abenduan, bigarren solairu horretako obrak
amaitzear zeudela, bost ate-leiho joko agindu zitzaizkiola Esteban
Ezkerekotxari,, zenbait gelatarako. Lehenago ere lan egin zuten arotz
horrekin.. Zenbait urte geroago, 1863an, Juan Torresek, arotza bera
ere, jarriko ditu kontraleiho berriak eta haien bastidoreak.

36

35

Ispilu margotua. Argazkia: C.U.

X

Solairu berriak 10 gela zeuzkan logela,
jangela eta atsedenguneetarako.

X

XX. mende betean, alde horretan egindako zenbait aldaketak diputatu
nagusiaren bulego eta bulegoaurre bihurtu zuten. Obra honen hirugarren zatian
mintzatuko gara gai horretaz. Antzina, galeria horretako bao guztiek, fatxada
nagusiaren aurrealdera irekita, argia ematen zuten barrualdera, ipar ostikoa
hegokoarekin komunikatzen zuen esparrura.

36	 ^tm
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Probintzia plaza 394.

X

Galeria zeritzon eremu edo gela handi bat zegoen,esparru luzea zen, iparraldean
kokatutako gelak (erregetzako kideen bisitetarako)hegoaldekoekin (diputatu
nagusiaren etxea) komunikatzeko ardatza. Alde horrek argi asko zeukan alde
batetik bestera zihoazen bost leihatilei esker, mihisezko gortina handiekin
dekoratuta, zeinek jauregiaren ekialdeko fatxadako balkoi korritura ematen
baitzuten.Toki adierazgarria zen; izan ere, balkoi horretatik agurtzen zituzten
agintariek eta erregetzako kideen bisitek jauregira ongietorria ematera
hurbiltzen zirenak, edoikusi plazan gertatzen ziren gertakizun handiak (euskal
tertzioek Kubara alde egitea, eta hiriko bizitzako beste ospakizun batzuk).

X

394
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Leihoen dekorazioa. Argazkia: Quintas argazkilariak.

Esparruen banaketa berria obren ondoren

Hauteskunde globoa (xehetasuna) zozketetako bolak sartzeko. 1831. urtea. Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Zerbitzuko langileen gelak

Biltegia

Zerbitzuko langileen gelak

Biltegia

1856-1858an eraikitako bigarren solairuaren oin planoa.

Solairuartea. Zerbitzu eremua
Bigarren solairu jaso berriaren azpian eta teilatu zaharrak lehen betetzen zuen tokian, tarteko solairu edo solairuarte bat ireki zen, solairu nagusiaren gain-gainean. Alde horretan eskuin eta ezker hegaletan
bildutako eremuak baino ez ziren azalera erabilgarri, eta ez zuten loturarik elkarren artean. Sabaia baxuak zirenez, diputatu nagusiaren
zerbitzuko langileen etxebizitzarako eta zerbitzu eremu, biltegi eta
bainutegirako erabili ziren esparruak. Esparru horretan atezainak,
errientsak, sukaldariak, mendeko langileek eta abarrek erabilitako gelak kokatzen ziren. Guztira, hiru gela edo logela atondu ziren, euren
altzariekin, eta haietako batean norberaren garbiketarako eremu bat,
zeinean bainuontzi bat jarri baitzen, intxaurraren zurezkoa, zinkez forratua, metalezko eskulekuekin eta apaingarriekin kanpoaldean.
Sukaldariaren gelaren ondoan sukaldea dago, burdinazko sukalde
ekonomiko37 handi bat daukana, kobrezko zerbitzu osoarekin, burdinazko zilindro eta erretegiekin jakian egosi eta frijitzeko. Jakiak
lantzeko mahai handi bat zegoen, baita altzari baxu bat ere, bere tiraderekin, pagozko sei aulki, farol txiki eramangarri bat eta bost argimutil. Trenkadak, sutondo bat eraikitzea, lauzak jartzea eta sukalde
ekonomikoa tokiz aldatzea (beheko solairuan zegoen lehen, diputatu nagusiaren etxebizitza eremuan) Juan Jose Andueza igeltseroaren
lana izan ziren38.

Kobrezko zerbitzua. Argazkia: artxibo partikularra.

X

Bigarren solairu jaso berriaren azpian eta teilatu
zaharrak lehen betetzen zuen tokian, tarteko
solairu edo solairuarte bat ireki zen, solairu
nagusiaren gain-gainean.

X

37

38

George Bodleyk, 1802an, burdina forjatuko sukalde bat patentatu zuen, zeinaren
txapak berotze uniformea ahalbidetzen baitzuen. Bera izango da XIX. mendean
eta XX.aren zati handi batean erabilitako sukalde ekonomikoen prototipoa.

Sukalde ekonomikoa. Argazkia: artxibo partikularra.
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Solairu nagusiko eta erdisotoko bulegoak

Gobernu Idazkaritza

Bulegoak solairu nagusian banatu ziren batez ere, sarrera publikotik gertu eskuin hegalean, eta erdisoto osoan. Nolanahi ere, zenbait
aldaketaren ondoren, geroko datetan solairuartearen zati bat ere
bete zuten, aurrerago esango dugunez. Aldundiaren administrazio
zerbitzuetarako eremuak ziren eta, beraz, bulego horien banaketa
eta alt zariak, bigarren solairu baterako obrak egin ziren unean, probintziak orduan zeuzkan beharrizanetara eta langileen kopurura
egokitu ziren. Hauek ziren:394041

Eskuin hegaleko solairu nagusian zegoen kokatuta. Telesforo Nestares
probintziako idazkariak43, eta Celestino Iturralde lehen ofizialak okupatzeko pentsatutako esparrua zen. XVIII. mendearen amaiera arte
kontsultore karguari lotuta egon zen idazkari kargua. Probintziako
administrazioko burua zen eta Aldundiaren erabakiak sinatzen zituen
diputatu nagusiarekin batera. Hari zegokion administrazioan aurkezten ziren agiriak hartu eta bidaltzea. Haren eginkizuna zen Idazkaritzako eskribiente eta ofizialen lanak zaintzea eta zuzentzea eta, halaber,
Kontularitza, Kontu Hartzailetza, Diruzaintza eta Artxiboko langileek zeuzkaten betebeharrak betetzen zirela zaindu eta tabakoa eta
gatza administratu behar zituen.

Gobernu idazkaria

Telesforo Nestares

Idazkaritzako langileak

Celestino Iturralde, ofiziala
Ramon Sotero Llano, ofiziala
Pedro Lazkano, eskribientea
Francisco San Martin, eskribientea

Kontu Hartzailetza

Julian Nestares, kontu hartzailea
Gumersindo Agirre, idazkaritzako ofiziala

Diruzaintza

Victor Gonzalez Etxabarri, diruzaina

Kontsultoreak

Blas Lopez397
Mateo Moraza398
Adrian Herran Zanbrana399

Atezainak

Francisco Alegria eta Esteban Astiasu

X

XVIII. mendearen amaiera arte kontsultore karguari
lotuta egon zen idazkari kargua. Probintziako
administrazioko burua zen eta Aldundiaren erabakiak
sinatzen zituen diputatu nagusiarekin batera.

X

Horiei probintziako arkitekto lanbidea gehitu behar zitzaion, zeinaren
ardurapean baitzegoen. aldi berean, bideen eta errepideen zuzendaritza. Enplegatuen kopurua eta haien eginkizunak bigarren solairuko
obrak amaitu orduko ezarri ziren, hain zuzen ere, zehazki, 1858ko
azaroaren 25eko Dekretuaren bidez, geroago 1862ko azaroaren 23ko
Dekretuan berrikusita.
Dauden garaiko inbentarioei esker42, bulego horiek, haietako altzariak eta esparruak berreraiki eta deskriba ditzakegu.

Blas Domingo Lopez Lopez Torre (Langraiz Oka, Araba, 1781-Gasteiz, 1861eko
abenduaren 23a). Zuzenbideko karrera ikasi zuen Oñatin, eta Valladoliden osatu
zuen. Probintziako aholkulari 1814an, kontsultore karguarekin sartu zen urte
horretako abenduan. Probintziako aita izendatu zuten 1839an. Ikus biografia
hemen: ZENBAIT EGILE, Diccionario biográfico de los diputados generales…, op.
cit., 229.-235. or.
398 Mateo Moraza (Gasteiz, 1817ko irailaren 21a-1878ko urtarrilaren 17a).
Kontsultore izendatu zuten 1848an, baina 1854an kargutik dimititu zuen,
osasun arazoak argudiatuz. Hurrengo urtean kargura itzuli zen. Ikus biografia
hemen: ZENBAIT EGILE, Diccionario biográfico de los diputados generales…, op.
cit., 263.-272. or. Datu biografiko gehiagoren berri emango dugu pertsonaia
horri, euskal foruen defendatzaile handi horri, 1895ean Probintzia plazan
jasotako estatuari buruz mintzatzen garen kapituluan.
399 Adrian Herran Zanbrana (Gesaltza Añana, Araba, 1805eko irailaren
7a-Gasteiz, 1893ko otsailaren 10a). Data haietan bigarren kontsultore zen,
Leon Samaniegoren erretiroagatik. Ikus biografia hemen: ZENBAIT EGILE,
Diccionario biográfico de los diputados generales…, op. cit., 208.-213. or.
397

400 Artxibo

partikularra.

Garaiko idazmahai aulkia. Argazkia: artxibo partikularra.
43

Biziarteko kargua zenez, 32 urtez bete zuen kargua Telesforo Nestaresek, 1840
eta 1872 artean.
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Idazkariarekin batera, ofizialek lan egin zuten, eta txostenak, dekretuak, ofizioen minutak, etab. idatzi behar zituzten haiek. Eskribienteek laguntzen zieten. Haien eginkizuna ofizialek eta idazkariek
idatzitakoa transkribatu eta garbi jartzea zen.
Bulego horretan idazmahai itxi bi jarri ziren, jesarleku bakarrerako,
idazmahai finkoa eta mahai inguruko eskudela zeuzkatenak. Mahaien
alboetan paperontziak, euren sarraila eta giltzekin; horrela esaten zi
tzaien alboetako tiraderei. Mahaiek euren idaztegiko aulkiak zeuzkaten, bizkar ireki eta erdizirkularrarekin, intxaur zurezkoak eta jesarlekua zurdazkoa, birakariak. Mahai bien gainean, idazteko zerbitzuak,
letoi eta beirazko hiru piezarekin (tintontziak) euren estaliekin.
Mahaiaren ondoan intxaurrezko mahaitxo triangeluar bat zegoen,
zeinean tinbrea kokatzen baitzen, eta intxaurrezko sei aulki Idazkari
tzara zihoazen bisitentzat. Bere tximinia ere bazeukan gelak, frantses
estilokoa, harrinabar moldeatuzko markoarekin, eta sua zirikatzeko
pieza jokoarekin. Tximiniaren markoa Justo Urrestarazu gasteiztar
errementariak egin zuen. Haren gainean alabastrozko erloju bat zegoen, piramide formakoa, aurrealdean zutabe berdin bi zeuzkana,
beltzez bernizatutako madariondoaren zurezko idulkiaren gainean
jarrita, kristalezko farolean sartuta guztia. Tximiniaren gainean, horizontalki jarrita, ispilu bat zegoen, lau oin zabal eta hiru garai zena,
marko urreztatu xumea zeukana. Tximiniaren albo bietan apaldun
arasa bana zeuden euren sarraila eta giltzekin.

Garaiko bulegoaren berrosaketa (Centre Ca n’Amat. Viladecans, Bartzelona)402

Arabako Foru Aldundiaren jabetzako idaztegiko objektuak. Argazkiak: Quintas argazkilariak.

402

Aldundiko bulego mahai zaharra. Argazkia: Quintas argazkilariak.

Irudi hori erabili dugu, etxe partikular bateko bulegoa bada ere, altzariek eta
haien kokapenak antz izugarria dutelako Aldundiaren 1858ko inbentarioan
deskribatutako bulegoekin

171

Arabako Foru Aldundiaren jabetzako idaztegiko objektuak. Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Gelako ate handiari atxikita, zeina balkoiaren aurrean baitzegoen,
pinu margotu eta bernizatuzko armairu handi bat zegoen. Gorputz
berdin bi zeuzkan: behekoa, orri biko ateekin, eta goikoa berdina,
bere kristalekin eta zeta urdinezko barruko gortinatxoekin. Ate handi horren ondoan, eskuinean, beste armairu bat zegoen, aurrekoaren
ezaugarri berd inak zeuzkana. Altzari horiek Idazkaritzako dokumentazioa gorde eta zaintzeko ziren.
Gela horren ondoan, Idazkaritzako Bigarren Departamentu gisa
ezagutzen zen beste bat zegoen, gainerako langileentzat, hots, eskribienteentzat. Bertan intxaurrezko hiru idazmahai eta aulkiak zeuden,
euren idaztegiko zerbitzuekin, Idazkaritzako ofizialentzako aurreko
gelakoen ezaugarri berdinekin. Alde horretan bost arasa nabarmen
tzen ziren Idazkaritzako aurreko gelarekin muga egiten zuen horman,
euren apalekin eta ate itxiekin. Berokuntza sistema gisa, fruslerako
suontzi bat zegoen, tamaina erregularrekoa, intxaurrezko kutxa handiarekin, sei oin torneatuekin eta metalezko bertzunarekin. Eta, garai
hartan ezinbestekoa zenez, listuontziak.4445

Tximiniaren markoaren faktura403 Justo Urrestarazuk egina.

Arabako Foru Aldundiaren jabetzako idaztegiko objektuak. Argazkia: Quintas argazkilariak.
403
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Aldundiko bulego mahai zaharra. Argazkia: Quintas argazkilariak.

Kontsultoreen bulegoak
Idazkaritzaren alde berean kontsultoreentzako esparru bi irekitzen ziren. Hura zen foru administrazioko kargurik garrantzitsuenetako bat.
Probintziako abokatuak ziren, Batzar Nagusiak foru legedia ezagu
tzen zuten legelarien artean hautatuak. Haien funtsezko eginkizuna
probintziaren gai zein ebazpenei buruz ahoz nahiz idatziz zuzenbideko iritzia ematea zen.

hiru armairu handi zeuzkan, hormetako hiru alboak betetzen zituztenak. Portzelana kolorez margotuta zeuden, erlaitz xumea txokolate kolorez margotuta eta aurrealdeko goialdea apaingarri batek
koroatzen zuen. Lau banaketa zeuzkan bakoitzak, bi goiko aldean
eta beste biak behekoan, euren apal, sarraila eta giltzekin. Altzari
horretan artxibatzen ziren kontsultoreen txostenak.

Kontsultoreen bulegoa46 zeritzon esparru horietako batean intxaurrezko
idazmahai handi bat eta aulki bat jarri ziren; mahaiaren gainean
idazteko letoizko zerbitzua zegoen. Mahaiaren beste aldean, intxaurrezko beste aulki bat, torneatua goialdean, eta beste bi, xumeagoak.
Gela berotzeko letoi horizko suontzi bat. Bulego horri atxikita, gela
ilun bat zabaltzen zen, itsua, leihorik gabea, non pinuaren zurezko
arasa-liburutegi bat jarri baitzen, portzelana kolorez margotua, sei
banaketarekin, bakoitza ate bikoa, euren sarrailekin. Espedienteak
antolatu eta artxibatzea ahalbidetzen zuen altzari horrek.

Ondoren, eta Kontu Hartzailetzako gelaurrera iritsi aurretik, gela komun bat zegoen, pinuzko atea margotuta zeukana. Barruan, jesarleku
bat, intxaurrezko estalkia zuena eta, ondoan, mahai triangeluar itxi
bat, tiradera txiki bat zeukana, eta arasa, loza fineko zerbitzuarekin,
eskuak garbitzeko..

Kontsultoreentzako beste esparruari kontsultoreen bulegoaren bigarren
pieza zeritzon, artxiborako zen bakar-bakarrik47 eta, beraz, pinuzko

46

ZENBAIT EGILE. Diccionario biográfico de los diputados generales…, op. cit., 39. or.
Obran esaten denez, kontsultorea arabar jatorrizko jatorria eta unibertsitateko
prestakuntza dauzkaten pertsonek betetako figura edo kargua da. Euren lan
bizitza administrazio publikotik kanpo hasi arren, kontsultore kargurako
izendatzean euren eginkizuna probintziaren egintza administratiboen
aholkulari juridiko izatea izan zen.

47

Eraberritzeei buruzko kapituluan adierazten dira probintziaren artxibategiak
izan zituen kokapenak. Garai hartan teilatuaren pean zegoen. Gerora beste
solairu batzuetara eraman zen.

XIX. mendearen idaztresneria. Artxibo partikularra.
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Kontularitza eta Kontu Hartzailetzako bulegoak
Solairu nagusi horretan beste eremu administratibo batzuk zabaltzen
ziren, hala nola Kontularitza eta Kontu Hartzailetza, kontu hartzaileak okupatzen zuena. Haren eginkizuna diru sarrerak eta irteerak
kontrolatzea zen, zegozkien liburuetan idatziz. Halaber, ordain-aginduak eta sarrera agiriak idazten zituen. Ofizialek eta eskribienteek
laguntzen zioten bere zereginetan. Kontularitzak hiru pieza zeuz
kan. Lehenengoari Kontu Hartzailetzako bulegoaren gelaurrea zeritzon.
Azpimarratu behar da gelaurrean sartzeko, sarreran, ate bat zegoela
lehenago, bere sarraila eta giltzarekin, segurtasun neurri gisa. Halaber, heldulekua zeukan, gehienetan atea itxita baitzegoen. Haren
ondoren, barruko beste ate bikoitz bat zegoen, paneletan bereizia,
bost kristalekin. Itxarongela bati dagokionez, intxaurrezko banku bat
zeukan, oin torneatuak zeuzkana, eta beste bat, intxaurrezkoa bera
ere. Gelan metalezko kanpaitxo bat zegoen, burdinazko kanpai-etxe
batetik eskegita, alanbre bati lotuta, bisitak iragartzeko.
Gelaurrearen ondoren Kontu Hartzailetzako bulegoaren lehenengo pieza
zegoen. Portzelana kolorez margotutako ate batetik sartzen zen, zeinak
kristalezko sei panel baitzeuzkan. Goialdean eta atearen alde bietan,
zurezko launa marko zeuden, kristalezko 12 panelekin, gelari argia
emateko, zalantza barik. Sartzeko atearen ezkerretara pinuaren zurezko arasa-liburutegi bat jarri zen, portzelanaz margotua, beiradun
ateekin itxia. Gelaren barruan, idazmahai bat bere intxaurrezko
aulkiarekin, gainerako altzariak bezala. Gainera, sofa bat eta intxaurrezko bost jesarleku zeuden, artile landuz forratuak. Berokuntza sistema gisa, Balbino Lopez Alegriak jarri zuen berogailu bat zeukan.
Bulego horren ondoan, kontu hartzailetzako bulegoaren bigarren pieza zegoen. Beste gelek bezala, sartzeko ate bikoitza zeukan, segurtasunerako. Lehen atea pinuaren zur margotuzkoa zen osorik, eta bigarrena
beiraduna, bere gortinatxoekin. Idazmahaiaz gain, intxaurrezko lau
aulki eta arasa bat, gorputz itxi bikoa, zeuzkan.
Berezitasun gisa, mendebaldearen eta iparraldearen artean, gelatxo
bat zegoen. Haren sarrera kristalezko sei panel zeuzkan ate margotu batek definitzen zuen. Barruan makalezko mahai bi zeuden, bakoitza 3
oin luze eta 2,5 zabal. Belus gorriminezko tapiz handi banak estalita
zeuden biak, zeta arrosazko oihalez forratuta. Gelatxo horretarako
sarreraren ezkerretara beste bat zegoen, iluna, kristalezko hiru panel
zeuzkan orri biko ate batek babestua. Barruan erakusleiho korritu handi
bat zegoen, gela horretako hiru horma atalak betetzen zituena, agiriak gordetzekoa; bulego horretako artxibategia zen, beraz. Altzari
horiek guztiak jauregia inauguratu zenean erosi ziren, obren ondoren,
eta pintura geruza batez berritu ziren. Anselmo Astiazaranek egin zituen lanok48.

48

1840-1847ko esku hartzeko kontu liburuak. ATHA DAI L. 1289, 1281.

Astiazaránen eta Lopez de Alegríaren sinadurak: ATHA-FHPA-DH.1426-8.
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176 | LEHEN ZATIA Etxe-jauregiko gela nagusiak edo alde noblea. Dekorazioa
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Larruz tapizatutako aulkia. Buruan Arabako armarria. Argazkia: Quintas argazkilariak.

Batzar Bereziaren gela eta Kuadrillen Batzordearen gela
Esan denez, Batzar Bereziarentzako eta batzordeentzako esparru berri eta erosoagoak lortzeko ere arrazoitu ziren obrak. Izan ere, solairu nagusian Batzar Bereziaren gelari ere eman zitzaion toki bat.
Intxaurrezko mahai handi karratu bat zegoen bertan, oin torneatuak
zeuzkana, oihal berde batez estalia, Esteban Arregi ebanistak egin
zuena49. Inguruan, gerezizko 12 aulki, jesarlekua kolore gorriminez
forratuta. Hormen ondoan, gerezizko lau besaulki, bizkar itxikoak eta
aulkien kolore berean forratuta.
Esparru horren ondoan, Kuadrillen Batzordearen gela altzari oso
xumeekin dekoratuta zegoen: pinuzko mahai karratu bi euren aulkiekin eta gerezizko sofa bat, Batzar Bereziaren gelako aulkiekin bat
zetorrena.

Diruzaintza bulegoa
Diruzainaren eginkizuna zen sartu eta irtendako diruak zaintzea eta
mugimenduak haien liburuetan idaztea. Bitxia da azpimarratzea,
bere zereginetan norbaitek laguntzea behar izanez gero, bere kostura
hartu behar zuela haren soldata. Haren bulegoa eraikinaren iparreko gorputzean zegoen kokatuta, solairu nagusian. Bulegora bertara
sartu aurretik harrera gela txiki bat zegoen, eta pasabide bat, 11 oin
luze zen haritzezko banku batekin dekoratua, herritarrei arreta eman
aurretik itxaroteko tokia.

49

ATHA-FHPA-DH.1426-8.

Administrazio eremuetarako esparru bi zeuden. Haietako bat Diruzaintzako lehen pieza zen. Hauek ziren altzari bakarrak: intxaurrezko
idazmahai bat, ikasmahai birekin eta, haren gainean, letoizko lau
pieza eta kristalezko ontziak tintarako idaztegiko objektu gisa; intxaurrezko aulki bi, mahaiarekin bat zetozenak, banku txiki bat, esekigailuak eta metalezko suontzi bat. Bigarren esparrua, Diruzaintzako
bigarren pieza zeritzona, apur bat handiagoa zen. Mahai bi zeuzkan,
haietako bat idazmahai estilokoa eta bestea, handiagoa, sei tiradera
eta hiru arasarekin, euren ate eta sarrailekin eta giltza bakarrarekin.

X

Diruzainaren eginkizuna zen sartu eta irtendako diruak
zaintzea eta mugimenduak haien liburuetan idaztea.

X

Inbentarioak deskribatzen dituen piezarik interesgarrienak, agian,
diruzaintza jarduerari dagozkion elementuak dira, dirutza publikoak
kudeatu eta zaintzeko erabilitakoak. Besteak beste:
Burdinazko zutabetxo batetik eskegitako balantza bat, metal horizko
bolatxo batekin errematatua, bere platertxoekin, burdinazkoak haiek
ere, diru xehea pisatzeko.
Latorrizko hirurogei kaxatxo, estalkirik gabeak, bakoitzak mila erreal
pezetatan gordetzeko edukiera zuena.
Oihal urdinezko ehun eta hogei zakutxo, berrehun erreal diru xehean
gordetzeko edukiera zutenak.
Haritzezko kutxatila txiki bat giltzarik gabe.

Aldundiko idazmahai zaharra. Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Bulegorako sarreraren ezkerretara gela ilun txiki bat, probintziaren
dirutzak zaintzeko erabiltzen zena. Esparru horrek kutxa gotorrarena
egiten zuen, eta zenbait elementu zeukan dirua gordetzeko:
Intxaurrezko kutxa bat, bost giltzarekin, Uzten Aseguru Elkartearena
Burdinazko beste bat, giltzarrapo bi eta giltza birekin, aurrealdetik probintziaren armarriarekin zigilatua.
Ingeles pisu bat kristalezko kutxarekin urrea pisatzeko.
Apalategi korritu bi: haietako bat hogei nitxorekin.
Agirietan jasota dagoenez, 1867an50 «altxorraren kutxak»51 zeritzenak
beste kokaleku batera eramatea erabaki zen. Hilario Martinez maisu
errementariak esku hartu zuen orduan, zeinak langileen laguntza izan
baitzuen haiek askatu eta berriz muntatzeko. Hartu zituen esparru
berriari «altxorraren gela» esango diote, eta 49 oin trenkadako marko
erabili ziren forratzeko eta beste 22 kanpoko sarrailarako. Zaintzeko
metalezko ateak zeuzkan, «garniziokoak» zeritzenetakoak. 700 errealeko kostua izan zuen obrak.

X

Inbentarioak deskribatzen dituen
piezarik interesgarrienak, agian, diruzaintza
jarduerari dagozkion elementuak dira,
dirutza publikoak kudeatu eta
zaintzeko erabilitakoak.

X

Felipe IV.aren errege zedulak Arabako probintziarentzat, jende
armatuaren zerbitzuari buruzkoak. ATHA. FHPA. 246-3

Artxibategia
Esan dugun guztiaz gain, administraziorako eremuen artean ezin
dugu ahaztu beharrezko esparru bat, obrak hasteko unean eskatu
zena; artxibategia da. Arestian esan denez, probintziaren artxibategia
errealitatea izan zen XV. mendean San Frantziskoren komentuan jarri zenetik, eta han egon zen 1835ean komunitatearen esklaustrazioa
gertatu arte. Lehen Karlistadan bolada batean etxe pribatuetan egon
eta Burgosera ere eraman ondoren, 1844an, azkenik, jauregi berria
inauguratuta, eraikin horretara igaro zen behin betiko.

Idaztresneria. Bilduma partikularra. Argazkia: C.U.

50
51

ATHA-FHPA-DH.5310-1.
Lapurreten aurkako erresistentzia eraginkor baten lehenengo patentea 1835ekoa
da. Charles eta Jeremias Chubb ingeles anaiek eskatu zuten, eta teknologia
horrekin segurtasuneko kutxak era industrialean ekoizten hasi ziren, 1818tik,
sarrailak ekoizten zituzten fabrikan. Nolanahi ere, 1844a jotzen da kutxa
gotor modernoa asmatu zen urtetzat. Egilea Alejandro Fichet frantsesa izan
zen zeinak, 1829an, sarraila bortxaezina asmatu baitzuen. Kutxa gotorrerako
sistema segurua garatu zuen Fichetek, suari aurre egiteko gai zena.

Artxibategiaren ardura arduradun edo artxibozain batek zeukan.
Haren eginkizuna agirien inbentarioa egin eta eguneratuta edukitzea
zen, eta zaindu behar zuen ordenan eta zorrozki antolatuta zeudela. Gainera, probintziako gobernuaren ordezkariek eta langileek eskatzen
zizkioten agiriak eman behar zituen, baina berehala bilduz. Debekatuta
zeukan agiriak jauregitik irteten uztea, diputatu nagusiak berariazko
baimenik eman ezean. Mailegu liburuetan jasotzen zen guztia.
Data haietan erdisotoko solairuan zegoen kokatuta artxibategia, eta
hango altzariei dagokienez, dakigunez, armairu korritu handi bat
zeukan, gelako atal edo horma guztiak betetzen zituena, portzelana
kolorez margotutako 30 arasarekin. Anselmo Astiazaran margolariak
egin zuen lan hori. Horma baten erdian zegoen arasa nabarmentzen
zen, urre jaspekaraz margotuta eta banku korritu eta margotu baten
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Hauteskunde globoa zozketetako bolak sartzeko. 1831. urtea. Argazkiak: Quintas argazkilariak.

Bitxia da ikustea, probintziaren agiriak gorde eta zaintzeko tokia
izateaz gain, beste gauza batzuk ere gordetzen zirela bertan, beste
tokirik ezean, bertan biltegiratzen zirenak une jakin batzuetan erabiliak izateko zain. Garaiko datuen arabera, elementu hauek zeuden
artxibategian:
Maiatzeko Lur Jareetako Batzar Nagusietarako tronadura bat.
Damasko gorriz forratutako hiru kuxin handi, urrezko xingolarekin.
Errezel brodatu zoragarri bat, zeta gorriminezkoa, zetazko zerrenda eta borlekin eta oihal zuriz forratua, hiru euskal probintzien
batasuna eta senidetasuna irudikatzen duen armarri batekin411.
Belus gorriminezko poltsa bat urrez brodatutako armarri birekin,
aipatu errezelekoa den ikur eta blasoi bera irudikatuz. Urrezko
xingola eta zetazko kordoiak euren urrezko borlekin ixteko: Carlos
II.a erregeak Euskalerriaren Adiskideen Elkartearen gobernurako
onartutako estatutuak gordetzen ditu.
Intxaurrezko aulki urreztatu bat, belusezkoa, urrezko xingolekin.
Artile gorriminezko hiru oihal zati, 24 kana.
Belus gorriminezko tapiz handi bat urrezko xingolaz brodatuta
eta urrezko lau borlatxarrekin probintziaren batzar aretoko presidentzia mahairako.
Artxibategirako altzarien proiektua, Fausto Iñiguez Betolazak 1903an egina.
ATHA.DH-5903-50

gainean jarrita zegoelako. Armairu osoa, haren burdineria eta segurtasunezko sarrailak, probintziaren agiriak bertan jartzeko, Esteban
Arregi ebanistak egin zituen 1858an52.
Gelaren erdian, pinuzko mahai handi bi, artile estanpatuzko tapiz
batez estalita, agiriak antolatu eta kontsultatzeko erabiltzen zirenak.
Lokal berean, albo batean, intxaurrezko kutxa bat zegoen Zentsuemaile Batzordearen zerbitzurako.

X

Artxibategiaren ardura arduradun edo
artxibozain batek zeukan. Haren eginkizuna
agirien inbentarioa egin eta eguneratuta
edukitzea zen, eta zaindu behar zuen ordenan
eta zorrozki antolatutaegon zitezela.

X

Baieta berdezko zamau bat.
Belus gorrizko beste bi, oso hondatuta.
Ilaunezko bandera bi, atzealdea gorria eta horia Gaztelako armarriekin.
Globo huts bat412, nahiko handia, zilarrezkoa, oso ondo landua,
gai beraz egindako lau oin atzapardunen gainean, mahaitxo baten gainean bermatuta malgukiekin zabaltzeko eta haietan zozketetako txartelak jarri eta globo handiagoan sartzeko. Hori dena
belus gorriminezko poltsetan jarrita, ixteko kordoiekin eta intxaur
bernizatuzko kutxatila bat, barrutik oihal berdez forratua, bere
giltzarekin, dena jartzeko.
Letoi urreztatuzko koroa bat zenbait apaingarrirekin.
Pinuzko tiradera bat, letoizko berrogeita bost kako dauzkana,
maiatzeko bilkuretarako prestatutako aretoan euren torlojuekin
finkatzen direnak.
Sei mazolari jantzi joko: gorri bi eta lau beltz. Haietatik, oso erabilia bata, eta denak tafeta eta belusezko damasko gorriminezko
kapekin, sotana edo lepokoekin, gerrikoekin eta ileordeekin.
Zilarrezko mazo nahiko handi bi.
Turuta jotzaileentzako damasko gorriminezko bandera bi, probintziako armarria urre eta zilarrezko hariarekin haietan brodatuta.
Kuxin bi, txikia bata eta nahiko handia bestea, belusezkoak, xingolarekin eta lau borlarekin, urrezkoak denak.

52

ATHA-FHPA-DH.1426-8.

411

IRURAK BAT leloaren pean elkartutako hiru eskuen ikurraz ari da.
MARTÍN VAQUERO, Rosa. Op. cit., 85.-87. or. Luze eta zabal identifikatzen
eta deskribatzen du pieza hori, Francisco Uribarri zilargileak egina, 1831n,
1.606 erreal eta 17 marabediko kostuagatik. ATHA.APHA-DH. 3371-1. Pieza
horrekin batera zilarrezko 60 globo txiki gehiago eman zituen Batzar Nagusien
bilkuretan jesarlekuen zozketa egiteko.

412

Kastore beltzezko lau zaldi-estalki, bakoitza zetazko borla birekin,
oihalez forratuak, turuta jotzaileen eta mazolarien zaldiei jartzekos.
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Zozketetako bolak sartzeko poltsak . 1831. urtea. Argazkiak: Quintas argazkilariak.

Mazolaria. Egilea: Fausto Crespo. Mihise
gaineko olioa. 115,5 × 69,5 cm. 1912. Arabako
Arte Ederren Museoa. 756 inbentario zenbakia.

1646ko mazoak. Argazkia: Quintas argazkilariak.

181

182

San Prudentzioren estandartea. Argazkia: Quintas argazkilariak.

Halaber, artxibategian gordetako beste piezak ere nabarmendu behar dira, hala nola erlijiokizunetarako eta san Prundentzio jaietarako erabiltzen zirenak. Haietako bat artilezko zutoihal bat zen, urre eta
zetazko lorearekin, tafeta zurian forratua zazpi borlatxarrekin55 eta bere
urrezko harizko kordoiekin, zilarrezko haga batean jarrita, gurutze
batekin errematatua. Oihalaren gainean, probintziako armarria zegoen brodatuta.
Zutoihala baieta berdezko zorroan zaintzen zen. Zutoihal horri lotuta, kaxa batean, irudi edo pintura bi zeuden oihalez forratutako
kartoiaren gainean, Sortzez Garbiarena bata eta san Prudentziorena
bestea. Pintura horiek urrezko borlen bidez lotzen zitzaizkion zutoihalari, irudien izkinetan zeuden botoi zuloetan borlak lotuz. Irudi
bat edo bestea jartzen zen zutoihalaren oihalaren gainean, ospakizun
batean edo bestean erabili, abenduaren 8an edo apirilaren 28an. Probintziako armarria agertzen da irudi bietan, behealdean.
Zutoihalak zilarrezko haga dauka gurutzearekin errematatua56. Martin Vaquerok dioenez, Valcorta zilarginaren marka dauka piezak, zeinak 1758etik 1786ra bitartean jardun baitzuen. Errematea edo gurutzea korapilo erdizirkular batean sartzen da, kanoi zilindriko batean
sartuta, non haga sartzen baita. Korapilo erdizirkularrak Arabako
armarria dauka grabatuta. 57

Estandartearen hagaren xehetasuna. Argazkia: Quintas argazkilariak.

Zutoihala batzarkideek eramanda. Batzar Nagusiak
Arespalditzan. 1958ko maiatza415.

413

Zazpi borlatxar horietako bakoitza prokuradore batek hartzen zuen, eta zazpi
kuadrillak adierazten zituzten.

414

M artín Vaquero, Rosa. Op. cit., 64.-65. or.

415

ATHA-DAI-PP-019-167.

Arabako ezkutua, San Prudentzioren estandartearen atzeko aldean brodatua.
Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Santuaren eta Sortzez Garbiaren irudien kartoi gaineko irudiak. Argazkiak: C.U.

Deskribatzen ari garen bulegoan bazeuden beste elementu garran
tzitsu batzuk gordeta, hala nola zeta gorrizko tronu edo errezel bat,
zetazko zerrendaduna, eta san Prudentzioren erlikia, probintziako
armarriarekiko urrezko ezkutu bat duen zilarrezko kutxa batean
gordea. Lehen kapituluan hitz egin dugu azken horri buruz. Erlikia
intxaurrezko kaxa bernizatu batean zegoen. Oihal berdez zegoen
barrutik forratuta eta giltza zeukan. Azkenik, deigarria da urrezko
makulu pastoral bat egotea.
Artxibategirako esparruaren kokalekua izango da, denbora aurrera
joan ahala, aldaketa gehien izango duena58.
Urteak igaro ahala, probintziako administrazioa eginkizun berrien eta
kargu gehiagoren bilbe konplexua bihurtu zen eta, beraz, bulegoen
hasierako kokaleku horrek ez du luze iraungo eta esparruak egokitu eta
eraberrituko dira pixkanaka, hurrengo kapituluetan ikusiko dugunez.

58

Eraberritzeen kapituluan kontatzen dira artxibategiak, zeina jauregiko teilatuaren
pean kokatuta baitzegoen, XIX. mendearen amaieran izandako gorabeherak.
XX. mendearen hastapenetan solairu nagusiaren eskuin hegala beteko du,
eta geroago solairuartea. 1943an Augustin jauregia erosita, funts historikoak
eraikineko sotora igaroko dira, eta etxe-jauregian esparru bat atonduko da
artxibategi nagusi gisa. Laurogeietatik aurrera, ondare dokumentala berriz
kokatuko da elizbarrutiko seminarioaren lokaletan, eta berriz eraman ziren
horretarako prestatutako esparruetara, Probintzia plazako etxeetako beheko
solairuetan, Jesusen Zerbitzariak kaleko beste lokal batzuekin komunikatuta.
1993an, unibertsitate eremuan jasotako eraikin moderno batean kokatu zen behin
betiko. Proiektua Jose Luis Caton probintziako arkitektoarena da.

Bulegoak azaldutako moduan banatu eta bost urte baino igaro ez
zirenean, 1863an, araudi berria idatzi zen, Ramon Ortiz Zarate diputatu nagusi zela, langile guztiak 10 bulegotan banatzen zituena,
gaiak hobeto bideratzeko, eta, beraz, langileentzako kokapen berriak
etorriko dira. Lehen bulegoan, lehen kontsultoreaz gain, bigarren
kontsultore batek esku hartzen zuen toki edo udal kontuetan eta
txostenak idazten zituen Batzar Bereziarentzat eta batzordeentzat.
Bigarren bulegoa Hiriko eta Hiribilduetako eta Lur Jareetako Idazkaritzak osatzen zuen. Hirugarren bulegoa, Gobernuko Idazkaritzak
(lehen deskribatu dena); laugarren bulegoa, tokiko kontu eta arielek;
bosgarren bulegoa, Tokiko Interesek; seigarren, zazpigarren eta zortzigarren bulegoak, Diruzaintzak, Kontu Hartzailetzak eta Artxibategiak,
hurrenez hurren (lehen deskribatu dira); bederatzigarren bulegoa, Uzta
eta Suteen Elkarrekiko Aseguru Elkarteek; eta hamargarren bulegoa,
tabako eta gatz administrazioak. Eta azkenik, ezin ditugu probin
tziako beste kargu batzuk ahaztu, hala nola probintziako arkitektoa,
probintziako obrak egin eta zuzentzeko arduraduna, haien artean
herri lanak: errepideak, bideak, zubiak, etab. XIX. mendearen bigarren erdi osoan pixkanaka arautuko da administrazio jarduera,
probintziako berariazko administrazio kargu eta eginkizunei eragiten zieten araudiak idatziz eta argitaratuz.
.

184

Zozketa ontziak probintziak bideak eta errepideak eraikitzen egindako zorra amortizatzeko. Argazkiak: Quintas argazkilariak.

185

Etxe-jauregian XIX. mendearen
bigarren erdian altzariak jarri 		
eta dekoratzeko merkataritza eta
merkatari protagonistak

Antonio Uriarteren fakturaren menbretearen xehetasuna (makineria industriala).

186

X

Beste gela batzuk deskribatzen hasi aurretik,
garrantzitsuenak agian, bai dekorazioaren ikuspuntutik,
bai erabilerarenetik, komeni da data haietan Gasteizen
zegoen egoera profesionalaz eta komertzialaz mintzatzea eta
ikustea etxe-jauregia apaintzeko elementu jakin batzuen ohiko
edo ezohiko erosketarako zein establezimendutara jotzen zen
(deskribatu dugunez, gela bakoitzean jartzeko ziren elementu
horiek). Une hartako gizarte komertzial eta industriala
berregiten da horrela.

X

187

188

189

Altzarien erosketa gastuen funtsezko zatia izan zen eta, haietako asko
1844an erosi baziren ere, bigarren solairua eraiki eta esparru berriak
zabaltzean elementu berriak behar izan ziren. Berriz jo zen Esteban
Arregi arotz taillagilearengana, eta hornitzaile nagusietako bat izan
zen bera. Emandako piezen artean, intxaurrezko idazmahaiak eta
besaulkiak, sofak, mahaiak, eta abar zeuden. 1865ean59 intxaurrezko
alde biko idazmahai bat erosi zioten ebanista berari eta gutapertxazko60, 27 aulki, 4 besaulki eta 12 aulki gorri hornitu zituen. Material horrek altzari hondatuak ordeztu zituen eta kontsultoreentzat,
diruzainarentzat, kontu hartzailearentzat, probintziako aitentzat, eta
abarrentzat zen.

Fabrikatzaileek eurek emandako datuen arabera, material hauek erabiltzen ziren aulki horietarako: zenbait motatako zurak; ihia eta zekale
lastoa; ardo espiritua, argizaria eta lekada, edo herrialdekoa; eta kanpetxea62,
sandaloa eta Almeriako laka goma.
Errege bisitetan inbertitu zuen probintziak diru kopuru handia luxuzko altzariak erosten. Duintasunez apaindu behar ziren ostaturako
erabiliko ziren gelak. Zehazki, 1865ean, Venancio Armentiaren dendak63, zeina Campillon baitzegoen, hauek hornitu zituen:
Kaobazko armairua ispilu atearekin.
Intxaurrezko konketa marmol hustuarekin.
Kaobazko kontsola marmol zurizko gainaldearekin.
Kaobazko sofa eta haren 12 aulkiak, kaobazkoak haiek ere, zetaz
tapizatuak.
Kaobazko belaunaulki bi, taillatuak eta zetaz forratuak.
Andreentzako zortzi besaulki, Pompadour estilokoak64, zetaz forratuak.
Zuhaitz santuzko gau mahia.
Kaobazko besaulki bi, loredun belusez eta xingola urreztatuz forratuak,
koroak taillatu eta tapizatuak.

Bulegoko beste altzari batzuk, aulkiak, zehazki, Vicenta Ortiz Urbinak hornitu zituen gehien bat61, Gasteiz hain ospetsu bihurtu zuten
intxaurrezko zilindroko aulkiak saltzen zituenak. 1832an bazeuden
hirian ihi eta lastozko aulki fabrika batzuk, zehazki, garaiko datu estatistikoen arabera, hauek:
Fabrikatzailea

Urteko aulki

Urteko sofa

Langile kop.

Eugenio Perez

1.000

112

22

Elortzaren alarguna

600

70

14

Santiago Eskoriatza

400

40

7

Pedro Etxeberria

560

24

8

Altzari horiei dagokionez, 1865eko irailaren 17an65 Ogasun Batzordeak txosten bat idatzi zuen, bisita amaitutakoan, hondeatzea ekiditeko kentzea aholkatuz. Azaroko Batzarretan altzari eta apaingarri
guztien inbentarioa egiteko agindu zen, eta haiek zaintzeko arduradunak Pantaleon Iradier arkitektoa eta Miñoien kaporalburua izan
zitezela. Hala, bigarren solairuko gelak jatorrizko dekorazio xumeagoarekin uzten ziren berriz, diputatu nagusiaren etxebizitza gisa, eta
gainerako gelak altzari soilagoekin.
Garai hartako beste denda garrantzitsu bat Gregorio Aspiazurena
zen66, maisu ebanista bera, famatua bere billar mahiengatik. Haren
egoitza soziala Errege Ateko 22an zegoen. Roca eta anaiaren ebanisteria eta tapiz denda zen beste bat67. 1865ean Isabel II.ak bisita
egin zuenean, azken horiek izan ziren altzari oparoen hornitzaileak,
erreginaren harrera gela dekoratzeko. Mandatua Jai Batzordeak egin
zuen eta, zehazki, altzari hauek erosi ziren: intxaurrezko sofa zetazko
damaskoz eta besoetan parpailez apaindua, taillatutako hiru medailoirekin dekoratua, bat zetozen 14 aulki eta sofa bat, gela erdirako
mahaitxo bat, zutabe eta oin taillatuekin, eta lau besaulki, zetazko
damaskoz tapizatuak.

Tresillo isabeldarra. Argazkia C.U.
59

ATHA-FHPA-DH.2480-5.

60

Gutapertxa: erretxina mota bat da, Palaquium gutta zuhaitzetik ateratzen dena,
genero tropikala, jatorria Asiaren hego-ekialdean eta Australiaren iparrean
duena, Taiwandik Malasiaren hegoaldera eta Salomon uharteen ekialdera.
XIX. mendearen erdialdean, altzariak egiteko ere erabili zen gutapertxa. Pieza
horietako batzuk, oso apainduak, errenazimendu estiloan, 1851ko erakusketa
unibertsalean erakutsi ziren Londresen.

61

ATHA-FHPA-DH.5440-1.

62

Erregaliza.

63

ATHA-FHPA-DH.6-4.

64

Luis XV.a estiloa, kronologikoki 1725etik 1760ra doana. Aldi horri, gainera,
Pompadour estiloa ere esaten zaio, Pompadour andrearen omenez. Gortesau
ospetsua izan zen, Luis XV.aren maitalea eta kulturaren sustatzailea garai
haietan.

65

ATHA. Aktak. 83. l., 127.-128. or. (1865eko irailaren 25eko akta.)

66

ATHA-FHPA-DH.1716-1.

67

ATHA-FHPA-DH.6-4.

190

Isabeldar estiloko aulkia. Argazkia: Quintas argazkilariak
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Carlos III.a, Robert Michel eskultorearen obra. 1785. urtea. Argazkia: Quintas argazkilariak

X

Apaingarrien artean, Roberto Michelek
egindako Carrarako marmolezko busto bat
nabarmentzen zen, Carlos III.arena, 1785ekoa, egun
ere jauregiko gela nobleetako bat apaintzen duena.

X

Apaingarrien artean, Roberto Michelek68 egindako Carrarako
marmolezko busto bat nabarmentzen zen, egun ere jauregiko gela
nobleetako bat apaintzen duena. Rosa Ballerna gasteiztarrarekin
ezkonduta, seguruenik Gasteizen egindako egonaldiren batean
egin zuen artistak, Euskal Herriaren Adiskideen Elkartearentzat.
Busto hori bazegoen Lorenzo Prestamero Sodupek 1792an idatzitako Guía de forasteros delakoan, eta Eskoriatza Eskibel jauregian
kokatzen zuen, Euskal Herriaren Adiskideen Elkartearen egoitzan.
Frantses armadak eraikina okupatuta, erakunde horretako kideek
zeuzkaten ondasunak bazkideen artean banatzea erabaki zuten,
gorde eta zaintzeko, egoerak iraun bitartean. Dirudienez, busto
hori Montehermosoko markesaren jauregira eraman zuten eta Jose
I Bonapartek bereganatu zuen eraikina. 1816an Borboiak berrezarri
ondoren, Gasteizko Udalak konfiskatu zuen, eta Koroaren ondare
bihurtu zen. 1819an jauregi horretan zegoen bustoa eta Euskal Herriaren Adiskideen Elkarteak erreklamatu zuen, bazkide itzaltsu zituen Villafuertesko kondearen eta Prundencio Maria Berastegiren69
bitartez. Orduko Kantabriako Errenten ordezkariordeak, Koroak
konfiskatutako higiezin horren arduradun zenak, ez zuen eskaera
hori onetsi. 1845 arte ez dugu eskultura horren beste albisterik. Data
horretan, Isabel II.aren, haren ama Maria Cristinaren eta Luisa
Fernanda infantaren bisitaren karira, Aldundia arduratu zen jauregi hori dekoratzeaz, andreak atosteko, baita Probintziako Jauregi
inauguratu berrian gelaren bat apaintzeaz ere. Bisitaren ondoren,
Probintziako Etxe Jauregia apaintzeko erabilitako elementuen inbentarioa egiteko agindu zen, eta hor Carlos III.aren bustoa agertzen da. Beraz, ondorioztatzen dugu bidaia horren karira igaro zela
eskultura Montehermosoko jauregitik Probintziako Etxe Jauregira.

Altzariak dekoratzeko osagarri gisa, oihalak eskuratzen ziren gortinetarako, alfonbrak erosi eta bandera jakin batzuk egiten ziren. Ohikoa
zen kanpoko establezimenduetara jotzea, Gasteizen ez zeuden oihal
aberatsak erosi beharragatik.
Pedro Barona diputatu nagusiak arretaz zaindu zuen dekorazio berria. 1858an70, obrak amaituta, etxe osoko gortinetarako Ambrosio
Egiluzen etxeari, zeina Madrilgo Mayor kaleko 21ean baitzegoen,
agindu zion 175 kana damasko bidaltzeko, gorenetakoa eta marrazki
berrikoa, eta gastu ekonomiko oso handia ekarri zuen horrek, haien
kostua 5.787 errealekoa izan baitzen.
Baldomera Erreizabali71 gortina berrien joskera egiteko agindu zioten. Jostun horrek Aldundiarekin izandako harreman luzeagatik,
haren parte hartzeetako batzuk birpasatuko ditugu. Ezagutzen denez, 1848rako72 etxe-jauregiko arropa garbitu eta lisatzeari zetxezkion lan guztiak mantentzeko arduraduna zen. 1855an bere lanarekin jarraitzen zuen73, eta haren eginkizun nagusia gela nobleetako
eta diputatu nagusiaren etxebizitzako geletako gortinatzarrak mantendu eta garbitzea zen. Data haietan ohikoa zenez, erabiltzen ez
zirenean harrera geletako argiztatzeko gailuak eta altzariak oihalez
estaltzeaz ere arduratzen zen.

Eskulturaren atzealdeko idazkuna: "Robertus Michel Sculptor fecit". Anno 1785

68

Robert (Roberto) Michel (Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, 1720-Madril, 1786ko
urtarrilaren 31) eskultore frantsesa izan zen, XVIII. mendeko Borboien
Espainian finkatu eta lan egin zuena.

69	 ATHA-FHPA-DH.1259-7

Probintziaren zutoihala. Argazkia: Quintas argazkilariak.
70

ATHA-FHPA-DH.1426-8.

71

Baldomera Erreizabal zen gortina mota guztiak egin, konpondu eta garbitzeko
ardura zuen jostuna. Geletako arropa mantentzeko lana ere bazeukan. Errientsa
kargua zeukan.

72

ATHA-FHPA-DH.1579-1.

73

ATHA-FHPA-DH.5382-1.
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1864ko maiatzean74 san Prudentzioren errezel bat egin zuen batzar
aretoan jartzeko. Ezagutzen denez, hura egiteko 14 kana damasko
erabili zuen, eta zegozkion parpailak eta borlak jarri zituen. Materialaren eta joskeren kostua 346 errealekoa izan zen. Errezelak, probintziako armarriak brodatuta zeuzkatenak eta ekitaldi garrantzi
tsuetan erakusten zirenak, egiteko behar ziren gestioak egiten zituen.

Jostun bati dagozkion lanak egiteaz gain, lozaren egoera zaintzeko
ardura zeukan eta konketetako jokoak berritu behar ziren unea adierazten zuen. Casimira Villaozek Geltoki kaleko 8an, egungo Dato
kalean, zeukan loza biltegira jotzen zuen orduan. Loza mota guztiak
aurki zitezkeen bertan: suharrizkoa, ingelesa, frantsesa, alemana...
Eta zenbait dekorazio: opakua, zuria, hariztatua, estanpatua, etab.

1865ean75, adina zela eta, haren iloba Justa hasi zitzaion ohiko zereginetan edo lan gehiegi zegoenean laguntzen. 1865eko erreginaren bisitaren karira, hain zuzen ere, haren iloba arduratu zen gortina guztiak
garbitu eta lisatzeaz eta erreginarentzako tronuaren aurrean jarriko ziren alfonbrak garbitzeaz. Halaber, erregetzako kideentzako geletarako,
zorro berriak egin zituen aulki, sofa, besaulki eta butaketarako. Esan
dugunez, Venancio Armentiaren dendak ematen zion material guztia.

Gasteizko ehungintza arloko merkatarien artean, material mota oro
eta oihal apur bat xumeagoak erosten zitzaizkienen artean, hauek
aipa ditzakegu: Marcos Amarika, plaza Berriko 9ko zeta eta len
tzeria biltegikoa, eta Melquiades Mendoza, plaza bereko 31n kokatua. Plaza horretan pilatzen ziren ehun eta tapizeria denda gehienak,
hala nola Felipe Otazu tapizgilea77, 1 zenbakian kokatua, bere establezimenduan lentzeria eta zetagintzako piezak eta artileko beste
salgai batzuk zeuzkana.

Nolanahi ere, adinekoa izan arren, eta bere ilobaren laguntzari esker, 1871n76 arropa mantentzeko lan guztiak zuzentzen jarraitzen
zuen artean. Aurkezten zuen faktura zerrendaren bitartez ezagutzen
da Gasteizko zenbait dendarekin lan egin ohi zuela. Haien artean
zegoen, besteak beste, Ambrosio Espadaren oinordeko Jose Rovira
nazioko eta atzerriko salgaien biltegia, zeinen negozioa Hedegile
kaleko 12an baitzegoen.

Merkatari horiek bridak, kordoiak, uztaiak eta damasko xumeagoak
ere hornitzen zituzten, baita artilea eta bestelako oihalak ere: muselinak, lihoak, kotoiak gortinetarako eta etxe-jauregiko arroparako, oro
har, jostunak lan egiteko erabiltzen zuen materiala.
Gelei epeltasuna emateko, batez ere pertsonaia ospetsuak atosteko
erabiltzen zirenak alfonbraz estaltzen ziren. Melquiades Mendozaren eta Francisco Alegriaren tapizeria fabrikan erosi ohi ziren78.
Kalitate handiagokoak ziren Esteban Espadak79 hornitzen zituenak,
zeinak denda baitzeukan San Frantzisko kaleko 15ean, 1865eko erreginaren bisitaren karira gertatu zen bezala.

74

ATHA-FHPA-DH.2480-5.

77

ATHA-FHPA-DH.5382-1.

75

ATHA-FHPA-DH.2481-6.

78

ATHA-FHPA-DH.1700-1.

76

ATHA-FHPA-DH.6194-2

79

ATHA-FHPA-DH.6-4.
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LEHEN ZATIA Etxe-jauregiko gela nagusiak edo alde noblea. Dekorazioa
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Frantses estiloko erlojua. Emakumea Moliereren Fausto lana irakurtzen ari da eta, oinarrian, XVIII. mendeko ilustratuak solasean. Argazkia: Quintas argazkilariak.

Motibo egiptoarrak dituzten erlojua eta argimutilak. Argazkia: Quintas argazkilariak.

Azkenik, eta jauregia dekoratu zuten ehungintzako beste elementu
batzuei dagokienez, bisita horretarako egin ziren bandera bi azpimarratu behar ditugu. Haietako bat Independentzia gerrarena zen
eta bestea arabar tertzioarena. Juan Angel Saez margolariak dekoratu
zituen biak80, izan ere, 1844tik lan egiten zuen probintziarekin berarentzat margolaritza lanak eginez. 100 eta 80 errealeko kostua izan
zuten, hurrenez hurren.
Zalantzarik gabe, 1865eko erreginaren bisitak mugarri bat ezarri
zuen jauregiko dekorazio alderdiei dagokienez. Lehenik, esku hartze
handia gertatu zen, eta berriz margotu ziren gela gehienak. Juan
Diaz Arkauteri agindu zitzaion obra eta, bereziki, gela nobleak dekoratu zituen, Frantziatik inportatutako A. Seegers industriaren
paper margotuz papereztatuz81. Apaingarrien artean, piezarik esanguratsuenak barruko argiztapenerako erosi ziren lanparak izan
ziren agian. Horretarako, José M. Villaozek plaza Berrian zeukan

Manuel Bringasek 1867an konpondutako erlojuen kontua.

80

Idem.

81

Roberten paper jarraituaren eta koloretako inprimagailuaren erabilerak
Parisko industria handi bat bihurtu zuen paper margotua, 1851ko erakusketaren
ondoren. 1860an erabilitako zortzi koloreei, Seegersek, langile kobreko urreztatzailea bera, bere zabu-makinarekin, urrearen erabilera erantsi zuen eta gero
paper margotuko bere industria sortu eta ospe handia lortu zuen.
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portzelana eta beira biltegiak82, kristalezko armiarma bat, brontzeztatutako beste bat, beste lau, kristalezkoak eta urreztatuak, argi biko
argimutil pare bat eta argi bakarreko beste pare bat hornitu zituen.

1865eko erreginaren bisitan gelak dekoratzeko 24 pitxer handi erosi
zizkioten Bruno Martinezi, zeina buztin, kare hidrauliko eta laba jarraituko fabrika baten jabe baitzen.

Abagune egokiak ziren, halaber, pieza hauskorragoak, hala nola metal eta kristalezko argimutilak, garbitzeko. Lan horretarako Gasteiz
ko artista eta urregilerik ospetsuenak deitzen zituzten. Haietako bat
Lorenzo Miguel Garrido izan zen, zilargile eta diamante-lantzaile83,
plaza Berrian zeukan tailerrean pieza horiek konpondu, osatu eta garbitzen zituena.

Lanparekin bezala, 1865ean pitxer handi batzuk, zoragarri dekoratuak, eta kristalezko bitxiontzi bat ere inportatu ziren Paristik, De Ribaucourt & Reichenbach-en etxetik86.

Ikusi dugunez, bisita horien karietara, ez ziren gastuak gogoan har
tzen. Hala, 1865ean, Parisa jotzea erabaki zen, De Ribaucourt & Reichenbach-en etxera, eta hauek inportatu ziren handik: kristalezko lau
armiarma, 16 argikoa bakoitza; hormako hiru argimutil, lau argikoa
bata eta hiruko bi; eta mahaiko sei argimutil. Erlojuak erosteko ere
jotzen zen atzerriko dendetara.
Etxe-jauregia 1859an apaintzeko unean zeudenez gain, 1865ean berriz erosi ziren Parisen brontze eta marmolezko erloju batek eta argimutilek osatutako joko bat, eta alabastrozko bi. Tximinien gainean
jarri ohi ziren, eta 1861 eta 1867 artean, dakigunez, Manuel Bringas
maisu erlojugilea arduratu zen haiek mantentzeaz84. Ohiko zereginak malgukiak jartzea, garbitzea eta erregistroak konpontzea ziren.
1867ko martxoaren 9ko faktura baten arabera, badakigu erloju hauek
zeudela etxe-jauregian: mahai gaineko bat diputatu nagusiaren gelan, koadroko erloju bat, mahai gaineko marmolezko beste bat, urrezko
kaxa gaineko beste bat eta, azkenik, harrizko kaxako erloju bat. Erlojua
garbitzeagatik, batez besteko kostuak 30 errealekoak ziren, eta garbitu
eta malgukiak jartzeagatik 150-170 errealekoak.
Zeramika zen apaintzeko beste elementu bat. Dakigunez, 1852an, orduko atezainak faktura helarazi zuen85 hauek erosteagatik: “marmol
zurizko lau pitxer handi luze eta Batzar Bereziaren batzar aretoko angeluetan
kokatuta dauden beste horrenbeste zoko-altxari”.

Ezin ziren ispiluak falta izan, gehienak Juan Zabalari erosiak87, Prado kaleko ispilu eta urreztatutako markoen fabrikaren titularra bera.
Denda horrek hornituko ditu, halaber, probintziako margolanetarako
marko berriak.
Zenbaitetan esan dugunez, bisita horiek eta jauregiaren dekorazioak,
batez ere erreginei ostatu emateko gelenak, eragiten zituzten gehiegiz
ko gastuak eta nekez egin ziezaiekeen aurre probintziak. Horregatik,
inbertitutakoaren zati bat berreskuratzeko, bisitaren ondoren apaingarriak saltzen ziren enkantean: pitxer handiak, lanparak, ispiluak,
etab., eta erosle nagusiak erosahalmen handiko gasteiztar familiak
ziren. Egiaztatu denez, XIX. mendearen amaieran, arrazoi ekonomikoengatik eta soiltasunari begira, Gasteizko denda batzuei zenbait
apaingarri alokairuan eskatzera ere iritsi ziren. Hala frogatzen du Casimira Villaozen Semeak establezimenduak aurkeztu zuen fakturak,
hau jasoz: imitaziozko bitxiz muntatutako kopa altzari baten eta ur zerbi
tzuaren alokairua Erreginarentzat... zortzi egunetarako.
Erreginen bisita horien karietara egindako erosketa guztien lekukotasun dokumentalak dira egun gure artxiboetan gordetzen diren fakturak. Balio handiko agiriak dira Gasteizko merkataritzaren historiarako88, izan ere, euren idazpuruen tipografia eder eta ugaria aztertu
eta gozatzea ahalbidetzeaz gain, denda edo enpresaren titulartasunaren eta hirian zuen kokalekuaren berri ez ezik, saltzen zituzten produktuen berri ere ematen digute. Hori zen haien marketin modua eta
gehienak Gasteizko zenbait inprentatan zeuden inprimatuta.

Erreginaren bisitaren grabatua.

Luis XVI.a estiloko pitxer handia. Argazkia: C.U.
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ATHA-FHPA-DH.6-4.
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Idem.

86

ATHA-FHPA-DH.6-4.

84

ATHA-FHPA-DH.5310-1.

87

ATHA-FHPA-DH.2480-5.

85

ATHA-FHPA-DH.3999-1.

88

ATHA-DAIC.2524-2.
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Alde nobleko protokolo gelen eraberritzea.
Solairu nagusia

Diputatu nagusiaren kabineteko bulego zaharra. Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Diputatu nagusiaren bulegoa
1

Atondoa

2

Harrera gela

3

Diputatu nagusiaren
gelaurre edo
bulegoaurrea

4

2

4

Diputatu Nagusiaren
bulegoa

1

3

1898ko planoaren xehetasuna. Nabarmendua: diputatu nagusiaren kabinetearen aldea.

Bigarren solairuko obrak amaituta, solairu nagusia aldatu eta zenbait
esparruri beste erabilera bat eman zitzaien.
Lehenik, kontuan hartu behar da diputatu nagusiarentzako bizileku
edo etxerako lehengo esparruak, solairu nagusian zeudenak, obra berrien ondoren, pisu eraiki berrian kokatu zirela eta, beraz, egun haietan administrazio eta ordezkaritzako erabilerak emango zaizkiela.
Hala, hegoaldean, lehen diputatu nagusiaren etxebizitza zegoen tokian, haren bulegoa jarri zen.

XX. mende hasierako guardia gelaren esparru zaharra. Bilduma partikularra.

Berriz ere, obrak amaitu orduko egin zen inbentarioari esker lehen
eskutik ezagut dezakegu nola banatu ziren esparru horiek.
1

Atondoa edo guardia gunea

Bisitei harrera egin eta lan egiten zuen bulego edo eremura atondo
edo guardia gunetik sartzen zen. Arma armairu bi zeuden han jarrita,
kabinetearen itxarongelara sartzeko atearen eskuin eta ezkerrean. Armairu mota horiek lehenagotik zeuzkan probintziak; haietan zaintzen
ziren Miñoien armak. Gela horretan sarbidea kontrolatzeko langileak
zeuden: atezaina eta guardiako miñoi bat.
2

Harrera gela

Itxarongelaren ondoan harrera gela zabaltzen zen, bisitek itxaroteko
altzari egokiekin. Gela bizkar altuko intxaurrezko sei bankuk dekora
tzen zuten; haietako bi erdiko horma ataletan eta ateen artean jarrita
eta beste laurak angeluetan. Balkoiaren eskuin eta ezkerrean intxaurrezko mahai bi zeuden. Argiztatzeko sistema gisa, kristalezko kinke
bat, metalezko pantailaduna. Harrera gela horren erdian kobrezko
suontzi bat zegoen, intxaurrezko kaxarekin eta metal horizko apaingarriekin. Sarrera nagusiaren aurrean, horma erloju bat.
3

Diputatu nagusiaren gelaurre edo bulegoaurrea

Harrera gela zeharkatuta, diputatu nagusiaren gelaurre edo bulegoaurrera
sartzen zen. Gela berria zen, intxaurrezko 10 butakarekin dekoratua,
oihal berdez forratutako malgukiko eserlekuarekin. Haiekin konbinatuta, sofa bat, intxaur taillatuzkoa hura ere, oihal berdinarekin dekoratua. Gelako lau angeluetan, zokorako altzari bana zeuden, lau
lorontzirekin apainduta. Gelako leihoak muselina zuri pikardatuzko
sei gortinatxorekin zeuden apainduta.

Harrera gela. Ate modelo zaharra eta beirateekin apainduak,
XX. mende betekoak, ikus daitezke. Argazkia: C.U.
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Carlos III.aren zaldizko erretratua. Anonimoa. Mihise gaineko olioa. 199,5x140 cm.
XVIII. mendea. Arte Ederren Museoa. 9038 inbentario zenbakia.

Felipe V.aren zaldizko erretratua. Anonimoa. Mihise gaineko olioa. 210,5x 146 cm.
XVIII. mendearen lehen herena. Arte Ederren Museoa. 3097 inbentario zenbakia.

Aurreko kapituluetan aipatu dugunez, Batzar Nagusiek bere bilkuretarako San Frantziskoren komentuko probintzia aretoa erabil
tzen zuenean, margolanak agindu ziren haren egoitza dekoratzeko.
Gehienak Espainiako monarkiako erregeak eta foru erakundearen
bilakaeran parte hartu zuten pertsonaia publikoak oroitarazi nahi
zituzten erretratuak ziren. 1862an, diputatu nagusien erretratuak jasotzeko erabilitako gelari toki gehiago emateko (ondoren mintzatuko
gara hari buruz), erretratu hauek jarri ziren diputatu nagusiaren
kabinetearen gelaurre horretan: Felipe V.a, Carlos III.a zaldiz, Carlos
IV.a figura erdiz, Infantadoko dukea, Fernando VII.a gorputz erdiz eta Mariano Luis Urkixo, San Frantziskoren komentuan kokatuta zegoenean
Probintziaren gela dekoratu zuten erretratuak haiek denak89.

Solairu horretan jarri zen probintziako gobernuko pertsonak eta
kideak hara erraz sartu ahal izateko, eta gelaurre edo itxarongela
horren ondoan diputatu nagusiaren bulegoa jarri zen.

89

URDIAIN MARTÍNEZ, M. Camino. Arabako Batzar Nagusiek Gasteizen
eta Lur Jareetan izan dituzten egoitza historikoak. XVI.-XIX. mendeak, Arabako
Batzar Nagusiak, Gasteiz, 2015, 91. or. eta hur. Obra horien datu historikoartistikoak aztertzen dira, San Frantziskoren komentu desagertuan kokatutako
Probintziaren gela dekoratzen zutenean.

4

Diputatu Nagusiaren bulegoa

Gelan intxaurrezko mahai luze eta laukizuzena nabarmentzen zen,
oihal berde ilun batekin estalia, alboko ataletan itxia eta aurreko bietan irekia, eserleku bientzat. Alboetan sarrailadun tiraderak zeuzkan.
Mahaiaren gainean zilarrezko idaztresneria handi bat zegoen, lau oin
zeuzkan nabeta garai batez osatua. Hiru pieza zeuzkan: tintontzia eta
harea ontzia, tamaina berekoak, eta olata kaxa erdian, txikiagoa. Kanpaitxo batek osatzen zuen jokoa, zilarrezkoa hura ere. Zalantzarik gabe,
Anselmo Prior gasteiztar zilargilearen idaztresneria da90.

90

MARTÍN VAQUERO, Rosa. Op. cit., 76.-77. or. 1815 inguruan egindako
idaztresneria deskribatzen du egileak xehetasunez.
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Diputatu nagusiaren kabineteko idaztresneria. Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Diputatu nagusiaren bulegoaren gelaurrea 1940an.
Data horretan diputatu nagusiaren bulegoa bera zen. Argazkia: bilduma partikularra.

X

Erloju handi bat nabarmentzen zen gelan,
urreztatua, esferaren eskuin eta ezkerrean figura
bi zituena eta, bien artean, kopa bat, helduleku
birekin eta estalkiarekin, errematearena egiten zuena.
Tximiniako apalean zegoen jarrita.

X

Bulego bera XX. mendearen amaieran. Argazkia: C.U.

Diputatu nagusiaren besaulkia deskribatzen da, kaobazkoa beso irekiekin, belus gorriminezko eta inguruko urrezko zerrendarekiko kuxinarekin, bai eserlekurako bai bizkarrerako. Gainerako altzariak
besaulki edo butaka bi ziren, beso itxi eta bizkar erdizirkularrekoak.
Pieza horiek, besaulkiak behintzat, probintziako armarria bizkarraren goialdean jarrita dekoratzen ziren.
Mahaiaren atzean, letoizko kisketako ate handi baten atzean, komun
bat zegoen. Komun horretan intxaurrezko gau mahai bat zegoen, apalarekin eta portzelana zurizko pixontziarentzako tiraderarekin. Horman esekitoki bat zegoen, intxaurrezkoa hura ere, kako bikoitzarekin.
Diputatu nagusiaren kabinetearen gelan funtsezko pieza zen frantses
tximinia handi bat, markoa, mentsulak eta marmol zurizko pilastrak
zeuzkana, bere holtzarekin. Haren ondoan, palek, kurrikek eta hauspoak osatutako joko osoa, eraikineko lehen obretatik bazegoena, esan
denez, 1844an Bordelen erosia.
Erloju handi bat nabarmentzen zen gelan, urreztatua, esferaren eskuin
eta ezkerrean figura bi zituena eta, bien artean, kopa bat, helduleku
birekin eta estalkiarekin, errematearena egiten zuena. Tximiniako
apalean zegoen jarrita, madariondoaren zurezko idulki handi baten
gainean eta kristalezko bere beirazko kanpaia zeukan, goitik itxia,
erlojuaren estalkiarena egiten zuena. Erlojuaren alde bietan launa argiko argimutil handi bi zeuden, oin triangeluarrekoak, urreztatuak,
erlojuarekin bat zetozenak. Dekorazio multzoa ixteko, portzelanazko
pitxer handi berde bi apaingarri zuri eta urre kolorekoak eta erdian ezkutu
handi bi zeuzkatenak, Luis XVI.aren garaiko figurekin. Intxaurrezko idulki zirkularren gainean biak. Tximiniaren gainean, marko urreztatua
zuen ispilu handi bat zegoen.
Alde hori guztia oparo dekoratuta zegoen eta garrantzi berezia ematen zitzaien objektu artistikoei; izan ere, Aldundira foru agintariarekin mintzatzera hurbiltzen ziren guztiek ezagutu ohi zuten.

Diputatu nagusiaren kabineteko erlojua. Argazkia: C.U.
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Bigarren Hezkuntzako Ikastetxea. Egilea: Juan Angel Saez. Mihise gaineko olioa.
43,5x60 cm. 1861. Arte Ederren Museoa. 919 inbentario zenbakia.

Bulegoaurrea errege eta pertsonaia itzaltsuen erretratuekin dekoratuta zegoen bezala, diputatu nagusiaren bulegoko hormak Juan Angel Saez gasteiztar margolariaren zenbait obrarekin apaindu ziren91.
Probintziaren mandatuz margolari horrek egindako obren zerrenda
luzetik, tokiko eszenak hautatu ziren gela horretarako: Armiñongo zubi
berriaren ikuspegia92, Jauregiaren ikuspegia (solairu batekin)93, Etxe-jauregiaren ikuspegia (solairu birekin)94, Probintziako espetxe berriaren ikuspegia
eta Arabako ikastetxearen ikuspegia.

Presidentzia bulegoa, 1940ko eraberritzeen ondoren.
91

ARCEDIANO, Santiago. «Juan Ángel Sáez García», Vitoria-Gasteiz. Atzo eta
gaur. Montehermoso Kultura Zentroko erakusketa. Gasteizko Udala, 1998.
Margolari horren biografia zabala egiten du.
CANTERA ORIVE, Julián. «Un pintor riojano de Pradillo de Cameros
(Logroño)», Berceo, 17, 1950, 675.-696. or.; eta «Un pintor riojano (años 1811
a 1873)», Berceo, 18, 1951, 27.-42. or.
CERRILLO RUBIO, Lourdes. «Vistas de la ciudad de Vitoria en la pintura
de Juan Ángel Sáez», Segundo Coloquio sobre Historia de la Rioja III, Colegio
Universitario de La Rioja, Logroño, 1985, 319.-328. or.

92

ATHA-FHPA-DH.4054-1.

93

ATHA-FHPA-DH.4054-1.

94

ATHA-FHPA-DH.1426-8.

Gasteizko espetxea. Egilea: Juan Angel Saez.
Arabako Arte Ederren Museoa. 920 katalogo zenbakia.

Juan Angel Saezen obra. Probintziaren mandatuz egina
1848

Armiñongo zubi berriaren ikuspegia
Probintziako Etxe Jauregia
Arabako ikastetxearen ikuspegia
Magistratu baten erretratua
Naiarako gudua

1858

Etxe-jauregia solairu birekin

1862

Probintziako espetxe berriaren ikuspegia

1864

Alava jeneralaren tinta txinatarrezko zirriborroa
Prudencio Maria Berastegiren tinta txinatarrezko zirriborroa
Hiru miñoi uniforme zaharrarekin. Marrazki argiztatua
Hiru miñoi uniforme berrituarekin. Marrazki argiztatua
Joaquin Salazarren erretratua. Miniaturatik kopiatua
Valentin Maria Etxabarriren erretratua. Miniaturatik
kopiatua

1865

Plaza Berri dekoratuaren ikuspegia. Akuarela
Batzar Nagusien saloiaren ikuspegia. Akuarela. Ikuspegi bi
horiek 1865eko erreginaren bisitaren karira egin ziren
Heraldoa bikoteekin – Segoviarrak eta maragatarrak

1868

Alonso Hamaikagarrena foruak Lakuako zelaian sinatzen.
8.800 erreal balio izan zuen

Gela berean Francisco Policarpo Urkixoren erretratu bat jarri
zen95, eta 1860an Blas Lopezena; datu gehiago emango dugu azken
horri buruz etxe-jauregiko erretratu galeriari buruz mintzatzean.

95

URDIAIN MARTÍNEZ, M. Camino. Op. cit., 100. or., 178. eta 179. oharrak
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Dekorazio ikuspuntu batetik, alde hori ez da ukituko XX. mendea
nahiko aurreratuta egon arte. 1923an, Julian Apraiz arkitektoak proposatuta, enkantera atera zen alde noblea eta itxarongela margotu eta
papereztatzea, eta Clemente Arraiz dekoratzailea gertatu zen esleipendun96, Bere fakturetan “paper ingeles”en hornitzailea zela iragartzen zuen, eta haiekin papereztatu zituen Presidentzia eta Presidenteordetza gelak eta Presidentziako gelaurrea. Olioz margotu zituen
gainerako gelak eta zurajearen zati handi bat bernizatu zuen. Lan
horiengatik 4.685 pezetako kopuru ederra kobratu zuen.
1940an berriz, Jesus Guinea arkitektoak solairu nagusi osoan eraberritze handiak proposatu zituenean, bereziki ukituta geratu ziren
deskribatu berri ditugun esparruak eta batzar aretoaren eskuin eta
ezkerrean zeuden gelak, zeinen itxura eta erabilera aldatuko baitira,
dagokien kapituluan deskribatuko dugunez. Etxe-jauregiaren eraberritze historia luzean, arreta berezia jarriko da beti gela horietan eta
protokolo eremuan, eta altzarien eta dekorazioaren beste alderdi ba
tzuen –beiratedun ateak, pintura, zurajea, etab.- mantentze etengabea egiaztatzen da. Administrazio guneak edo bulegoak horretarako
erositako eraikin berrietan antolatu eta berriz banatu ondoren bereziki, jauregia ordezkaritza eta protokolo eginkizunetarako eta foru diputatuen bulegorako erabiltzeko.
1977an erabat birdekoratu zen alde hori, eta horma, sabai eta zurezko
paramentuen pintura eta papereztatzeari eragin zien bereziki. Crespo
enpresa97, Carlos VII.a kalekoa, izan zen gela horien guztien dekoratzailea (oro har, Presidentzia aldea esaten zaie gela horiei). Urte horretako ekainetik irailera bitartean, estaldura guztiak erausi eta huts
guztiei plastea eman ondoren, gela bakoitza papereztatu eta margotu
zuen, zenbait kolorez eginik: gorriz, arrosaz, boliz eta berdez. Zurezko paramentuak garbitu eta berriz margotu ziren, baita zurezko ate
eta leiho guztiak ere. Era berean, dekoratutako sabaiak eta diputatu
nagusiaren bulegoko plafoi heraldikoak berriz dekoratu ziren, urre
eta kolorezko hariztatzearen bidez, molduren, erdiko floroiaren eta
erlaitzen gainean. Data berean, Antonio Coutoren enpresak jarri zi
tuen beste ate batzuk, baksolizatuak, 236 × 72 × 4koak, beirateekin,
eta 300 × 66 × 4 zentimetroko beste bi.

Arabako zutoihala. Errege izendapenak zeudenean jasotzen zen. Atzealdean, Gaztelako armak.
Argazkia: Quintas argazkilariak.

X

1940an berriz, Jesus Guinea arkitektoak solairu
nagusi osoan eraberritze handiak proposatu zituenean,
bereziki ukituta geratu ziren deskribatu berri ditugun
esparruak eta batzar aretoaren eskuin eta ezkerrean
zeuden gelak, zeinen itxura eta erabilera aldatuko baitira,
dagokien kapituluan deskribatuko dugunez.

X

96

ATHA-FHPA-DH.5961-41

Diputatu nagusiaren zigilua Argazkia: Quintas argazkilariak.

97	 ATHA-DAIC.16916-19
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Luis XVI.a estiloko pitxer handia. Argazkia. Argazkia: Quintas argazkilariak.

Argazkiak: Quintas argazkilariak.

Heraldika: gela nobleetako apaingarria
Barrualdeko eta kanpoaldeko dekoraziorako Arabako heraldika
hautatu zen behin eta berriz, zenbait alde, elementu eta altzaritan.
Funtsean, Arabako kuadrillen eta ermandadeen heraldika.
Dekorazio mota hori hautatuta zegoen 1858rako eraikinaren
kanpoaldean. Geroago mintzatuko gara hari buruz. Data haietan
Carlos Imbert eskultoreari agindu zioten lehen solairuko 16 leihoen
leihoburu edo estalduren dekorazioa. Haientzat, Arabako zenbait
ermandade eta tokitako armarriak hautatu ziren.
Barrualdeari helduta, arreta berezia merezi du Presidentziako alde
noblearen dekorazioak. Han, askoz geroago bada ere, XX. mende
betean, dekorazio heraldikoa egin zen sabai eta ateetan. Hala
erakusten dute diputatu nagusiaren kabinetea deritzonean dauden
geletako ateak dekoratzen dituzten beirateek. Sei dira ageri diren
kuadrilla eta ermandadeen armarriak.

X

Barrualdeko eta kanpoaldeko dekoraziorako
Arabako heraldika hautatu zen behin eta berriz,
zenbait alde, elementu eta altzaritan. Funtsean,
Arabako kuadrillen eta ermandadeen heraldika.

X
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Arabako armarria

Gasteizko armarria

Aguraingo armarria

Gatzagako armarria

Aiarako armarria

Guardiako armarria

Zuiako armarria

Mendozako armarria
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X

Diputatu nagusiaren bulegoaren gelaurre
zaharreko teilatua guztiz dekoratuta dago
Arabako historiako mugarri garrantzitsuen
heraldika eta idazkunekin. Elementu nagusi
gisa, Arabako diputatu nagusiaren armarria.

X

X

Egun ere zazpi dira Arabako kuadrillak,
Foru Arauak araututa. Honela definitzen ditu,
Eskualdea, Udalerriek bere lurralde esparruari
dagozkion gaietan parte hartzeko eta arazo orokorrak
sustatu eta kudeatzeko osatutako foru izaerako
lurralde entitate bezala eratzen da.

X
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Apaingarriak (ezkerretik eskuinera). Goian: Agurain, Ordenantzak 1417, Gasteiz, Ordenantzak 1463 eta Añana;
Erdian, diputatu nagusiaren armarria; Behean: Aiara, Guardia, Borondatezko entrega 1332, Zuia eta Mendoza.

Diputatu nagusiaren bulegoaren gelaurre zaharreko teilatua guztiz
dekoratuta dago Arabako historiako mugarri garrantzitsuen heraldika
eta idazkunekin. Elementu nagusi gisa, Arabako diputatu nagusiaren
armarria.
Arabako armarririk zaharrena, berezko koloretan margotua eta zenbait akats heraldikorekin, Karlos I.a erregeak eta Joana I.ak Arabako
Ordenantzak baieztatu zituzten dokumentuan
(1537) ageri da. Lehenengo orrialdean, beheko
aldean, Arabako armarri polikromatua ager
tzen da (6,5 x 6 cm). Eta deskribapena: “Atzealde
gorriaren gainean, berezko koloreko harkaitz baten
gainean, urrezko gaztelu bat, eta urrezko lehoi bat, zutik, ezkerrera begira, non
ezpata bat duen kolore bereko beso bat irteten den harkaitzetik. Ezkutuaren
atzealdean, Justizia. Eta inguruko zinta urdinean, goiburua: Justizia areago
tzeko, gaizkileen aurka”.
Erdian Arabako armarria jarri zen, haren inguru osoa ermandade eta kuadrillen armarriak zeuzkaten floroiekin orlatuta. 1537ko
kuadrillatzeak sei ermandadetan banantzen zuen lurraldea: Gasteiz, Agurain, Guardia, Aiara, Zuia eta Mendoza. 1840an, ordea,
Gasteiz
ko kuadrilla bitan banantzea erabaki zen: alde batetik
Gasteizko kuadrilla, udalerri horrek eta 65 biztanlegunek osatua,
eta bestetik, Gesaltza Añana eta haren jurisdikzioko 10 udalerri.
Hala, zazpi kuadrillatan bananduta geratu zen probintzia (Gasteiz,
Aiara, Añana, Guardia, Agurain, Mendoza eta Zuia), eta 1876an
foruak abolitu arte iraun zuten.

Egun ere zazpi dira Arabako kuadrillak, abenduaren 11ko 63/1989
Foru Arauak araututa. Honela definitzen ditu: Eskualdea, Udalerriek
bere lurralde esparruari dagozkion gaietan parte hartzeko eta arazo
orokorrak sustatu eta kudeatzeko osatutako foru izaerako lurralde entitate
bezala eratzen da. Haietako batzuen izenak aldatu egin dira, foru
arauak izan dituen aldaketen ondorioz. Egun hauek dira kuadrilla
horiek: Añanako kuadrilla/ Aiarako kuadrilla/ Kanpezu - Arabako
Mendialdeko kuadrilla/ Guardia - Arabako Errioxako kuadrilla/
Arabako Lautadako kuadrilla/ Gasteizko Kuadrilla/ Gorbeialdeko
kuadrilla.
Halaber, sabaia hiru panelekin dekoratu zen, Arabako historiako
gertakari bereziak oroitzen dituzten idazkunekin: 1332an Araba
Gaztelari borondatez entregatzearen akta, Alfonso XI.a errege zela,
eta beste biak Araban gobernatzeko erabilitako lege eta ordenantzei
buruzkoak. Haietako batek 1417ko ordenamendua aipatzen du,
zeinaren bidez Arabako lehenengo Ermandadea sortu baitzen,
Juan II.ak sinatua. Enrique IV.ak 1463an emandako ordenantzak
oroitzen ditu beste panelak, Pedro Alonso Valdivielso legelariak
eta ermandeetako 16 prokuradorek idatziak. G. Martinez Diezen
arabera, ordenamendu hori izan zen Arabako probintziaren legeen
funtsezko gorputza 400 urtez. Dekorazio horren erdian, Arabako
armarria, trofeoekin eta ikur heraldikoekin, eta hura dagokio
diputatu nagusiaren karguari.
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Erremate gela. Diputatu nagusien
erretratuen lehen saloia
Pieza garrantzitsuenetako bat, batzar aretoaren eskuinean kokatua,
erremate gela zen. Bere izenak dioenez, kartazal itxiak ireki eta probintziako obra kontratuak esleitzeko administrazio egintzetarako esparru bat zen. Eraikina 1844an inauguratu zenetik 1857 arte honela
egon zen dekoratuta gela: gelarako sarreraren eskuin eta ezkerrean,
intxaurrezko eserleku korritu handi bi, 26 oinekoa bakoitza, moldeatuak eta apainduak. Kontuan hartu behar da, oro har, jende asko joaten zela halako egintzetara. Erdian, pinuzko mahai bi, 4,5 oin zabal
biak, artile landu gorrizko oihalekin estaliak, eta xingola horiekin
errematatuak. Gela hondoan, intxaurrezko beste banku bat, bizkar
forratu altukoa eta tripezko eserlekukoa98. Horma batean, burdin bernizatuzko mahaitxo bat. Gela argiztatzen, metalezko armiarma bi,
12 kandelakoa bakoitza, pregoilariaren mahaia eta bertaratutakoentzako eserlekuak.
Erremate gela horretan esanguratsuena, agian, hormetan eskegi zituzten margolanak izan ziren; izan ere, 1857ko erabakiaren bidez,
bigarren solairua altxatzeko obrak egiten ziren bitartean, geletako bat
diputatu nagusien erretratuen gelarako erabiltzea erabaki zen, eta ordura arte erremate gela esaten ziotena hautatu zuten.
Ekimena 1857ko apirilaren 21eko Batzar Berezian aurkeztu zen, Toribio Unzueta diputatuak azaldu zuenean komenigarria zela probin
tziak Diego Arriola99, landa maisu, komisario eta diputatu nagusiaren
erretratu bat erostea, beste batzuen artean etxe-jauregiko saloietan
jartzeko Eraikinaren eraikuntzari buruzko kapituluan esan dugunez,
Arriolak, zeinak eraikina jaso aurreko urteetan bete baitzuen kargua,
biziki eta nagusiki parte hartu zuen lurrak erosteko izapidetze guztian eta gestio administratiboetan eta, beraz, guztiz arrazoizkoa zen
galeria pertsonaia horren omenezko erretratu batekin inauguratzea
eta bertan probintziak bazeuzkan diputatu nagusien beste margolan
batzuk jartzea.
Erabaki zen Gai Orokorren Batzordeak hartuko zuela gaia berari
buruzko txostena egiteko. Unzuetaren proposamena onartu zuen hark
eta, gainera, haren arabera, txostenean erantsi zuenez, Probintziak
aparteko zerbitzuak eman zituzten pertsona gailen eta itzaltsuen lekukotza
publikoa eskaini behar zuen; horretarako, Aldundiaren jauregiko aretoetako bat probintzia honen eta bere foru erakundeen alde egindako aparteko
zerbitzuengatik ospetsu diren pertsonen erretratuak jartzeko bakar-bakarrik
erabiltzea proposatu zuen.

98

Tripe: artile edo espartzuzko ehuna, belusaren antzekoa, batez ere alfonbrak
egiteko erabiltzen dena.

99

Diego Maria Arriola Eskibel, diputatu nagusi aldi bitan: 1818-1820 eta 1829-1832.

Batzorde gela 1940an. 1857an diputatu nagusien erretratuen galeria izan zen.
Artxibo partikularra.

Arabaren borondatezko entrega Gaztelako Koroari. Olioa mihisearen gainean, 165×234 cm.
Egilea: Juan Ángel Sáez García. 1864. Arabako Arte Ederren Museoa.
3060 katalogo zenbakia.
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Prudencio Maria Berastegiren erretratua. Anonimoa. Olioa mihisearen gainean, 126×100 cm.
Arabako Arte Ederren Museoa. 2971 katalogo zenbakia.

Miguel Ricardo Alava Eskibelen erretratua –Alava jenerala– 460. Anonimoa.
Olioa mihisearen gainean, 118×85 cm. Arabako Arte Ederren Museoa. 2428 katalogo zenbakia.

Erabakitakoa gauzatzeko baldintza batzuk gehitu ziren:
Erretratu horien buru Alfonso XI.a erregearen margolan bat jarriko zen, Arriagako zelaian borondatezko entregaren kapitulatua sinatzeko ekitaldia irudikatuz100.
Ezin zen erretraturik jarri lehenago Batzar Nagusiaren erabakia
izan gabe eta ezin zitzaien grazia hori eman zendutako pertsonei
baino, zuzentasuna zalantzagabea izan dadin.

Mozioa 1857ko maiatzaren 6ko Batzarrean onartu zen eta erabaki
zen, merezi zuten eta zenduta zeuden pertsonen erretraturik egon
ezean, gutxienez haien zerbitzuen aipamena jarri behar zela erretratuen saloi horretan103. Gela bat xede horretarako erabili eta hura
erremate gela izatea erabakita, hurrengo urteetan ohikoa izango da
zenbait artistari diputatuen erretratuak eskatzea.

X

Proposamena onartuz gero, erabaki zen saloira eraman behar zirela
bazeuden erretratuak, Prudencio Maria Berastegi101 eta Miguel Ricardo
Alavarenak.102

Probintziak aparteko zerbitzuak eman
zituzten pertsona gailen eta itzaltsuen lekukotza
publikoa eskaini behar zuen.

X

100

Margolan hori ez da 1864 arte egingo, haren egilea Juan Angel Saez izan zen,
eta 8.800 erreal kobratu zuen.

101

URDIAIN MARTÍNEZ, M. Camino. Op. cit., 101. or. Antonio Carnicerok
1802an egindako Berastegiren erretratuari buruzko gertakariak deskribatzen
dira, zeina gaur egun toki ezezagunean baitago. Arte Ederren Museoan izenik
gabeko egile baten kopia bat dago.

Arte Ederren Museoaren katalogoak datu hauek ematen ditu sartu dugun
obra horretaz: «Mihisea F. Bonnemaisonen 1817ko erretratuaren kopia bat da.
Arabatarren ondorengoen familia eremuan jarraitzen du obrak, Donostian.
Seguruenik, Bonnemaisonen obrara joko zen XIX. mendearen bigarren erdian
Aldundiarentzat Alava jeneralaren erretratu bat egitean, bera 1843an hil eta gero».
103 ATHA. Akten saila. 81. l., 32.-33. or.
460
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Diego Manuel Arriola Eskibelen erretratua. Diputatu nagusia (1818-1823; 1829-1832).
Anonimoa. Mihise gaineko olioa. 127 × 105,5 cm.
Arabako Arte Ederren Museoa. 3095 inbentario zenbakia.

Mandatu horiek urte horretan bertan hasi ziren, Diego Ramon Maria
Arriola jaunaren koadro bat berariaz eskatuta104, zeina une hartan
Justizia Auzitegi Goreneko magistratu eta probintziako aita baitzen.
Haren erretraturen bat bidaltzeko eskatu zioten haren familiari, kopia
bat ateratzeko. Erretratu bat bidali zuen familiak, 1857ko maiatzaren
6ko erabakian jasota dagoenez, eta deskribatzen ari ginen aretoan
jartzea erabaki zen. Probintziak bidalketa eskertu zuen gutunean gastuen kontua igortzeko erregutzen zen.
1858an, azkenik erretratu galeria edo saloi hori inauguratu zenean,
solairu berriko obrak amaitu orduko, artean gela betetzeko beste
diputatu nagusien erretratu ez zegoenez gero, honela dekoratu zen:
ezkerreko horma atala errege eta beste pertsonai ospetsu batzuen
tzat erabili zen. Sarreran bertan Cisneros kardinalaren erretratua
jarri zen105. Ondoren, eta hurrenkera honetan, erretratu hauek: Infantadoko dukea, Carlos III.a, Felipe V.a, Carlos IV.a eta Fernando
VII.a, probintziaren aretoa dekoratzen zuten obrak, San Frantziskoren komentuan zegoenean. 1862an, esparrua diputatu nagusien
erretratuetarako bakarrik uzteko, diputatu nagusiaren bulegoaurrera eraman ziren.

104

ATHA-FHPA-DH.62-3.

105

San Frantziskoren komentutik zetorren margolan hori. Cisnerosen erretratua,
gela diputatu nagusien erretratuetarako bakarrik zenez, galeria edo museora
pasako da, non egona baitzen 1844an.

Francisco Ximenez Cisneros kardinalaren erretratua. Anonimoa. Mihise gaineko olioa.
163×119,5 cm. XVI-XVII. mendeak. Arabako Arte Ederren Museoa. 3100 inbentario zenbakia.

Data haietan eta hurrengo urteetan diputatu nagusien erretratu
hauek zeuden: Bartolome Urbina Alamedako markesarena; Prudencio Maria Berastegirena, Ramon Maria Urbina Gaitan Ayalarena;
Miguel Ricardo Alavarena; Ramon Sandalio Zubiarena; Diego Manuel Arriolarena; Valentin Maria Etxabarrirena eta Jose Joaquin
Salazarrena.

X

1858an inauguratu zen erretratuen
galeria edo saloi hau, solairu berriko
obrak amaitu orduko.

X
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Jose Joaquin Salazar Sanchez Samaniegoren erretratua. Diputatu nagusia
(1803-1806). Egilea: Juan Angel Saez. Olioa mihisearen gainean, 69×53 cm.
Arabako Arte Ederren Museoa. 2972 inbentario zenbakia.

Valentin Maria Gonzalez Etxabarri Martinez Zubiegiren erretratua.
Diputatu nagusia (1808-1812). Egilea: Juan Angel Saez. Olioa mihisearen gainean,
62×53 cm. 1864. Arabako Arte Ederren Museoa. 2976 inbentario zenbakia.

Iñigo Ortes Velasco Eskibel Salcedoren erretratua. Diputatu nagusia
(1832-1837; 1839-1843). Egilea: Marcos Ordozgoiti. Olioa mihisearen
gainean, 108,5×75,5 cm. 1863. Arabako Arte Ederren Museoa.
3092 inbentario zenbakia.

Ramon Maria Urbina Gaitan Ayalaren erretratua. Diputatu nagusia (1800-1803).
Egilea: Pablo Bausac. Olioa mihisearen gainean, 125×98 cm. 1858 ingurukoa.
Arabako Arte Ederren Museoa. 3091 inbentario zenbakia.
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Ortuño Agirre Zuazo Alava Corralen erretratua. Montehermosoko VI. markesa.
Diputatu nagusia (1797-1800). Anonimoa. Olioa mihisearen gainean, 73,5×59 cm.
Arabako Arte Ederren Museoa. 3093 inbentario zenbakia.

Eugenio Llaguno Amirolaren erretratua. Grazia eta Justiziako ministroa
(1794-1796). Egilea: Pablo Bausac. 1864. Olioa mihisearen gainean,
119×85,5 cm. Arabako Arte Ederren Museoa. 2975 inbentario zenbakia.

Infantadoko dukea (Pedro Alcantara Alvarez Toledo). Gaztelako Kontzejuko
presidentea. Egilea: Antonio Poza Muñoz. Olioa mihisearen gainean,
104×83,5 cm. 1815. Arabako Arte Ederren Museoa. 1261 inbentario zenbakia.

Ramon Sandalio Zubia Etxebarriaren erretratua. Diputatu nagusia (1815-1818).
Egilea: Pablo Bausac. Olioa mihisearen gainean, 126×98 cm. 1858.
Arabako Arte Ederren Museoa. 2106 inbentario zenbakia.
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Blas Lopez Lopez Torreren erretratua. Probintziako aita (1839).
Egilea: Bernabe Bernaola. Olioa mihisearen gainean, 119 × 85,5 cm. 1860.
Arabako Arte Ederren Museoa. 2978 inbentario zenbakia.

Ramon Ortiz Zarate Martinez Galarretaren erretratua. Diputatu nagusia (1861-864).
Anonimoa. Olioa mihisearen gainean, 47,5 × 38,5 cm. XIX. mendearen azken herena.
Arabako Arte Ederren Museoa. 2980 inbentario zenbakia.

Erremate gelako eskuineko horma atala orduan zeuden diputatu nagusien erretratuak jartzeko gorde zen eta hasieran honela egon ziren
kokatuta: Lehenik, sarreran bertan, Miguel Ricardo Alavaren erretratua eskegi zen106, eta hormaren kontrako aldean Prudencio Maria
Berastegiren erretratua107.

Margolan bien artean, koadro bernizatu bi, urrezko idazkunekin,
haietako batean Batzar Nagusiek hautatutako konde eta buruzagi militarren izenak, Arriagaren garaitik Borondatezko Entrega edo probintziaren
Gaztelako Koroarako anexiora arte, eta bestean garai hartatik probintziako
diputatu nagusi kargu oso gailen eta oso duina bete duten jaunen izenak jasoz108. Diego Maria Arriolarena erantsi zitzaion erretratu gelari.

X

106

107

Dirudienez, orduan zegoen margolana José Manuel de la Torre margolariari
egindako mandatu bat izan zen, hemen jasota dagoenez: ATHA. FHPA. Aktak.
L. 61 41. Arabako Arte Ederren Museoak emandako informazioaren arabera,
bestalde, «obra hori suntsitua izan zen agian, iturri batzuek diotenez (Vicente
G. Etxabarri, Alaveses ilustres, 1989, T. V., 325.-327. or.), Valentin M. Berastegik
1823an sustatutako dekretuaren ondorioz, zeinaren bidez, erakundetik
jeneralaren erretratu guztiak kentzea erabaki baitzen, baita udaletakoak eta
partikularrenak ere, zilar-kobrezko ehun dukateko isunaren pean. Kontua da
ez dela gure egunetara iritsi». Beste erretratu bi daude Gasteizen, Arabako Arte
Ederren Museoan bata, F. Bonnemaisonen 1817ko erretratuaren kopia, orrialde
hauetan sartu dena, eta beste bat Arma Museoan, Luis Bacciak sinatua 1819an.
Antonio Carniceroren obra, 1802koa. ATHA FHPA-DH.126-4.

Erremate gelako eskuineko horma atala
orduan zeuden diputatu nagusien erretratuak
jartzeko gorde zen.

X

108

Koadro horiek 1846an agindu ziren, ordura arte diputatu nagusi karguaren
epemuga. Probintziako armarriek koroatzen zituzten koadro biak. Marko biak
Nicolas Kotxa Gasteizko ebanistak egin zituen, eta 1.430 erreal kobratu zuen
haiengatik. ATHA-FHPA-DH.1458-14.
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1858az geroztik eta sistematikoki zendutako diputatu nagusien
erretratuen mandatuak hasi ziren. Obra horiek egiteko gehien eskatu ziren artistetako bat Pablo Bausac izan zen109. Berak eginak
dira Ramon Maria Urbina Gaitan Ayala Alamedako markesaren erretratua110, Ramon Sandalio Zubiarena111 eta Xavier Ortes

Velascorena112 (sic); 1.920 erreal kobratu zuen haiengatik113. Aurrekontuan hiru izen horiek agertu arren, esan behar dugu Bausacek Urbina
eta Zubiarena baino ez zituela margotu. Zenbait urte geroago beste
erretratu batzuk sartuko dira, hala nola Eugenio Llaguno Amirolarena, Bausacen lana hura ere, zeinak 1864an 1.000 erreal114 kobratu
baitzuen kopiagatik.
Urte berean erretratu bi agindu zitzaizkion Juan Angel Saezi115, Valentin Maria Gonzalez Etxabarrirena116 eta Jose Joaquin Salazar Sanchez Samaniegorena117. Eta gela osatzeko, 1857ko erabakiaren arabera, 1864ko azaroaren 16an margolari berari 8.800 erreal ordaintzeko
agindua eman zen118 arrazoi hau emanda: olioz Alonso Hamaikagarrena
Arabako foruak Lakuako zelaian sinatzen irudikatzen duen margolan bat
asmatu eta margotzea119. Azken obra horri buruz ezagutzen da 1868an
Juan Diaz Arkautek oihalezko errefortzua jarri eta prestatu, probintziako armarria margotu eta koadroaren idazkun bat egin zuela,
urrezko letrekin120. Esan dugunez, zazpi urte lehenago bazegoen erabakita margolan hori jarriko zela erretratu gelan buru.
Probintziak Saezekin izan zuen harreman bizia agirietan dago jasota121 beste obra txikiago batzuen artxiboetan: txinatar tintazko marrazkiak, akuarelak, etab., baina ez dakigu haietako asko non dauden.

112

Uste dugu agirian agertzen den izena oker dagoela. Ez zen Xabierren erretratua
egin behar, Iñigo Ortes Velasco Eskibelena baizik, zeina diputatu nagusi izan
baitzen 1832an eta hain zuzen ere 1858ko ekainean hil baitzen. Iñigoren aita
Iñigo Xabier Ortes Velasco Alfonso Salcedo zelako gertatu zen nahaste hori,
agian. Bestalde, ez da inon agertzen Xabier Ortes Velascorik egon zenik,
diputatu nagusi kargua izan zuenik. Marcos Ordozgoitik margotu zuen Iñigo
Ortes Velascoren erretratua, diputatu nagusi hura 1832 eta 1839an.

113

ATHA-FHPA-DH.2461-1

114

ATHA-FHPA-DH.5392-1.

115

1862an egindako koadroen inbentario batean, egileak berak dio miniaturetatik
kopiatuz margotu zituela.

116

Valentin Maria Gonzalez Etxabarri Martinez Zubiegi (Gatzaga Buradon,
1777ko abenduaren 18a-Gasteiz, 1846). Diputatu nagusi izendatu zuten 1808ko
azaroan. Biografia hemen: ZENBAIT EGILE. Diccionario biográfico de los
diputados generales, consultores y secretarios de Gobierno de Álava. 1800-1876. 		
M. Urquijo (zuz.), Arabako Foru Aldundia, Gasteiz, 2004, 198.-201. or..

117

Jose Joaquin Salazar Sanchez Samaniego, Arluzea hiriko jauna (Guardia,
1775eko uztailaren 6a-Torrecilla de Cameros, Errioxa, 1838ko abuztuaren 2a).
Diputatu nagusi izendatu zuten 1803ko azaroaren 25ean. Biografia hemen:
ZENBAIT EGILE. Diccionario biográfico de los diputados generales, consultores
y secretarios de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (zuz.), Arabako Foru
Aldundia, Gasteiz, 2004, 336.-365. or..

118

ATHA-FHPA-DH.2480-5.

119

Arabako Arte Ederren Museoa. 3060 inbentario zenbakia. Obra hori 2011n
zaharberritu zen. Data horretan liburuxka bat argitaratu zen: Arabaren
Borondatzeko entrega Gastelako Koroari = Voluntaria Entrega de Álava a la Corona
de Castilla. Juan Ángel Sáez García, Arabako Foru Aldundia, Gasteiz, 2011.
Jose Ramon Diaz Duranaren ohar historiko bat eta Juan Angel Saez
Garciaren biografia bat dakartza, Ana Arregik eta Cristina Armentiak idatzia.
Obra Cristina Aransayk eta Marina Lopez Villanuevak zaharberritu dute.

120

ATHA-FHPA-DH.6190-1.

121

ATHA-FHPA-DH.6-4.

Juan Angel Saezen faktura.
109

110

111

URIARTE ASTARLOA, José María. Gasteizko Gaceta Municipal delakoan,
63. zenbakian, 2006ko irailekoan, Pablo Bausac margolariaren biografia,
Aranjuezen (Madril) jaioa 1808an eta Gasteizen hila 1880ko ekainaren
20an. Gasteizen izan zuen bizitzari dagokionez, egileak dioenez, «1855ean
Pablo Bausac Gasteiza mugitu zen, 16.000 biztanle inguruko hiria hura, une
haietan kolera gaixotasunak zigortua, eta marrazketa akademia bat zabaldu
zuen han, Geltoki kaleko 11n. Iritsi eta zenbait hil geroago polemika bat izan
zuen Juan Angel Saez margolari eta Arte eta Lanbideen Eskolako marrazketa
irakaslearekin, bertan marrazketa irakasteko programatutako metodoagatik,
zeinari Basuacek zaharkitua eta praktikotasun urrikoa iritzi baitzion. Berehala
bat egin zuen hiriko merkataritza eta kultura giroarekin, parte hartze handia
izan zuen Ateneoaren lehen urteetan, non merituzko bazkide baita, Aldundiak
hiru diputatu nagusiren oliozko erretratuak egiteko mandatua eman zion eta
Foru Aldundiaren mendeko Arabar Ikastetxe berriko marrazketako irakasle
izendatu zuten.
VIVES CASAS, Francisca: La Academia de Bellas Artes de Vitoria (1818-1889),
Gasteizko Udala, 2000, 131. or. eta hur.
Ramon Maria Urbina Gaitan Ayala. Alamedako II. markesa eta Etxalekuko
Armategi Kaparearen jauregiko jauna (Iruña, 1751ko irailaren 2a-Gasteiz,
1824ko abenduaren 5a). Diputatu nagusi 1800ean. Biografia hemen: ZENBAIT
EGILE. Diccionario biográfico de los diputados generales, consultores y secretarios
de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (zuz.), Arabako Foru Aldundia,
Gasteiz, 2004, 374.-405. or..
Ramon Sandalio Zubia Etxeberria (Gasteiz, 1772ko irailaren 3a-Gasteiz, 1831ko
maiatzaren 25a). Diputatu nagusi izendatu zuten 1815eko azaroaren 25ean.
Biografia hemen: ZENBAIT EGILE. Diccionario biográfico de los diputados
generales, consultores y secretarios de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (zuz.),
Arabako Foru Aldundia, Gasteiz, 2004, 466.-477. or..
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X
SAEZEK MARGOTUTAKO MARGOLANAK,
dauden 1865eko ordain-aginduen arabera

Kostua

Aldundiaren jauregiaren kanpoko ikuspegia erregeerreginei ostatu emateko dekoratuta zegoen bezala

320 erreal

Batzar Nagusien aretoa marrazteagatik

320 erreal

Plaza Berri dekoratuaren ikuspegi bat margotzeagatik

320 erreal

Heraldo bat margotzeagatik, haur bikote birekin
(segoviarrak eta maragatarrak)

200 erreal

Arabako tertzioaren banderagatik

80 erreal

Independentzia gerrako banderagatik

100 erreal

Hiri Miliziarena izan zen banderagatik

120 erreal

Errepidea apaintzen zuten dorre-aldamio bat
marrazteagatik

160 erreal

X

Diputatu nagusien erretratuen gaiarekin jarraituz, badakigu, erretratuak egiteko xedatutako baldintzetako bat, esan dugunez, grazia
hori zendutako diputatu nagusiei baino ematerik ez zegoela bazen
ere, zuzentasuna zalantzagabea izan dadin, 1860an Francisco Juan Ayala
Ortiz Urbinari122, erretratu bat egitea erabaki zela, zeinak une hartan
betetzen baitzuen diputatu nagusi kargua. Salbuespen horretarako
arrazoia zen Afrikako gerran parte hartu izana eskertu behar zitzaiola Ayalari, zeinera boluntario gisa joan baitzen. Erretratua Arabako
tertzioaren uniforme eta trajea jantzita egitea erabaki zen. Gainera,
idazkun bat erantsi behar zen, hitzik adierazgarrienekin eskerron eta memoriaren agerraldi hain bidezkoa eragin duen egitatea gogora dezana123. Beraz, ez zen betetzen ari ohore hori merezi aurretik zendua izatearen
baldintza eta, horregatik agian, erretratu hori 50 urte geroago egin
zen. 1909an, eta Eduardo Velasco eta Benito Guinea probintziako diputatuek mozio bat aurkeztu ondoren124, Ayalaren erretratua agindu
zen eta 1910ean egin zuen Pablo Uranga Diaz Arkaia margolariak.
1860an zabaldu egin zen irudietan, Arabako historian esku hartu zuten gizon handi haien lekukotasuna ez ezik, diputatu nagusi kargurik
gabe, foruak defendatzen zituzten beste batzuen erreferentzia dokumentalak ere geratzeko borondatea. Azaroaren 24an125, Asparreneko
prokuradore Antonio Larrearen eskaera igorri zitzaion Kuadrillen
Batzordeari, Mateo Benigno Moraza126 eta Adrian Herran Zambrana127 kontsultoreen ohorezko aipamena egin zedin.
Batzorde berean gela batean Blas Lopez128, kontsultorearen erretratu
bat jartzea eskatu zen, eta biharamunean batzordearen iritzia aurkeztu zen. Hau aholkatu zuen: ahalik eta lasterren Blas Lopez lehen kon
tsultore eta probintziako aitaren margolan bat eros dadila, eta horretarako
erabiltzen den etxe-jauregiko gelan jar dadila129.

Francisco Juan Ayala Ortiz Urbinaren erretratua. Diputatu nagusia (1858-1861).
Egilea: Pablo Uranga Diaz Arkaia. Olioa mihisearen gainean, 145,5×105 cm. 1910.
Arabako Arte Ederren Museoa. 3096 inbentario zenbakia.

122

Francisco Juan Ayala Ortiz Urbina (Gasteiz, 1824ko ekainaren 14a-Gasteiz,
1907ko otsailaren 8a). 1858an hautatu zuten diputatu nagusi. Karguagatik,
eta foru milizien buruzagi izanik, armadarekin parte hartu zuen Marokoko
gerrako gatazkan. Biografia hemen: ZENBAIT EGILE. Diccionario biográfico de
los diputados generales, consultores y secretarios de Gobierno de Álava. 1800-1876.
M. Urquijo (zuz.), Arabako Foru Aldundia, Gasteiz, 2004, 140.-143. or.

123

ATHA. Aktak. 82 l., 19. or. Egitate horiek Wad-Rasko batailari lotuta zeuden,
Vad-Ras edo Gualdraskoa ere deritzonari. 1860ko martxoaren 23ko gerra
gertakari bat da, Marokoko kanpainaren barrukoa (1859-1860) zeinak, Los
Castillejos eta Tetuango batailekin batera, riftar bandek Ceutako espainiar
plazaren aurka hasitako liskarrak azpiratzeko Espainiak Afrikaren iparraldean
gauzatutako jarduera osatu baitzuen. Bakea Tetuanen sinatu zen 1860ko
apirilaren 26an, Espainiaren eta Marokoko sultanerriaren arteko Wad-Rasko
Tratatuaren bidez, O’Donnellek eta Muley el-Abbasek (sultanaren anaia bera)
ordezkatuta. Tratatu horren bidez, Espainiak Ceutako plaza zabaldu eta Sidi
Ifni anexionatu ahal izan zuen.

124

ATHA-FHPA-DH.5908-14.

125

ATHA. Aktak. 82. l., 102. or.

126

Mateo Benigno Moraza Ruiz Garibai. Ikus 398. oharra.

127

Adrian Herran Zanbrana. Ikus 399. oharra.

128

Blas Domingo Lopez Lopez Torre: Ikus 397. oharra.

129

ATHA. Aktak. 82. l., 118. or.
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Margolan horri dagokionez, albiste batzuen arabera, Lopezen familiak, Mateo Benigno Morazaren bitartez, margolan bat eman zuen
kopia egiteko, Bernabe Bernaolak egingo zuena130. Margolariak gehiegi atxiki omen zion jatorrizko obrari, familiak galdatu behar izan
baitzuen, probintziari erregutuz margolariak ahalik eta lasterren
eman ziezaiola Bernardo Cenzanori, zeinari kopia horren gastuak ere
jakinarazi behar baitzizaizkion. Blas Lopezen erretratua, erretratuen
galerian jarri beharrean, diputatu nagusiaren bulegoan kokatu zen.

Ez da ezagutzen mandatuaren data, baina Ramon Ortiz Zarate
Martinez Galarretaren138 margolana ere gehituko da erretratuen
galeriara.

1864an, Pedro Egaña diputatu nagusiak berariaz eskatuta, Eugenio Llaguno Amirolaren erretratua agindu zitzaion Bausaci. 1864ko
maiatzaren 2an kontu hartzailetzako bulegoak margolariari 1.000
erreal ordaintzeko agindua ematea onartu zuen131 erretratu horren
kopiagatik.

Diputatu nagusien erretratuekin batera, erregetzako pertsonaien
koadroak aginduko ditu probintziak edo opari gisa emango dira:
Isabel II.a, Maria Cristina erregina139, Amadeo Saboiakoa, Alfonso
XII.a, etab. Madrildik iritsiko dira obra guztiak, eta artista ospetsuen
jatorrizkoen kopiak izango dira.

Halaber, dakigunez, 1865ean 1858ko azaroko bilkuran erabakitakoa
bete zen, hots, Iñigo Ortez Velasko Alamedako markes alargunaren132,
erretratua jartzea. Hala erabaki zen, urte horretako ekainean zendu
zelako bera. 1865eko azaroaren 4an133 agirietan jasota dagoenez,
Marcos Ordozgoitik egin zuen erretratu hori olioz, eta 6.000 erreal
ordaintzeko eskatu zuen. Batzarrek ez zioten egoki iritzi margolariak
eskatutako kopuruari eta 1865eko azaroaren 20ko bilkuran Kuadrillen Batzordearen txostena aurkeztu zen. Hau esan zion Batzordeari bertan: lan horri buruz eskuratutako albisteak izanda, 3.000 errealeko
kopuruko saria du134.

Beste pertsonaia batzuk erretratuen saloian

Erretratuen galeriarako izan arren, erremate gela gisa erabiltzen jarraitu zen; izan ere, egiaztatzen da 1865ean intxaurrezko idazmahai
oso bi, mahaitxo bat, pregoilariaren mahaia eta mahaiak eta besaulkiak erosi zitzaizkiola Esteban Arregi ebanistari135 gela horretarako.
1866an Ortuño Maria Agirre del Corral Montehermosoko markesaren136, erretratua gehitu zen, haren alaba Amalia Agirre Castroterreñoko dukesa eta Montehermosoko markesak igorrita, beraren aitaren
erretratua Arabako pertsona ospetsuen saloian ager zedin137.

130

ATHA-FHPA-DH.622, 118. or.
1862ko inbentario batean, margolan hori deskribatzean, hau esaten da berariaz:
«Bernaola deritzon afizionatu batek margotua».

131

ATHA-FHPA-DH.5392-1.

132

Iñigo Ortes Velasco Eskibel Salcedo (Urduña, Bizkaia, 1787ko maiatzaren
2a-Gasteiz, 1858ko ekainaren 17a). Birritan hautatu zuten diputatu nagusi (1832
eta 1839an). Hemen ikus daiteke biografia: ZENBAIT EGILE. Diccionario
biográfico de los diputados generales, consultores y secretarios de Gobierno de Álava. 18001876. M. Urquijo (zuz.), Arabako Foru Aldundia, Gasteiz, 2004, 275.-285. or.

133

ATHA-FHPA-DH.2484-5-12.

134

ATHA. Aktak. 83. l., 55.-56. or.

135

ATHA-FHPA-DH.1354-5.

136

Ortuño Maria Agirre del Corral. Montehermosoko markesa, Trevianako,
Etxauzko, Vadoko kondea (Gasteiz, 1767ko maiatzaren 15a-Paris, 1811ko
ekainaren 8a). 1797an hautatu zuten diputatu nagusi. Hemen ikus daiteke
biografia: ZENBAIT EGILE. Diccionario biográfico de los diputados generales,
consultores y secretarios de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (zuz.), Arabako
Foru Aldundia, Gasteiz, 2004, 89.-96. or.

137

ATHA-FHPA-DH.151-19.

Mandatu fase horren ondoren, probintziak komenigarritzat jo zuen
zeuden margolanen inbentarioa egitea, eta Juan Angel Saez tokiko margolariari agindu zion lana. Inbentario horri esker, margolan
bakoitza aurkitu eta zegokion gelan kokatzea lortu dugu.

1870az geroztik pixkanaka zabaldu zen erretratatutako pertsonaien
zerrenda, foruen defendatzaile handi bi irudikatzen zituzten margolan bi aginduta: Pedro Manuel Novia Salcedo140, Bizkaikoa, Juan
Barroeta Angisoleak margotu zuena141, eta Joaquin Berroeta Aldamar142, Gipuzkoakoa. Berroeta omentzeko nahia atzetik zetorren.
1864an Kuadrillen Batzordeak eskerrak eman zizkion, Pedro Egaña
eta Francisco Lertxundirekin batera, ekainaren 15etik 21era bitartean
probintziaren foru eskubideei buruz aurkeztutako zuzenketa sinatu
eta defendatu zuelako Senatuan.

138

Ramon Ortiz Zarate Martinez Galarreta (Arriola, 1817ko martxoaren
22a-Gasteiz, 1883ko abuztuaren 12a). Diputatu nagusi izendatua 1861-1864
hirurtekoan. Arabako ordezkari, Gorteetarako diputatu gisa, 1858tik 1882ra
bitartean. Hemen ikus daiteke biografia: ZENBAIT EGILE. Diccionario biográfico
de los diputados generales, consultores y secretarios de Gobierno de Álava. 1800-1876.
M. Urquijo (zuz.), Arabako Foru Aldundia, Gasteiz, 2004, 296.-307. or.

139

Obra hori 1868ko urtarrilean iritsi zen Baionatik eta, handik, trenbidez
Gasteizeraino. Bidaltzeko gestioez Prudencio Cuesta Riansaresko dukearen
idazkaria arduratu zen, eta jasotzailea Pedro Egaña diputatu nagusia izan zen.
Espedientea hemen: ATHA-FHPA-DH.423-16.

140

Pedro Manuel Antonio Novia Salcedo Castaños (Bilbo, 1790eko urtarrilaren
18a-Bilbo, 1865eko urtarrilaren 1ekoa). 1825etik 127ra Bizkaiko ahaldun nagusi
izan zen eta 1825-1826an Jaurerria ordezkatu zuen Madrilen, Gorteetako
diputatu. Momentuz, haren jarduera irmo eta ausartak foruen aurkako
ahaleginen arrakasta galarazi zuen. Ahalik eta gehien oztopatu zuen 1839ko
legea eman zenetik Madrildik egin nahi zen foruen erreforma, eta 1841-1843an
berriz izan zen probintziako diputatu. Bizkaiko ahaldun nagusi izan zen
1846-1848 eta 1852-1854an ere. 1852ko Gernikako Batzarrek «herriaren seme
txalogarri» izendatu zuten.

141

Juan Barroeta Angisolea (Bilbo, 1835-1906ko apirilaren 10a). Margolaria.
Erretratuaren figurarik adierazgarrienetako bat Euskal Herrian. 1841ean
Madrila mugitu zen San Fernandoko Arte Ederren Errege Akademian ikasteko.
Federico Madrazoren estudioan lan egin ahal izan zuen, eta haren obretan
haren eragina erakusten du, baita beste artista batena: Casado Alisalena. Haren
obra, batez ere, Bizkaiko pertsonaien erretratuak dira, Bilbon bizi izan baitzen
gehien bat. 2004an Euskal Herriko Unibertsitateko Jose Antonio Larrinaga
Bernandezk Juan Barroeta Anguisolea (1835-1906). Retratista de Bilbao del siglo XIX
bere doktorego tesia aurkeztu zuen. Tesia Xesqui Castañerrek zuzendu zuen.

142

Joaquín Francisco Baldomero de Berroeta Aldamar y Hurtado de Mendoza
(Getaria, 1796-Madrid, 1866). 1864ko ekainean Espainiako Senatuan egin
zuen euskal foruen defentsa bikainak ospe handia ekarri zion Euskadin,
eta Gipuzkoako ahaldun nagusi izendatu zuten aho batez Irungo Batzar
Nagusietan. Halaber, Araban eta Bizkaian probintziako aita, Santiagoren
Ordenako zaldun eta Isabel Katolikoaren Gurutze Handi, Erreginaren
ganberako aitoren seme eta Frantziako Ohorezko Legioko zaldun izendatu
zuten. Ikus: http://www.euskomedia.org/aunamendi/11557.
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Fernando VII.a laugarren emazte Maria Cristina Borboikoa andrearen erretratua.
Egilea: Luis Lopez Piquer. Olioa mihisearen gainean, 130×97 cm. 1844.
Arabako Arte Ederren Museoa. 56 inbentario zenbakia.
Isabel II.aren erretratua. Anonimoa. Olioa mihisearen gainean, 97,5×79 cm.
Arabako Arte Ederren Museoa. 3101 inbentario zenbakia.

Alfonso XII.a erregearen erretratua501. Egilea: Isidoro Lozano Sirgo. Olioa mihisearen
gainean, 236×148 cm. Arabako Arte Ederren Museoa. 3106 inbentario zenbakia.
Cristina Habsburgo-Lorenakoa erreginaren erretratua. Egilea: Pablo Uranga.
Olioa mihisearen gainean, 226×125 cm. 1929 edo 1930.
Arabako Arte Ederren Museoa. 261 inbentario zenbakia.

501

1876ko martxoaren 29an, Emilio Soubrier margolariak faktura helarazi zuen
margolan hori zaharberritzeagatik; zehazki, «garbitu eta hiru geruza berniz
eman» zizkion. Berniz mota, almariga berniza deritzona, Madrildik iritsi zen.
ATHA-AHPA-DH.2505-3.5.
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Pedro Manuel Antonio Novia Salcedoren erretratua. Egilea: Juan Barroeta Angisolea.
1869 ingurukoa. Olioa mihisearen gainean, 127×107 cm. Arabako Arte Ederren Museoa.
2917 inbentario zenbakia.

Juan Aldamaren erretratua. Anonimoa.
Argazki papera mihise gainean margotua. 74x65,5 cm. 1884 ingurukoa.
Arabako Arte Ederren Museoa. 2977 inbentario zenbakia502.
502

Joaquin Francisco Baldomero Barroeta Aldamarren erretratua.
Egilea: Juan Barroeta Angisolea. Mihise gaineko olioa.1870.
Arabako Arte Ederren Museoa. 2984 inbentario zenbakia.

Mateo Benigno Moraza Ruiz de Garibayaren erretratua.
Egilea: Juan Luna eta Novicio. Mihise gaineko olioa. 75x57,5 cm.
1877-1879 ingurua. Arte Ederren Museoa. 2973 inbentario zenbakia.

ATHA-DAH-ADL-004-020. 1882ko azaroaren 8ko bilkura, probintziako aita
izendatu eta haren omenez erretratu bat egitea erabakitzen da.
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Horren aurrean, haien izenak koadro batean inskribatzea erabaki
zen, zuzenketa aurkeztu zen egunaren datarekin, eta geletako batean eskegitzea. Halaber, Berroeta probintziako aita izendatzea ere
erabaki zen eta, ekitaldi horretan, foruen liburua oparitu zioten,
oparo azaleztatuta145.
Gasteizko prokuradoreak 1866ko azaroaren 21ean aurkeztutako
mozioagatik jarri ziren bilkura aretoan euskal patrizio bikainen mandatuak. 1867ko otsailaren 21ean obrak Juan Barroeta margolariari
eskatzea erabaki zen eta lana 1870ean agin zen azkenean. Urte horretako otsailaren 26an margolariak koadroak eman eta egiteko gastatutako 8.000 errealak ordaintzeko eskatu zuen. Apirilaren 23ko Batzar
Bereziaren bilkuran margolan biak aurkeztu eta espedientea igorri
zioten Ogasun Batzordeari txostena egin eta ordain zezan. Apirilaren
26an, batzorde horrek adierazi zuen ez zela egokia gastuei aurre egitea eskudun ez zen organoak, Kuadrillen Batzordeak, erabaki zuelako
haiek egitea; horregatik, erabaki zuen ezin zutela nahi den ordainketaren erantzukizuna onartu eta Batzar Nagusiek erabaki behar zutela
kontua. Azkenik, 1870eko maiatzaren 7ko Batzar Nagusietan146 obra
horiek ordaintzea erabaki zen.
Euskal foruen defendatzaile bien margolanak Mateo Benigno Moraza arabar foruzale handiarenaren ondoan jarriko dira. Zenbait urte
geroago, 1880an, Juan Aldama Urbinaren koadroa egin zen, probin
tziako aita izendatzearen kariaz.

Esan dugunez, eskerrona probintziako aitei zabaltzen zitzaien147.
Haietako batzuei egindako erretratuetatik landa eta guztiak banako
erretratuekin betikotzeak ekarriko lituzkeen gastu eskergak ordain
tzerik ez zegoela ikusita, koadro bat agindu zuen probintziak izendapen
hori merezi zutenen izenen idazkunekin urre eta zilarrezko letretan. 1870eko
urrian Juan Diaz Arkaute arotzari koadro bat egiteko agindu zitzaion,
non probintziako aiten izenak agertu behar baitziren. Abenduaren
31n 160 errealeko faktura bidali zuen probintziako aita jaunen koadroa
urre eta zilarrezko letretan egiteagatik, oihala eta prestaketa barne. Probintziako aiten izenekiko koadroa amaitutakoan, beste taula batean,
Francisco Maria Mendieta Zabalbururen izena inskribatzea agindu
zitzaion, zeinak hilabete lehenago ozta-ozta bere diputatu nagusi kargua amaitu baitzuen, 1867tik betetzen zuena. Hortaz, ez zen onartu
erretratu bat egitea, ezpada probintziako aita gisa inskribatua izatea
baino ez, eta hori ere ez zen bete, beharbada gatazka bat zegoelako
Mendietarekin, zeinaren ondorioz korporazioak probintziako aita titulua kendu baitzion148.
Artelan sorta osoak zaintzeko eta markoak aldatuz edertzeko lanak
eskatzen zituen etengabe. Juan Zabalaren ispilu eta urreztatutako
marko fabrika149 zen material horren ohiko hornitzailea, berak jarri
ohi zituen euskarriak eta behealdean jartzen ziren idazkunak egiten
zituen.
Ikusten denez, 1870az geroztik gainbehera etorri zen erretratu handi
eta garestiak egiteko ohitura, baina iraungo du hormak gertakari eta
pertsona bereziak oroitzen dituzten margolanekin dekoratzen jarrai
tzeko nahiak. Hala, 1871ko azaroaren 19an probintziaren ongileen
omenezko margolan bat egitea erabaki zen150. Ideiaren bultzatzailea
Eugenio Garai Artziniegako prokuradorea izan zen zeinak, Antonio
Murga Mitxelenak Arabako txiro eta ongintzazko establezimenduentzat utzitako ondareengatik, Batzar Bereziari proposatu baitzion,
eskerrak emateko, patrizio hain itzaltsu horren izena margolan batean gera zedila, ohoratzearekin batera haren oroimena betikotu eta pertsona
ongileentzat pizgarri izan dadin.

X

Probintziako aita jaunak. Egilea: Juan Diaz Arkaute. Olioa mihisearen gainean, 99×66 cm.
1876. Arabako Arte Ederren Museoa. 1004 inbentario zenbakia.

Ikusten denez, 1870az geroztik gainbehera etorri zen
erretratu handi eta garestiak egiteko ohitura, baina
iraungo du hormak gertakari eta pertsona bereziak oroitzen
dituzten margolanekin dekoratzen jarraitzeko nahiak.

X

(ATHA-FHPA-DH-6194-1. Diaz Arkautek faktura bidaltzen du)

503

ATHA. Aktak 83. l., 106.-107. or.

504

ATHA-FHPA-DH.264.

505

Diputatu nagusi guztiak izendatzen ziren probintziako aita euren agintaldia
amaitzean. 1861eko maiatzean, ordea, Lur Jareetako Batzar Nagusien ohiko
bilkuretan, kargu hori izan ez zuten pertsonek kargua lortzeko irizpideak
ezartzea erabaki zen. Baldintza nagusia zen proposamena hiru prokuradorek
idatziz egitea eta gaia Batzar Nagusian erabakitzea.

506

ATHA-FHPA-DH.3320-16-02. Idazkun horrek zailtasun batzuk ekarri
zituen. 1875eko apirilaren 10ean Ramon Arguelles Añanako kuadrillaren
izeneko diputatuaren irizpen bat irakurri zen, Francisco Maria Mendietaren
kargugabetzea, probintziako aita gisa, Batzar Bereziak egitearen aldekoa,
hura baitzen eskuduna Batzar Nagusia deituta ez zegoenean, probintziaren
defentsaren aurka jarduteagatik eta Maeztuko Batzar Nagusi berezian izandako
parte hartzeagatik, non diputatu nagusi izendatu zutenek ez baitzeukaten
eskubiderik ez aginpiderik horretarako, diputatu nagusi kargu horri zegozkion
eskumenak usurpatuz era horretan. Horregatik agian ez da ageri probintziako
aiten taulan. Izan ere, kargugabetu egin zuten. Ikus ATHA-FHPA-DH.3320-16
espedientea.

507

ATHA-FHPA-DH.2498-1.

508

ATHA-FHPA-DH.680-16.
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Batzarra azaroaren 1eko bilkuran bilduta, aho batez erabaki zen
Eugenio Garairen proposamena, batzar aretoan ohorezko koadro
bat jartzekoa, bertan probintzian karitatezko obrak egin zituztenen
izenak inskribatuta geratzeko, eskerron publikoaren testigantza gisa.
Hura betetzeko, 1872ko apirilaren 18an Kontu Hartzailetzako bulegoari agindu zitzaion euren obrengatik meritu hori merezi zuten per
tsona guztien zerrenda xehe eta arrazoitua egiteko. Zenbait egun geroago ongintzako kausentzako diru emaileen zerrenda aurkeztu zen:
Mateo Murga, Lantenon jaioa,
zeinak 1865ean 5.000 pezetako dohaintza egin baitzien txiroei.
Isabel II.a, Espainiako erregina,
xede berarekin 20.000 pezetako dohaintza egiteagatik.
Antolin Udaeta,
Añesen jaioa, 1867an, 2.500 pezeta.
Ventura Cerrajería,
Menagaraiko auzotarra, 5.000 pezeta.
Antonio Murga Mitxelena,
Laudion jaioa, 1871n, 50.000 pezeta.
Jose Matia,
Laudion jaioa, bere herriko txiro eta dontzeilentzat 8.000 pezeta.
Zenbait hil geroago, ohorezko koadroa aginduta zegoela, Adrian Herran Zanbrana kontsultoreak koadroan idazkun hau jartzea proposatu zuen: Arabako probintziak bere eskerron eta begirunearen testigantza
publiko hau eskaintzen dio bere ongileen oroimenari. 1872ko ekainaren 2ko
ohiko Batzar Nagusian onartu zen, eta Estanislao Urkixo orduko diputatu nagusiak hartu zuen erabakitakoa betearazteko ardura.

Erretratuen galeriaren eraberritze lanak eta batzorde
gela bihurtzea. 1940., 1957. eta 1967. urteak

Probintzia Batzordearen gela 1940ko eraberritzeen ondoren.

1940an etxe-jauregiko gela nobleen eraberritze lan handiak egin ziren
eta, besteak beste, hainbat urtez bakar-bakarrik erretratuen galeriarako erabili zenarenak.

Hala, koadroak Presidentziako gelaurrean, Presidentzia bulegoan, Probintzia Batzordeko gelan, eta abarretan jarri ziren, eta aurrerantzean
ez zuten izan erretratuen gelarako bakarrik erabilitako esparrurik152.

Erreforma horren eta erabilera berriaren arrazoia koherentea izan
zen. Berrogeien hasieran negoziazioak egin ziren Ricardo Agustinen
jauregia, Frai Francisco ibilbidean dagoena151, erosteko, Probintziako
Museo, Artxibo eta Liburutegiaren egoitza izateko. 1941ean erosi
zen eta, une harrezkero, Aldundiaren Etxe Jauregiko Museoa osatu
zuten obretako asko eraikin berrira eraman ziren, batez ere gai erlijiosoei buruzko obrak. Aldundian geratuko ziren banatuta diputatu nagusien erretratuak, apaingarri gisa, geletatik banatuta, zeinak
berrogeiko hamarkadan birmoldatu eta berriz dekoratu baitziren.

Egoera zela eta, Jesus Guinea probintziako arkitektoak proiektu bat153
aurkeztu zuen ordura arte diputatu nagusien eta bestelako pertsona
ospetsuen erretratuen galeria izandakoa eraberritzeko. Proposamena hura batzorde gelarako erabiltzeko eraberritzea zen. Horretarako
aldaketa batzuk proposatu ziren: hormetan zurezko frisoak jartzea,
dekorazio berria sabaian eta zorua aldatzea, zurezkoaren ordez marmolezkoa jarriz. Planoan bertan adierazten denez, ordea, zura jarri
zen berriz marmolaren ordez.

151

Etxe hori 1912 eta 1916 artean eraiki zen, Julian Apraiz Arias eta Javier Luque
arkitektoen proiektu eta diseinuaren arabera. Ricardo Augustin eta Elvira
Zulueta senar-emazteen egoitza izan zen, zeinak zenbait hilabetez baino ezin izan
baitzuen etxea erabili, 1917an hil baitzen. Augustin Madrila mugitzea erabaki
zuen 1940an eta 1941ean Arabako Foru Aldundiari saldu zion bere jauregia.

152

Nolanahi ere, jauregiko solairu nagusian gertatu diren eraberritzeetan,
hirurogeita hamar eta laurogeiko hamarkadetan, gela hori diputatu nagusien
erretratuen gelarako erabiliko da, eta garai demokratikoko diputatu nagusien
erretratuak gehituko dira, 1977tik egun arte.

153

ATHA-DAIC.16860-47.
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Zenbait urte geroago, 1967an, berriz eraberritzea erabaki zen. Jesus
Guineak berriz, urtarrilaren 26an, lan hauek proposatu zituen: paramentuak zarpiatu eta luzitzea, eskaiolazko sabai faltsua, sabaia eta
paramentuak tenperaz margotzea eta metalezko mihiztadurak olioz,
marmol berde berdexkazko lurzoru berria eta gai berezko erradapiak, hori dena 300.000 pezetako aurrekontuarekin. Mármoles Las
Heras S. A. enpresa154, Betoñun kokatua, arduratu zen marmol berdezko zoladura egiteaz, 50 × 50 zentimetroko lauza txikitan, 134.323
pezetatan.

Marmolezko zorurako proposamena, azkenean egin ez zena.

Obra horiei beste arotz lan batzuk, dekoraziokoak, gehitu zitzaizkien, eta Muebles de Arte y Decoración R. Díaz-ek aurkeztu zuen
haien aurrekontua. Lan hauek egin zituen enpresa horrek: leihateetako arotz lan guztiak, frisoak, etab., Ukolako zurez guztia. Gainera, sofa bat, mahai bat eta larruzko sei besaulki hornitu zituen
batzorde gelaren alderako.
Hala, erretratu gela zahar hori langela bihurtuta geratu zen, probintziako antolamendua egituratuta zegoen batzordeentzat erabiltzeko.
Gutxi iraungo du erabilera horrek; izan ere, laurogeietan berriro berritu zen jauregia eta gelen erabilera protokoloari lotuago egokituko
da pixkanaka. Eraikin berria, jauregiarekin muga eginez, bulego teknikoetarako erabilia, eginda zegoen jada eta urteen poderioz administrazio zerbitzuak eraikin horretan nahiz Probintzia plazako ondokoetan birkokatu ziren155, eta jauregiko gela nobleenak foru diputatuen
eta protokoloko bulego gisa geratuko dira. Hortaz, berriz errepikatu
zen historia eta 1857an erretratu aretorako eta berrogeietan erremate
gela eta batzorde gela gisa ere erabilitako gela zahar horrek bere jatorrizko eginkizuna berreskuratu zuen. Diputatu nagusien erretratuak
jarri ziren berriro bertan, eta 1979az geroztik izendatutakoenak gehitu ziren. Saila hasteko, Emilio Gebara Saleta berrezarpen demokratikoko lehen diputatu nagusiaren erretratua jarri zen.

154

ATHA-DAIC-16862-20.

155

Jarduera horiei buruz mintzatuko gara obra honen hirugarren zatian.

Paramentuen planoa eta gelarako sabai eredua.
(ATHA-DAIC.16860-47)

Mármoles Las Heras-en faktura
batzorde gelan lauzak jartzeagatik.

R. Diazen faktura.

(ATHA-DAIC-16862-20)
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1

LEHENDAKARIAK ETA DIPUTATU NAGUSIAK 1877 - 2019

Emilio Gebara Saleta.
Diputatu nagusia (1979-1983)
Egilea: Javier Ortiz Guinea Diaz Otalora. Urtea 1988.
Olioa mihisearen gainean, 100 × 81 cm.
Arabako Arte Ederren Museoa. 1234 inbentario zenbakia.

2

3

5

1883

Jose María de Zabala y Ortes de Velasco

1884

Egilea: Javier Ortiz Guinea Diaz Otalora.
Olioa mihisearen gainean, 100 × 81 cm. Urtea 1988.
Arabako Arte Ederren Museoa. 1235 inbentario zenbakia..

Laureano Irazábal e Echeverria

1888

Juan Cano y Aldama

1892

Alvaro Elios y Mencos

1896

Carlos Juria y Urigoitia

1903

Eduardo Velasco y López Cano

1905

Federico Bariabar y Zamárraga

1909

Benito Yera y Santiyán

1913

Fernando Buesa Blanco.
Diputatu nagusia (1987-1991)

Alberto Ansola Maiztegi.
Diputatu nagusia (1991-1995)

Victor Azaoa y Aspizua

1915

Egilea: Javier Ortiz Guinea Diaz Otalora.
Olioa mihisearen gainean, 182 × 83 cm. 1995 ingurua.
Arabako Arte Ederren Museoa. 2459 inbentario zenbakia.

Dionisio de Aldama y Aldama

1917

José María Unda y Echezarraga

1919

Felix Ormazabal Askazibar.
Diputatu nagusia (1995-1999)

Lino F. de Zuricalday Otaola Arana

1921

José Gabriel de Guinea

1925

Pedro Ortiz López de Alda

1927

Félix Abreu Madariaga

1930

Teodoro Olarte Aizpuru

1931

Luis Dorao Merino

1934

Teodoro Olarte Aizpuru

1936

Cándido Fernández Ichaso

1936

Eustaquio Echave-Sustaeta Pedroso

1936

José María Elizagárate

1938

José María Díaz de Mendívil y Velasco

1938

Vicente Abreu Madariaga

1943

Lorenzo de Cura Lópe

1943

Manuel de Aranegui y Coll

1957

José Ruiz de Gordoa Quintana

1966

Jesús Abreu Ladrera

1968

Manuel María Lejarreta Allende

1972

Cayetano Ezquerra Fernández

1977

Emilio Guevara Saleta

1979

Juan Mª Ollora Ochoa de Aspuru

1983

Fernando Buesa Blanco

1987

Alberto Ansola Maiztegui

1991

Félix Ormazábal Ascasibar

1995

Ramón Rabanera Rivacoba

1999

Ramón Rabanera Rivacoba

2003

Xavier Agirre López

2007

Javier De Andrés Guerra

2011

Ramiro González Vicente

2015

Ramon Rabanera Rivacoba.
Diputatu nagusia (1999-2003; 2003-2007)
Egilea: Javier Ortiz Guinea Diaz Otalora.
Olioa mihisearen gainean, 100,5 × 83 cm. Urtea 2000.
Arabako Arte Ederren Museoa. 2460 inbentario zenbakia..

7

Xabier Aguirre Lopez.
Diputatu nagusia (2007-2011)
Javier Ortiz Guinea Diaz Otalora.
Olioa mihisearen gainean, 100 × 81 cm. Urtea 2008.
Arabako Arte Ederren Museoa. 3313 inbentario zenbakia.

8

Javier Andres Guerra.
Diputatu nagusia (2011-2015)
Egilea: Jabier Mingueza. Argazkilaritza. 113 × 87 cm. Urtea 2012.
Arabako Arte Ederren Museoa. 3325 inbentario zenbakia.

9

1880

Juan de Aladama y Urbina

Egilea: Javier Ortiz Guinea Diaz Otalora.
Olioa mihisearen gainean, 100 × 81 cm. Urtea 1997.
Arabako Arte Ederren Museoa. 2075 inbentario zenbakia..
6

1877

Andrés de Salazar y Urbina

Juan Maria Ollora Otxoa Aspuru.
Diputatu nagusia (1983-1987)

Egilea: Javier Ortiz Guinea Diaz Otalora.
Olioa mihisearen gainean, 100 × 81 cm. Urtea 1988.
Arabako Arte Ederren Museoa. 1236 inbentario zenbakia.
4

Benito María de Vivanco

Ramiro González Vicente.
Diputatu nagusia (2015-2019)
Argazkia: Quintas argazkilariak.

Teodoro Olarte Aizpuru.
Arabako Aldundiko Kudeaketa Batzordeko burua
(1931-1933 eta 1936ko otsailetik uztailera)
Egilea: Javier Ortiz Guinea Diaz Otalora.
Olioa mihisearen gainean, 100 × 81,5 cm. Urtea 2007.
Arabako Arte Ederren Museoa. 3312 inbentario zenbakia.

Margolana haren heriotzaren
70. urteurrenean eskaini zitzaion
omenaldiaren karira egin zen.
1936ko irailaren 18an fusilatu
zuen errepresio frankistak.
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DIPUTATU NAGUSIAK 1476 - 1877
Diputatua

Data

Lope López de Ayala

1476

Baltasar de Eguíluz y Barco

1663

Diego Martínez de Álava

1505

José de Olabe y Álava

1666

Martín Martínez de Bermeo

1533

Diego Félix de Esquivel y Ugalde

1669

Luis Martínez de Isunza

1537

Juan Ignacio de Uriarte

1672

Juan Martínez de Álava

1540

Manuel de Zárate

1675

Juan Martínez de Zuazo

1543

Pedro de Salinas Unda y Esquivel

1678

Diego Martínez de Salvatierra

1546

José Lorenzo de Verástegui Hurtado de Mendoza

1681

Mateo de Aguirre

1549

Diego Hurtado de Mendoza Sandoval y Rojas

1684

Fortunio o Ortuño López de Escoriaza

1552

Iñigo Eugenio de Agurto y Álava

1687

Francisco Pérez de Echávarri

1555

Juan Francisco de Landázuri Echaburu y Guevara

1690

Francisco de Isunza

1558

Francisco de Urbina

1693

Fortín o Ortuño López de Escoriaza

1561

Juan Joaquin Hurtado de Mendoza Zúñiga y Barrientos

1696

Francisco de Isunza

1564

José Tomás de Sarria Paternina y Liquez

1699

Cristóbal de Alegría

1567

Francisco Carlos de Álava y Arista

1702

Juan Ruiz de Vergara

1570

Juan Bautista Sáenz de Navarrete Muñoz de Otalora

1705

Cristóbal de Alegría

1573

Pedro de Salinas y Unda

1708

Juan de Salvatierra

1576

Francisco Antonio de Aguirre y Salcedo

1711

Juan de Ugalde Garibay

1579

Juan Bautista de Landázuri

1714

Cristóbal de Alegría

1582

José Tomás de Rivas y Verástegui

1717

Juan Ruiz de Vergara

1585

José Jacinto de Álava

1720

Juan Manrique de Arana

1588

José Ignacio de Landázuri y Ariz

1720

Juan López de Escoriaza

1591

José Tomás de Rivas Verástegui y Aldama

1726

Ruy Díaz de Vergara

1594

José Joaquin de Corral Arellano Zarauz y Balda

1729

Fausto de Aguirre

1597

Gaspar de Álava y Aranguren

1732

Juan López de Escoriaza

1600

José Ignacio de Landázuri y Ariz

1735

Ortuño de Aguirre y Zuazo

1603

Francisco Luis de Sarria Paternina y Heredia

1738

Lucas de Salvatierra

1606

Francisco Tomás de Aguirre Ayanz de Arbizu

1741

Juan Hurtado de Mendoza

1609

Juan Agustín Hurtado de Mendoza Zúñiga y Barrientos

1744

Diego Hurtado de Mendoza

1612

José Ignacio de Álava y Arista

1747

Juan López de Agurto Gastañaga

1615

Francisco Antonio de Urbina Eguiluz y Gabiria

1750

Martín Alto de Salinas y Estella

1618

Gaspar de Álava y Aranguren

1753

Martín Alonso de Sarria y Abecia

1621

Santiago de Velasco y Meono

1756

J. Baltasar de Urbina y Mendoza

1624

Tomás Ángel de Velasco

1759

Juan López de Agurto Gastáñaga

1627

Antonio Manuel Isasi de Arriola Axpe y Zárate

1760

Pedro de Álava y Eguino (Olabe)

1630

Pedro Ortiz de Zárate y Guevara

1761

Pedro de Álava y Esquivel

1633

Bartolomé José de Urbina y Zurbano

1764

Juan de Aguirre y Zuazo

1637

Francisco Antonio de Salazar

1767

Antonio del Barco y Recalde

1639

Francisco Javier de Urbina Isunza Gaviria y Sarria

1770

Francisco de la Cerda

1642

Carlos Antonio de Otazu y Moyua y Vélez de Guevara

1773

José de Során Urbina y Doipa

1645

Francisco Antonio de Salazar

1776

Francés de Aguirre y Álava

1648

Prudencio María de Verástegui Y Mariaca

1779

Pedro de Velasco y Lazarraga

1651

José María de Salazar

1782

Juan Antonio de Urbina

1654

José González de Echávarri

1785

Juan Antonio de Velasco y Retana

1657

Manuel Antonio de Llano Vea Murguía

1787

Bernardo de Isunza y Escoriaza

1660

Prudencio María de Verástegui y Mariaca

1791
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Prudencio María de Verástegui y Mariaca

1794

Ortuño María de Aguirre y Corral

1797

Ramón María de Urbina y Gaytán de Ayala

1800

José Joaquin de Salazar Sánchez Samaniego

1803

Pedro Ramón de Echeverría Carrión

1806

Valentín María González de Echavarri y Martínez de Zubiegui

1808

Miguel Ricardo de Álava y Esquivel

1812

Mateo de Ireguas y Aldama (por ausencia de Álava)

1814

Ramón Sandalio de Zubía Echeverria

1815

Diego Manuel de Arriola y Esquivel

1818

Nicasio José de Velasco Alava Arista

1823

Valentín de Verástegui Varona

1826

Diego Manuel de Arriola y Esquível

1830

Fausto de Otazu Balencegui

1830

Iñigo Ortés de Velasco Esquivel

1832

Fausto de Otazu Balencegui

1836

Iñigo Ortés de Velasco Esquível

1839

Francisco Urquijo Irabien Villachica

1844

Benito María de Vivanco Ortiz de Bustamante

1846

Benito María de Vivanco Ortiz de Bustamante

1849

José María Sáenz de Olano y Medrano

1852

Rodrigo Pedro de Varona Salazar

1855

Francisco Juan de Ayala Ortíz de Urbina

1858

Ramón Ortiz de Zárate Martínez de Galarreta

1861

Pedro Félix Ramón de Egaña y Díaz del Carpio

1864

Francisco María de Mendieta y Zabalburu

1868

Estanislao de Urquijo Landaluce

1870

Domingo Martínez de Aragón Fernández de Gamboa

1876

José Bravo Barandiarán

1877

Erretratuen aretoa Alberto Ansola diputatu nagusiaren legegintzaldian.

Egungo diputatu nagusien erretratu gela, azken zaharberritzearen ondoren.
Argazkia: Quintas argazkilariak.

Diputatu nagusiaren aginte makila. Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Galeria edo museoa 1859ko obren ondoren.
XIX. mende amaieran harrera gela eta
jangela bihurtzea. Beste eraberritze
batzuk 1940, 1957 eta 1973an
Galeria edo museoa 1859ko obren ondoren
Atzera egiten dugu berriz, 1859ra. Solairu nagusian, erremate gela
zeritzonean kokatutako erretratuen galeriaz gain, batzar aretoaren
beste aldean, haren ezkerrean, galeria edo museoa zegoen, 1844an
solairu bakarreko eraikina inauguratzean sortu zena, arestian kontatu dugunez.

Esandako datan, bigarren solairuko obrak amaituta, berriz zabaldu
zen museo hori. Lehenago margolan erlijiosoren bat zaharberritzeko
agindu zen, hala nola san Antonio Paduakoa, Familia Santua, Moises Nilotik aterea eta san Antonioren historia dakarren koadro bat. Lanak Julian
Ruizek egin zituen eta, fakturan ageri denez156, 2.000 erreal kobratu
zuen berniza kendu, garbitu eta zaharberritzeagatik.
Lehenago erakusten ziren obrei dagokienez, aldaketa batzuk gertatu
ziren. 1858an obrak amaitu orduko egin zen margolanen zerrendan
bi falta direla ikusten dugu: San Frantzisko otoitzean sakramentu txit santuaren aurrean, Cuadrak egindakoa, eta Ama birjina haurra besoetan
duela, egile ezezagunarena.

Galeria edo museoa 1844an jarri zen galeria edo museoa, batzar aretoaren ezkerrean kokatua. 1940an harrera gela eta jangela bihurtu zen (ATHA.DAF-GUE 4073)

514

ATHA-FHPA-DH.6191-1
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Bestalde, Jose Riberaren Gurutziltzatua, San Pedro eta San Pablo margolanak, sartu ziren unean, 1844ko amaieran, galeria edo museoan
jarri ez zirenak, bertan egongo dira orain 1858an. 1859ko uztailaren
14an ikusi zen Gurutziltzatuaren kontserbazio egoera ez zela ona, eta
Julian Ruizek garbitzeko aurrekontu bat aurkeztu zuen, besteak beste,
lan hauek biltzen zituena: mihisea itsatsita dagoen taulatik kentzea, atzetik beste mihise berri batekin sendotzea eta falkadun euskarri baten gainean
jarriz157. Lan hori guztia 3.800 errealean baloratzen zen. Arrazoia ezezaguna da, baina ez zioten Ruizi esleitu.
San Pedro, San Pablo eta Gurutziltzatua margolanak 1868 arte egongo dira galeria horretan eta data horretan erresumako hiriburura
eramatea erabaki zen erabat zaharberritzeko. Lanen ekimena Pedro
Egaña Diaz Carpioren lana izan zen, zeinak diputatu nagusi kargua
bete baitzuen 1864an. Zehazki, 1868ko urtarrilean158 Madrilerantz
irten ziren obrak eta Nicolas Gato Lemari agindu zitzaion haiek zaharberritzeko.
Obren lekualdaketa zorroztasunez egin zen; izan ere, probintziak zeuzkan balio artistiko handieneko obretako bat zen. Lehenik, Gasteizko
ebanista bati, Hilario Martinezi159, agindu zitzaion garraiatzeko kutxa bi egiteko. Sei langilek esku hartu zuten horretan. Pedro Askarazu
Miñoietako kaporalburuak izan zuen haren garraioa bideratzeko ardura, Gasteizko tren geltokitik. 160 erreal ordaindu zuen garraio horregatik, eta beste 6 erreal kutxa hori zigilatzeagatik. 1868ko urriaren
17an Francisco Maria Mendieta Zabalburu diputatu nagusiak kontu
hartzaileari agindu zion Nicolas Gato Lemaren alde 15.936 erreal160
ordaintzeko agindua eman zezala gastu hauengatik:
15.000 erreal Pedro Egaña diputatu nagusi jaunak emandako
probidentziaren bidez aginduak San Pedro eta San Pabloren margolan biak zaharberritzeko.
Gainerako 936 errealak, marko urreztatu biren gastuengatik,
300 erreal bakoitzeko, 30 erreal haiek paketatzeagatik, 6 Madrilgo geltokira garraiatzeagatik eta 290 erreal bidalitako margolanen 117 kilogramoko pisua trenbidez garraiatzeko kostuagatik.
Itzultzean, San Pedro eta San Pabloren mihiseak galerian jarriko dira
berriz, eta Gurutziltzatua, batzar aretoan. Kristoa gelako buruan jar
tzeko, hain zuzen ere, Hilario Martinezek parte hartu zuen berriz
zeinak, 10 beharginen laguntzarekin, aldamio bat egin baitzuen, aldare gisa, eta aretoko harlanduaren bizkarren altueran jarritako asto
161
batzuk. Hala, zeiharka geratu zen Kristoren margolana.

Nicolas Gato Lemaren erretratua. Egilea: Vicente Lopez519.

X

San Pedro, San Pablo eta Gurutziltzatua margolanak
1868 arte egongo dira galeria horretan eta data horretan
erresumako hiriburura eramatea erabaki zen erabat
zaharberritzeko.Lanen ekimena Pedro Egaña Diaz Carpioren
lana izan zen. Margolanok 1868ko urtarrileanjoan ziren
Madrilerantz, eta haien zaharberritzearen ardura Nicolas
Gato de Lemarena izan zen.

X

157

ATHA-FHPA-DH.6191-1.

158

ATHA-FHPA-DH.2485-4.

159

ATHA-FHPA-DH.2483-1.

160

ATHA-FHPA-DH.2485-4.

519

Fuente: http://www.masterart.com/Vicente-López-Valencia-1772-Madrid-1850.
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Galeria edo museoa dekoratzen zuten gainerako obrak aurreko kapituluan aipatutakoak ziren, erlijiosoak denak, San Frantzisko eta San Antonioren komentu desagertuetatik ekarriak. 1862ko inbentario baten arabera, galeria hori osatzen zuten
obrak, bigarren solairua eraikitzeko obrak amaitutakoan, hauek izan ziren:

NEURRIAK

(oinak eta hazbeteak)

Zk.

1862AN GALERIAN
ZEUDEN MARGOLANAK

EGILEA

Altuera Zabalera

10,8

7,7

1

Jesukristo hilzorian. Figura naturala baino
handiagoa. Riberak margotua

Ribera

7,7

4,8

2

San Pedro giltzekin.
Tamaina naturaleko figura osoa

Ribera

7,1

4,8

3

San Pablo. Tamaina naturaleko figura osoa

Ribera

3,3

2,6

4

San Antonio Abad. Figura erdia

Ribera (sic)

3,8

5

5

Gai mitologikoa. Terpsikorek dantza egiten du, Euterpek lira jo, Eratok abestu. Musek Pindo utzi dute
hilkorrak maitasunean, jakintzan eta lanean inspira
tzeko zoriontsuak izan daitezen, denek arnasten dituzte bakea eta zoriona. Flandriar eskolakoa eta meritu nahiko handikoa da

Ezezaguna

3,1

5

6

Moises haurra faraoi erregearen alabak Nilotik
aterea. Kopia ertaina

Ezezaguna

3,5

4,1

7

Abigailen zuhurtzia. Flandriarra. Meritu ertaina

Ezezaguna

3,5

4,1

8

Saul Davidi lantza jaurtitzen. Idem

Ezezaguna

3,5

4,1

9

David garaipenean Goliat azpiratu ondoren. Idem

Ezezaguna

5

6,4

10

San Antonio haurrarekin. Hala moduzko merituko margolana konposizioan, koloreetan eta arg iilunean. Haren marrazkia ahula da. Egilea joan den
mendekoa da

Cuadra

5,5

6,9

11

San Antonio predikuan zeken baten hiletan

Cuadra

4,8

6

12

San Antonioren mirari bat, emakume batek santuari
otoi egiten dio, santuak paper bat ematen dio. Merkatari bati daramakio pisatu eta haren pisua zilarrean emateko aginduarekin. Paperak pisu handia
dauka zilarrean

Cuadra

4,7

6,1

13

San Antonioren beste mirari bat. Emakume batek,
santuaren bitartekotzaz, onik ateratzen du bere haurra ura irakiten duen eltze batetik

Cuadra

4,7

6,1

14

Gazte bat san Antoniori abitu eske

Cuadra

6,1

4,5

15

Familia Santuaren ihesa Egiptora. Andrea del Sartoren kopia ertaina

Ezezaguna

6,3

4,1

16

Ximenez Cisneros kardinalaren erretratua. Meritu
urriko kopia

Ezezaguna

6

4,1

17

San Pedro negarrez, bigarren planoan Jesus arrantzan
ari diren bere dizipiluei agertzen zaie Italiar eskolako
hala moduzko kopia

Ezezaguna

3,8

3

18

Baratzeko otoia. Italiar eskola, meritu urriko kopia

Ezezaguna

5,9

4,4

19

Ama Birjina santa Katalinak eta santa Maria Magdalenak lagunduta, domingotar lekaide bati ager
tzen zaio santo Domingo Guzmangoaren erretratua
erakusten. Ertaina

Ezezaguna

7,2

5,3

20

Aingeru zaintzailea. Kopia eskasagoa

Ezezaguna

4,2

6,5

21

San Frantzisko Asiskoa aingeruak ur erredoma
erakusten dionean, araztasunaren ikur gisa

Cuadra

3,1

2,06

22

San Antonio Jesus haurrarekin. Meritu urriko koadroa

Ezezaguna
Jose Riberaren San Pedro (xehetasuna).
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Tabako eta gatz biltegiaren altxaera eta oin planoak. Egilea: Pantaleon Iradier. 1868. urtea.
Arte museorako gordetako areto oso zabala ikusten dugu.

231

1844an jauregiaren barruan museorako bakar-bakarrik erabilitako
esparru bat prestatu zen unetik, uste zen askoz egokiagoa zela obrak
ikusle guztientzat irisgarriagoa zen beste toki batean jartzea, probin
tziako administrazio jardueratik bereizita.
1868an ideia hori gauzatzeko abagune egokitzat jo zen, bigarren solairua eraikitzeko obrak baino 10 urte geroago ozta-ozta. Data horretan
tabako eta gatz biltegirako eraikin berri bat sortu beharra jarri zen
mahai gainean162, ordura arte zeuden esparruak urriak zirelako argi
eta garbi. Horretarako, probintziako eraikinaren ondoko lur batzuk
erostea proposatu zen eta Pantaleon Iradier probintziako arkitektoari
agindu zitzaion proiektu bat. Planoak eginda, arkitektoak, proposatutako xede nagusirako eraikin bat aurkezteaz gain, tabako eta gatz
biltegirako, arduradunarentzako etxerako eta arloko bulegoetarako,
proposatu zuen eraikinak lokal zabal bat ere edukitzea, sarrera bereizikoa eta argi zulo batez argiztatua, probintziak Etxe Jauregian zaintzen
zituen objektu artistikoak erakusteko.
Arkitektoak, irtenbide hori proposatzean, 1867ko azaroaren 6ko
Errege Agindu Zirkularra alegatu zuen, zeinaren bidez erakundeei
eskatzen baitzitzaien zeuzkaten arte objektuak kontserbazio egoera
zuzenean izateko. Proiektua beharrezkoa izan arren, probintzia baliabiderik gabe zegoela alegatuz, biltegi eta arte museorako eraikinaren eraikuntza ondoriorik gabe uztea erabaki zuen Aldundiak. Hala,
jauregian jarraituko dute artelanek.
XIX. menderen amaieran galeria edo museo kategoria galduko du
gelak, harrera gela eta jangelarako erabiliko baita, eta margolanak
eraikineko geletatik banatu ziren apaingarri gisa.

Harrera gela edo jangela 1940ko obren ondoren.

Harrera gela edo jangela: eraberritzeak XX. mendean
(1940, 1967 eta 1973)
Lehenago esan dugunez, 1940an, solairu nagusiaren eta bertako gelen eraberritze lan handiei ekitean, hainbat urtez museorako erabili
zenaren dekorazioa aldatzea ere erabaki zen. Aipatu denez, erabaki
horretan eragin zuen Augustinen etxea edo jauregia erosi izanak, artxibo, liburutegi eta museorako erabiltzeko, hain zuzen ere163, Arabako Etxea izenez. Hala, etxe-jauregiko galerian edo museoan zeuden
obra guztiak igaroko dira museo horretara, haien artean Riberaren
margolanak.
Margolan gehienak erositako jauregira eramanda, zenbait eraberritze
proposatu ziren behin betiko. Bere dekorazio nobleari eutsiz, harrera
gelarako erabiltzen hasi zen eta jangela gisa ere ezagutu zen, pertsona ospetsuen bisitetan bertan egingo baitira harrera eta otordu instituzionalak.
1968an, bere jatorrizko egoeran uztea nahi bazuen ere, Jesus Guinea
arkitektoak164 gela horretako parketa aldatzea proposatu zuen, etengabe hondatu eta lauzak urritu eta falta zirela ikusten baitzen. Lehenik,
haiek zaharberritzea proposatu zen. Eskutitza bidali zioten Segoviako
Baldopark enpresari, aurrekontua presta zezan eta, harekin batera,
ordeztu behar zen zoruaren marrazki bat. Uztailean enpresak eran
tzun zuen ezin zuela gonbidapena onartu, ez zeukalako makina egokirik lana egiteko.

Baxera probintziako armarriarekin. Argazkia: Quintas argazkilariak.
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ATHA-FHPA-DH-140-23.

163

MARTÍNEZ DE MARIGORTA, Jose. La Casa de Álava (Archivos, Biblioteca
y Museos Provinciales). Álava y sus alrededores, Gasteiz, z.g. Xehetasunez
deskribatzen ditu museoan nahiz jauregian dauden obrak..

164

ATHA-DAIC.16874-25.
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Jangelaren, museo aretoa zenaren, jatorrizko parketeko zoruaren plano orokorra, 1940koa, 1973an marmolezko zoru batekin ordeztu zena. Egilea: Jesus Guinea.

Harrera gela edo jangelaren behin betiko 		
eraberritzea 1973an
Oztopo nagusia erdiko marrazkiaren edo izarraren diseinua lortzean
zetzan, arkitektoak zenbait zuretan proposatzen zuena: kaoba, lizarra eta intxaurra. Zurezko zoru hori zaharberritzeak zekartzan zailtasunak aztertuz, 1968ko maiatzaren 7an jatorrizko zoladura behin
betiko kendu eta haren ordez marmol berdez egindako zoladura bat
jartzea proposatu zuen arkitektoak, batzorde gelan egin zen bezala165.
Obrak 168.167,74 pezeta balio zuen. Lan hauek proposatu ziren: zurezko zorua desmuntatzea, hormigoizko zolata jartzea eta zola eta
erradapi guztiak marmol berde berdexkaz jartzea. Marmolezko pieza
guztiek 2 cm lodi izan behar zuten, leunduak eta ertzak landuak.
Maiatzean Betoñon kokatutako Mármoles Las Heras enpresaren materialaren aurrekontua aurkeztu zen, zeinak lan bera egina baitzuen
batzorde gelan. Arkitektura proposamena behar bezala kontuan hartua izan arren, Sustapen Batzordeak, zurezko zoladura saloiko dekorazioari hobeto egokitzen zaiolakoan, erabakitzen du probintziako arkitektoak
azterketa berria egingo duela, egungo zoladuraren ordez zurezko beste parket
bat hartzea proposatuz, egungo marrazkiaren kokapenari eutsiz eta behar besteko kontserbazio bermeekin. Obra, beraz, ez zen egin.

X

1968an, bere jatorrizko egoeran uztea nahi bazuen
ere, Jesus Guinea arkitektoak gela horretako parketa
aldatzea proposatu zuen, etengabe hondatu eta lauzak
urritu eta falta zirela ikusten baitzen.

X
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ATHA-DAIC.16870-39.

Bost urte geroago, 1973an166, gaiari berriz heldu eta zorua zegoen
kontserbazio egoera tamalgarriaren berri eman zen. Julio Herrero arkitektoaren hitzetan, ez zetorren bat lokalaren dekorazio noblearekin. Orduan, zuraren egoera eskasari gelako paramentu eta gortinen egoera
txarra gehitzen zitzaion. Gizarte Ekintza eta Osasun Batzordera igorri zen gaia eta aurrekontu bateginean milioi bat pezeta jasotzea erabaki zuen hark, arkitektoek adierazitako obrak egiteko. Aldi berean,
mandatua ematen zien arkitekturako zerbitzu teknikoei proiektu oso
bat idazteko, bera berrikusi eta onartzeko. Proiektua Santiago Fernandez Villa eta Julio Herrero Romero arkitektoek idatzi eta zuzendu
zuten, eta Blas Leal Martin proposatu zuten obraren aparejadore.
Hauek izan ziren gelaren erabateko eraberritzerako
aurreikusitako obrak167:
Zegoen zoladura altxatu eta kentzea.
Leihate eta paramentuetako moldurak kentzea.
Eskaiolazko zutabeak eraistea eta zutabe edo 			
pilastra berriak egitea.
Zurezko leihateak erauzi eta kentzea.
Marmol rossozko zola jartzea.
Marmol arabescatozko frisoak jartzea.
Marmolezko erradapiak berritzea.
Orri biko leihateak jartzea margotzeko.
Beirate artistiko beruneztatuak leihateetan.
Erradiadoreak kendu eta berriz jartzea.
Pintura, elektrizitate eta dekorazio lanak.

166

ATHA-DAIC.16891-27.

167

ATHA-DAIC.15703-9.
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Gela, zorua eta dekorazia 1973an eraberrituta. Kanpoko itxuran horma bietan
zeuden zutabeak desagertu eta haien ordez pilastrak jarri direla ikusten da.
Argazkia: C.U.

Harrera gela edo jangela 1999an. Argazkia: Quintas argazkilariak.

Urte horretako uztailean behin betiko onartu ziren proiektua eta aurrekontua, 964.144 pezetakoa zena. Esleipena zuzenekoa izatea erabaki zen, obrak premiazkoak zirelako, eta Construcciones Mendizábali esleitu zitzaizkion. Hauek dira lanetan esku hartu zuten enpresak:
Piedras y Derivados La Vitoriana, S. L., zoruan eta frisoetan erabiliko
zuen marmolaren arabera zenbait aurrekontu aurkeztu zuena168 Decoraciones Araba, pilastretako eskaiola lanak egin zituena; Electri
cidad Arrázola, gelako elektrizitateari zegozkion lan guztiak egin
zituena; eta Almacenes El Barato, leihateetako gortinak jarri zituena.
Harrera gela edo jangelaren erabateko eraberritze obra izan zen, urteetan hasierako diseinuaren arabera iraun ondoren. XIX. mendearen bigarren erditik, zutabeen gela gisa ere ezagutu zen, hain zuzen ere,
haren hormak edertzen zituzten elementu horiengatik, zeinak kendu
baitziren eraberritzearekin eta, beraz, aurrerantzean ez zen berriro
horrela deitu. 1973ko abenduaren 29an obren harrera akta sinatu zen.

Gelako tximinia eta haren marrazkia. Argazkiak: C.U.
168

Sabaietako dekorazioa. Argazkia: Quintas argazkilariak.

Aurrekontua marmol (rosso levanto, Galizia granito beltza, Tijuca granito beltza)
eta frisoengatik (marmol arabescatoa edo arrakala berdeko marmola).
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Gelara sartzeko kaobazko atea brontzezko xehetasunekin. Argazkia: Quintas argazkilariak.

Aretora sartzeko ate berria
Lehenengo aldaketetako bat sartzeko atea izan zen. Ordura arte zegoenak, pinuzkoa hura, ez zion gelari behar zen dotorezia ematen.
Berria egin behar zen, gai nobleekin, eta haien atzean zabaltzen zen
esparruak, Foru Gobernuaren organoaren, hots, Arabako Batzar Nagusien, tokiak eta egoitzak eskatzen zuen duintasunaren araberako
dekorazio batekin.
169170

1858an, Pedro Rodrigo Barona diputatu nagusiak, jauregiko bigarren
solairua altxatzeko egiten ari ziren hobekuntzen protagonista bera,
hau egiteko agindu zuen: atari bat bere kaobazko atearekin Batzar Nagusien aretorako sarrera emateko. Martxoaren 24an Baldomero Hidalga
arotzarekin landu zen gaia171 eta kaobazko ate bat egin eta jartzea
esleitu zitzaion. 1.600 errealeko kostua izan zuen. Atean jarri zen burdineria guztia Miguel Ezkaraik eta Miguel Ezkurrak hornitu zuten.
Atearen gaineko apaingarri eskultorikoa, Carlos Imberten lana.
Argazkia: Quintas argazkilariak.

Batzar aretoa.
Eskultura eta aulki berriak (1856-1859).
Eraberritzeak 1972, 1978, 1987 eta 1997an
Jauregiak bigarren solairua eraiki ondoren zuen itxurarekin jarraituz, arreta berezia merezi du batzar aretoak, hasierako diseinutik gehien eraberritu zen esparrua izan baitzen. Eraikineko gela nagusia
zen. Aurreko kapituluan esan denez, 1844an itxura oso soila zeukan,
hein handi batean, baliabide urritasuna zela eta. Dagoen dokumentazioari esker, xehetasunez deskriba ditzakegu 1858aren amaieran
eta 1859aren hasieran, eraikina birmoldatzeko lanak amaitutakoan,
esparru horretan gertatu ziren erabateko aldaketak. Halaber, dekorazioan izandako bilakaera hobeto ulertzeko, egun arte egindako
eraberritze guztiei helduko diegu kapitulu honetan.

Hura apaintzeko, Carlos Imbert172, eskultorearekin hitz egin zen, eta
hari agindu zitzaion hargintza eta apainketa lana, 15.000 errealengatik. Harreman luze eta emankorra hasi zen horrela eskultore horrekin.
Kapitulu honetan eta hurrengoetan emango dugu haren obren berri.
Carlos Imbert, frantses jatorrikoa, 1814an jaio zen. Candida Arangurenekin ezkondu zen eta haren alaba Daria Gasteizko Arte Ederren
Akademiako ikasle izan zen. Bere aita ordeztu zuen 1866an han ematen zituen marrazketako klaseetan173. Pertsonaia polifazetikoa izan
zen, eskultore, marrazkigile eta musikari. Jauregirako egindako obrez
gain, zeinen berri emango baitugu, hiletako beste batzuk egozten zaizkio. Adimen handiko eta jarduera eskergako pertsonaia, mekanikari
buruzko ezaguerak zeuzkan eta haiengatik zenbait proiektu aurkeztu
zituen, garairako berriak, hala nola mugimendu etengabeko makina
bat. Galbanotekniako teknika ere ezagutzen zuen174. Bere bizitzaren
amaieran, gorputz erdiko paralisi batek jota egon omen zen. 1870ean
hil zen, 56 urte zituela.
Imberten lehen obra garrantzitsua, jauregiari dagokionez, batzar aretora sartzeko ateko esku hartzea izan zen, esan dugunez. Bere lanean,
ate-zangoak diseinatu eta zizelkatu zituen, ateburu dekoratu bat eta
goialdean multzo eskultoriko bat egin zituen. Apaingarri hori atondora ematen zuen atearen aldetik jarri zen, hots, jauregira sartu orduko
ikusten zen. Irudian ikusten denez, dekorazio inperial bat egin zuen,
arrano bik osatua, bikaintasunaren eta duintasunaren ikur heraldikoa
hura175. Burua itzulita, erdirantz begiratzen dute arranoek, eta euren
hegal zabalduekin Arabako armarria inguratzen dute. Landare girlandekin oparo dekoratuta dena.

Carlos Imberten aldeko ordain-agindua527
kaobazko atean egindako eskultura lanagatik.

Pedro Rodrigo Barona.
Diputatu nagusia. 1857-1860528.
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ATHA-FHPA-DH.2462-17. Obraren kostua 15.000 errealekoa izan zen guztira.
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ATHA-DAF-VAR-PP-001-055

171

ATHA-FHPA-DH.2437-1

172

Carlos Imbert. Eskultore eta margolaria. Gasteizko Marrazketa Eskolako
ikasle hasi zuen bere prestakuntza. 1843an bere burua eskaini zion Gasteizko
Arte Ederren Akademiako zuzendaritza batzordeari tailla irakasteko. 1870ean
zendu zen. Ikus datu biografiko gehiago hemen: VIVES CASAS, Francisca. La
Academia de Bellas Artes de Vitoria (1818-1889), Gasteizko Udala, 2000, 127.-178. or.

173

Vives Casas, Francisca. Op. cit.

174

Vives Casas, Francisca. Op. cit., 180. or.

175

Halaber, Isidoro Sevillak bere Etimologías lanean dioenez, «hegaztien erregina»
da. Bestiarioetan honela goraipatzen zen: «eguzkirantz itsutu gabe gora egiteko
gai den hegazti bakarra».
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XX. mendeko berrogeietan jauregian egindako geroko obretan, ate
osoa (ate-zangoak, ateburua eta multzo eskultorikoa) mugitu eta gela
horren barrualdera ematen duen aldean jarri zen, ordura arte zegoen dekorazioa ordeztuz. Ate horren zangoak eta ateburua xumeagoak ziren eta, haren gainean, horma-hobi bat, zeinean Estibalizko
Ama Birjina baitzegoen jarrita. Horrela, batzar aretora atondotik
sartzeko atea ere erabat eraldatu zen. Erromatar estilokoa, ate-
zango birekin, joniar estiloko pilastrekin eta muturretan metopen eta
triglifoen xehetasunak zituen ateburuarekin, eraikinaren kanpoko
fatxadaren estiloa oroitzen zuen. Mugitutako multzo eskultorikoa
ordezteko Arabako beste armarri bat jarri zen, harrizkoa, zatitutako
frontoiaren erdian. Zenbait urte geroago, ate horretan esku hartu
zen berriro, frontoia ere kenduz eta pilastrak marmola imitatzen
zuen pinturarekin dekoratuz.

Atearen egungo ikuspegia gelaren barrualdetik. Argazkia: C.U.

X

1858an, Pedro Rodrigo Barona diputatu nagusiak
portale bat egiteko agindu zuen, kaobazko atearekin,
Batzar Nagusien aretora sartzeko.

X

Batzar Nagusien aretoko atea. Argazkia: C.U.

Atearen ikuspegia atondotik 1942an,
Arabako armarria frontoi zatitu baten
erdian jarriz dekoratuta.

Egungo atearen ikuspegia.
Frontoirik gabe. Argazkia: C.U.
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Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Igeltsuzko eskultura zaharrak,
Imbertek eginak; Isabel Katolikoa.
Argazkia: artxibo partikularra.

Batzar aretoko eskulturak, Carlos Imberten obra (1856-1857)
Gelan gertatu zen aldaketarik nabarmenena agian, 1859an jarritako
aulkiteria berriaz gain, sei eskultura euren hobietan jartzea izan zen,
luzetara doazen hormetan.
1858ko inbentarioan jasotzen denez, 1844tik gela horrek itxura dekoratibo hau zeukan: hormak korintiar ordenaren araberako pilastrekin
zeuden dekoratuta freskoak margotzeko estali eta prestatutako paneltzarrekin, erreten ahurrekiko zerrenda batekin, amaitzeko kristalezko teilatu bat
daukala, zeinetik hartzen baititu bere argiak aretoak, urak albo bietara isuriz. Paneltzar horiek freskoko pinturekin estali beharrean, aurreikusita zegoen bezala, eta hori gauzatu ez zenez, ideia aldatu eta Carlos
Imberti obra eskultorikoa agintzea erabaki zen. Artista horrek, esan
dugunez, lehenago ere lan egin zuen probintziarentzat, gela horretara
sartzeko atearen gainean jarritako multzo eskultorikoa eginez.
Mandatu hori bigarren solairua eraikitzeko obrak, 1856ko apirilean,
behin betiko erabaki aurretik ere egin zen. Probintziak zenbait hil lehenago zeukan erabakita, urtarrilean zehazki, batzar aretoaren barruko itxura ahalik eta lasterren hobetzeko. Data horretan agindu zi
tzaizkion sei eskulturak Imberti. Dagoen bibliografiak Carlos Imbert
aipatu du beti pieza horien protagonista bakar gisa, baina ez zen hala
izan. Kontuan hartu behar da eskulturaren artea marrazketaren arloari lotuta doala eta, probintziak Imberti agindutako obretan behin
tzat, egiaztatzen da lehenagoko zirriborroak izen handiko margolariei
eskatu zitzaizkiela; eta eskultoreari eman ondoren, obra zehaztasunez
egitea ahalbidetu zioten haiek.
Hala, batzar aretoko eskulturen kasuan, pertsonaien marrazkiak edo
irudiak Carlos Muxika Perez176, errioxar margolariaren obra izan ziren. Villanueva de Camerosen jaio zen, 1821ean, Inocencio Borghiniren ikasle izandakoa.

176

Carlos Muxika Perez (Villanueva de Cameros, Errioxa, 1821-h. 1876).
Espainiar margolaria. Madrilen ikasi zuen, San Fernandoko Akademian,
Inocencio Borghini eta Juan Antonio Riberaren ondoan, 1841etik 1847ra bitartean.

Batzar aretoa. 1940. urtea535.

Muxikak egindako marrazkien
ordain-agindua536.

177178

Ohikoa omen zen Imbert beste artista batzuek egindako diseinuetatik
abiatzea. Hala geratu zen berretsita 1862ko abenduan, Pedro Maria
Berastegi eta Miguel Ricardo Alavaren eskulturak egiteko kontratatu
zutenean, jauregiko fatxada nagusian jartzeko179, aurrerago mintzatuko gara haietaz.
Batzar aretoko eskulturei dagokienez, 1856ko lehen hilabeteetan, eta
bigarren solairuko hargintza eta igeltsero lanetarako lehen proposamenak erabaki eta hasten ziren bitartean, mandatua eman zitzaion
Francisco Javier Losada Melgarejo180, San Fernando de Quirogako II.
dukeari181, zeina Madrilen bizi baitzen, Gorteko artista batekin Arabako historiarekin lotura izan zuten pertsonaien diseinua edo zirriborroak hitzar zitzan. Lan hori egiteko gestioak aurreratu nahi ziren
hala, prozesua luzea izan zitekeela jakinda.

177

AMVG GUI-1-254-2 (2). Egilea: Guinea, Julio (1940). Ikus daiteke ateburuaren
gainean horma-hobi bat dagoela Estibalizko Ama Birjinaren irudiarekin, zeina
Carlos Imberten multzo eskultorikoak ordeztu baitzuen, atearen kanpoaldean
jarri zenak, atondotik ikusten zela..

178

480 erreal ordaindu ziren.

179

Aurrerago esango dugunez, pertsonaia bien zirriborroak Juan Angel Saez
gasteiztar margolariaren lana izan ziren, zeinak diputatu nagusiarengandik jaso
baitzuen mandatua, 1864ko ekainaren 2an kontzeptu honengatik aurkeztutako
fakturak frogatzen duenez: «Alava jenerala eta Prudencio Maria Berastegi jauna
irudikatzen dituzten estatua bi asmatu eta txinatar tintaz marraztea».

180

Francisco Javier Losada, San Fernandoko II. dukea. 1808an jaio zen Ferrolen,
A Coruñan, Ramon Losada Bernaldo Quirosen eta Isabel Melgarejo Zuazoren
seme. 1881ean zendu zen Gasteizen, 73 urte zituela. 1856an Madrilen bizi zen.
1874an Gasteizko 4. alkateorde kargua bete zuen.

181

San Fernando de Quirogako duketza Espainiako noble titulu bat da, Fernando
VII.ak 1815ean Joaquin Jose Melgarejo Saurin (Cox, Alacant, 1780-Madril,
1835) Melgarejoko II. markes, Cox eta La Condominako jaun, Errege Armaden
brigadier, Urrezko Ardi Larruaren Ordenako eta Calatravako Ordenako (1815)
zaldun eta Carlos III.aren Gurutze Handiaren zaldunari emandakoa.
Iturria: http://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_San_Fernando_de_Quiroga.
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Esculturas originales de Imbert. Vista de la sala en 1940. Detalle de la imagen542.
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Losadak Carlos Muxika Perez margolariarekin harremanetan jar
tzea hautatu zuen. Margolaria ezagutzen zuen; San Fernandoko Arte
Ederren Akademian ikasi zuen eta, titulua lortu ondoren, tailerra
zabaldu zuen Madrilen, geroko margolarien irakasle jardunez, hala
nola Aureliano Berrueterena182. Halaber, Isabel II.aren alaben (Pilar,
Paz eta Eulalia Borboikoak) marrazketako maisu izan zen eta, beraz, oso ezagunean giro artistikoan eta koroaren ingurukoan. Erromatik itzuli ondoren, non prestaketa jasotzen egon baitzen 1848an,
pintoreak Carlos Riberarekin batera lan egin zuen, zeinak orduan
Kongresuko bilkura aretoko pinturetan lan egiten baitzuen. Marrazkigile bikain gisa nabarmendu zen, eta garaiko aldizkari gehienak
ilustratu zituen. San Fernandoko dukearen mandatua onartu zuen
Muxikak eta bilkura aretoa apaintzen duten sei eskulturak diseinatu
zituen. Hauek irudikatzen dituzte: Vela Ximenez kondea, Arabako
jauna 882an; Fernand Gonzalez, Arabako jauna eta Gaztelako kondea, 933tik 970era; Alfonso XI.a, Gaztelako erregea, zeinen aurrean
burutu baitzen, 1332an, Arriagako Kofradiaren borondatezko entrega Gaztelari; Isabel Katolikoa, Carlos I.a eta Felipe V.a, euren
erregealdietan egin zituzten Arabako lege eta ordenantzen zin eta
berrespenen oroimenez.
Muxikak diseinuak egin ondoren183 Losadari eman zitzaizkion, eta
480 erreal ordaindu zuen berak. 1856ko ekainaren 5ean diputatu nagusiak agindua eman zion orduko diruzain Manuel Gonzalez
Etxabarriri, ustekabeko gastuen partidarako kontura, aurreratutako
kopurua ordain zekion Losadari.

182
183

526. zenkabidun ordain-agindua
Ordain-agindu honen arabera, Manuel Gonzalez Etxabarri diruzain nagusiak Aldundi honetako atezainari ordainduko dizkio, gaurko maiatzaren
hogeita hamaikako ofizioan xedatutakoa betez, laurehun eta laurogei erreal,
zeinak Jabier Losada San Fernandoko duke jaun txit gorenaren eskura jarriko baititu, Madrilen bizi den Carlos Muxika jaunari emandako kopuru
bera itzultzeko, sei marrazki egiteagatik, zeinak eredu izan baitaitezke beste
horrenbeste pertsonaiaren bustoak eraikitzeko, Probintziako Etxe Jauregiko
kutxetan jarri behar direnak” 185.
Dirudienez, zirriborroak Imbert eskultorearen eskuetara iritsi orduko,
obra hasi zen; izan ere, Losadaren aldeko ordain-agindua baino hilabete lehenago, maiatzean, 1.500 erreal ordaintzeko agindua eman zen
Imberten alde lehenengo eskultura, Alfonso XI.arena, egiteagatik186.
Bigarrena 1856 horretako azaroan emango da187, zeinarengatik 1.500
erreal askatu baitziren, eta hurrengo hiletan gainerakoa pertsonaia
historiko guztiak amaitu arte. 1857aren erdialdera amaitu zen obra.
Denboraren poderioz, eskaiolaz egindako eskulturak narriadura geldiezina jasaten hasi ziren. Izan ere, bederatzi urte baino ez ziren igaro
1865ean Imbertek Vela Ximenez kondearen estatua konpondu behar
izan zuenean, zaharberritze lan horregatik eskultorearen aldeko 60
errealeko ordain-aginduaren bidez jasota dagoenez.

Aureliano Berruete Moret (1845-1912). Madrildar margolaria. Estetika
inpresionistatik gertuko artista izan zen, eta paisaia pintore bikaina.

184

ATHA-DAF-BAR-NV-021-016.

Zoritxarrez, dokumentazio hori guztia ez da gorde Probintzia Artxiboan. Agian,
bilatzeko bidea agiriak Imbert familiako oinordekoen artean aurkitzea litzateke,
Muxikaren diseinuak hari eman baitzizkioten eta obra eskultorikoa egiteko
eredu izan ziren.

185

Javier Losada San Fernandoko II. dukearen aldeko ordain-agiriaren testuaren
transkripzioa. ATHA-FHPA-DH.2456-1.
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ATHA-FHPA-DH.2456-11.

187

Idem.
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Vela Ximenez jauna. Kondea eta Arabako jauna

Carlos I. Espainiakoa eta V.a Alemaniakoa

Alfonso XI.a Gaztelakoa

Eskaiolazko eskulturak argizari galduz urtzen da
estatuarako brontzean (1978)
Jatorrizko estatuak euren hobietan geratuko dira 120 urtez baino
gehiagoz, 1978 arte. Urte horretan, batzar aretoan egindako obra
handien kariaz, eskaiola eta igeltsuzko jatorrizko eskulturen narriadura handia eta kalte larriak ikusi ziten. Gainera, begi bistakoa
zen etengabea zela. Kokatuta zeuden tokia ekitaldi instituzional,
protokoloko bisita eta bileretarako maiz erabiltzen zenez, pentsatu
zen segurtasun arazoak sor zitezkeela pertsonentzat. Batzorde Bateratuek eragile negatibo guztiak aztertu zituzten eta martxoaren
31n hari buruzko irizpen bat eman zuten. Hura ikusita, apirilaren
10ean dekretu bat eman zuen presidenteak. Bertan, Codina Hermanos SA188 enpresarekin zuzenean kontratatzea erabaki zen, sei
eskulturak argizari galduz189, urtzeko, estatuarako kalitaterik oneneko
brontzean. Galdaketaren prezioa 525.000 pezetan finkatu zen unitateko. Dekretu berean ebatzi zen erreprodukzioen argizariak, brontzeak
eta patinak Julio Lopez Hernandez190 eskultoreak ikuskatuko zituela.

Fundición Codinaren historia XIX. mendearen amaieran hasten da, Benito
Codinak enpresa jarduera horri ekin zionean Bartzelonan eta, Campins bere
bazkidearekin batera, biek lan egiten zuten Masriera artisauaren burdinola
bereganatu zuenean. Ikus datu gehiago enpresaren webgunean: http://www.
codinahermanos.com.
547 Argizari galduzko eredua edo argizari galduzko galdaketa eskultura prozedura bat
da, tradizio oso zaharrekoa, molde baten bidez metalezko figurak (brontzezkoak
gehienetan) lortzeko. Moldea tradizionalki erle argizarian modelatutako prototipo
batetik egiten da.
548 Julio Lopez Hernandez. Espainiar eskultorea, 1930ean jaioa, Madrilen. San Fernandoko Arte Ederren Eskolako akademikoa. Haren obrak Espainia eta munduko
museo askotan daude (New Yorken, Helsinkin, Japonian, Estrasburgen, etab.).
546
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Isabel Gaztelakoa

Felipe V.a Borboikoa

Fernan Gonzalez I.a Gaztelako Kondea

Saloiko eskuin eta ezker alboetako eskulturak. Argazkia: Quintas argazkilariak.

X

Jatorrizko estatuak euren hobietan geratuko dira
120 urtez baino gehiagoz, 1978 arte.

X

Galdaketaren egileen eta obren ikuskatzailearen
identifikazio plaka.
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Batzar aretoko argi zuloa eta batzar aretoa (behean). Argazkiak: Quintas argazkilariak.

Gelako hormak sabai edo argi zulo batean amaitzen dira. 1844tik
ganga igeltsuzko arrosa-leihoz estalita zegoen eta, erdian, kristal edo
beirate xume bat zegoen, aretoaren barrualdera argia ematen zuena.
Gaiari buruzko albiste dokumental gutxi dago. Dokumentatuenetako
bat 1915ean egin zen esku hartzea da. Urriaren 23an, Julian Apraiz
arkitektoak batzar aretora ematen zuen teilatuaren egitura ikuskatu
zuen, eta ikusi zen armadurek deformazio handiak jasan zituztela eta,
ondorioz, mugimendu handiak sumatu zirela argi zuloan191; hortaz,
premiazko esku hartze bat proposatu zen. Probintzia Batzordeak,
egoera ikusita, arkitektoaren proiektu bat eskatu zuen.
Hau izan zen azaroaren 4an aurkeztutako proposamena: guztira
teilatuaren 500 metro karratu eta armadurak konpontzea, 40 metro
karratuko argi zuloari eusten zioten formak burdinazko habexken
bidez finkatzea eta haren horma atal bertikalak berritzea, guztiz
pitzatuta zeudelako eta erortzeko arriskua zutelako (30 m2 guztira).
Proposatutako obren kostua 2.170 pezetakoa zen guztira. Obra guztia
1915eko urriaren 5eko bilkuran onartu zen.

2006an zaharberritzeko esku hartzea egin zen192. Lana Mikel Delika maisu beiragileak egin zuen. Lehenago, 33 panel beruneztatuak
aztertu zituen. Gai hau zuten, haren arabera: beiratea estilo neoklasikoko ornamentazio simetrikoarekin. Dioenez, ez zen argiztapen naturala,
artifiziala baizik, beiratetik zentimetro gutxi batzuetara kokatutako
fluoreszenteetatik zetorrena. Haren argia 3 zentimetro lodi diren metakrilatozko panel batzuei esker lausotzen da, zeinek beiratearen panelen neurri berak baitauzkate. Egiletzari dagokionez, dokumentazio
zehatzik ezean, maisu beiragilearen arabera, bere estiloagatik Maumejean edo Irungo maisu beiragileena izan liteke193. Ordukoan, kontserbatu
eta zaharberritzeko lan zorrotza egin zuen Delikak: panelak sendotu,
metakrilatozko panelak eta beirak eurak garbitu eta eskuilatu, hausturako beruna kendu, beira hautsiak itsatsi, piezak grisailaz pintatu
eta berunezko piezak finkatu. Delikarekin batera Metalistería Lacavi
enpresak lan egin zuen.

Egungo beirateari dagokionez, ez dago batere dokumenturik, baina
XX. mende betean jarri zirela uste dugu, posibilitate gisa.

191

ATHA-FHPA-DH.56-15.

192

Mikel Delika maisu beiragileari eskertzen diogu gaiari buruz eman digun
informazio guztia.

193

Ikerketa eta kontsulta asko egin dira artxiboetan eta enpresa bien egungo jabeei,
baina ez dute emaitzarik eman.
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Aulkiteria berria, Marcos Ordozgoitiren lana
Batzar aretoaren oinplanoak paralelogramo angeluzuzen baten forma
dauka, korintiar ordenako dekorazioekin eta ordena bereko artisau
lanekin, arestian esan dugunez. Aurreko kapituluan ikusi dugu aretoko dekorazioa eta aulkiteria xumeak izan zirela eta haren itxura hobetzen zuten oihalekin apaindu eta forratuta zegoela. 1856an, Pedro
Rodrigo Barona diputatu nagusiak ezarritako jarraibideei jarraituz,
altzari berriak behar zirela erabaki zen, prokuradoreak eroso egoteko, aulkiteria zaharra nabarmenki deserosoa zelako osoko bilkuren
jardunaldi luzeei eusteko.
Haiek egiteko oinarriak argitaratu ziren eta, erremate publikoan,
Marcos Ordozgoitiri esleitu zitzaion194, maisu artista bera, 24.000
errealengatik, hiru epetan ordaintzekoak: bata obra hastean, bigarrena lan erdian eta hirugarrena amaitzean.
Marcos Ordozgoiti Murua 1824ko apirilaren 25ean jaio zen. Jose Antonio Ordozgoiti eta Maria Andres Muruaren semea zen. Gasteizko
Marrazketa Akademiako idazkari izan zen. Venancio Armentiaren
tailerrean ikasi zuen ebanisteriaren artea. Landatxon zegoen kokatuta tailer hori eta, esan dugunez, jauregirako altzari hornitzailerik
handienetako bat izan zen. Prado auzoan zeuzkan bere etxea eta
tailerra, gantzezko kandela fabrika izan zen eraikinaren erdia okupatuz195. Haren tailerra luxuzko altzarien hornitzaile nagusietako
bat izan zen Gasteizko etxeentzat. Petra Errementeriarekin ezkondu eta seme-alaba bi izan zituen berarekin, Victoria eta Ramiro.
1866 baino apur bat lehenago, data ezin da xehetasunez zehaztu,
Bilbora mugitu zen eta han gauzatu zuen bere bizitza profesionalaren zati handi bat, Abandon. Han zeuzkan bere etxea eta eskultura
eta ebanisteriako tailerra, Geltoki kalean. Hiri horretan zenduko da,
1875ean, Madrilen tarte labur bat eman ondoren. 51 urte zeuzkan
eta, dirudienez, garuneko gaitz bat izan zen eragilea.

Federico Baraibar batzar aretoan (1911). Aretoaren itxura eta Ordozgoitiren aulkiteria554.

Bitxikeria gisa, eta maisu taillagin horri buruz apur bat gehiago jakiteko, irudi hauek berreskuratu ditugu, Elorriagako (Araba) elizako
anboitik datozenak, Ordozgoitik berak eginak 1861ean. Obran bertan agertzen da data. Pieza horretan bere buruari egin zion erretratua
ikus dezakegu, herri horretako erretorearen ondoan, obra berak aginduta, protagonista izan zituenen aztarna eta sinadura gisa.196
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PALIZA MONDUATE, Maite. «Marcos Ordozgoiti, una figura polémica de la
escultura vasca del siglo XIX», Ondare, 21, 2002, 415.-426. or. Egileak luze eta
zabal hitz egiten du aldi profesional horretaz eta Bizkaiko eskultura erlijiosoan
eta hiletakoan izan zuen jarduera artistikoaz lan horretan.
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1823an, Juan Bernardo Laskarai Gasteiza iritsi zen, Ziburutik (Frantzia)
etorrita, eta gantzezko kandela fabrika txiki bat alokatu zuen Gasteizko
Prado auzoan, produktu horien fabrikazioan jarduteko. Gaur egun, familia
horren seigarren belaunaldiak Lascaray SA enpresa zuzentzen du, Arriagan
kokatua, eta bere negozio handi biak dauzka oraindik: atal kosmetikoa eta atal
oleokimikoa, batez ere animalia zein landare jatorriko gantz azidoak eta haren
deribatuak lantzen dituena. Iturria: https://www.lascaray.com/empresa-lascaray/
historia-de-la-empresa-lascaray-s-a.
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Elorriagako elizako anboiaren dekorazioa. Argazkia. Foto: C.U.
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Esan dugunez, zati nagusian, atetik hurbilenean, forma makotua zeukan eta tarte bat uzten zuen aulkien eta hormaren artean. Alde erdizirkular hori, sarreratik lehen begiratuan ikusten zena, panel batzuekin zegoen dekoratuta, herriko ohituren alegoriak taillatuta, Ordozgoitiren beraren hitzen arabera, eta aulkiteriaren hasieran lehoi eder bi.

Ordozgoitiren autorretratua Batzar aretoko aulkietan. Argazkia: C.U

Datu bitxi hori aurkitu ahal izan nuenean, bere obran bere autorretratua egiten duen artista bati buruzkoa, pentsatu nuen beharbada
gauza bera egin zuela aurreko beste obra batekin, hala nola 1859an
amaitu zuen batzar aretoko aulkiteriarekin. Hala, aulkiteria dekoratzen zuten panel artistikoetako figurak birpasatuz, astiro aztertu
nuen haietako bat, zeinean ehiztari baten figura zizelkatu baitzuen.
Aurpegi biak erkatuta, Elorriagako anbioikoa eta ehiztari hori, antz
izugarria dute biek eta, beraz, pentsarazten digu ez dela arraroa
Elorriagako obran egitea, urte bi lehenago jauregiko aulkiterian
bere autorretratua eginda zeukanean eta, bitxia bada ere, ehizaren
artearen ezaugarriekin, hura izanik Julian bere anaiarekin partekatzen zuen zaletasun handia197.
Eskultorearen fisonomiaren balizko identifikazio horren ondoren, gogoratu behar dugu Bilbora mugitu ondoren, obra guztia probintzia
horrentzat egingo duela.
Marcos Ordozgoitik forma erdizirkular inguratzailea eman zion aulkiari. Korritua zen, eserlekuen bereizketarik gabe eta, printzipioz, aurreko aurrealderik gabe lehen jarleku lerroan. Zenbait urte geroago
bat jarri zen, oso taillatua, 1972an xumeago beste batez ordeztu zena.
1858an Ordozgoitiren proposamena kaobazko aulkiteria izan zen.
Kolore gorrixkako zur hori hautatu zen taillaginek gustuko zutelako,
ehundura homogeneoagatik, ale xehekoa eta, aldaeraren arabera,
lantzeko erraza. Bere itxuragatik eta aretoari giro dotorea emateko
gaitasunagatik ere hautatu zen. Zio horiengatik, luxuzko altzariak eta
barruko apaingarriak egiteko erabiltzen zen. Jatorri tropikaleko zur
horren beste ezaugarri bat haren erresistentzia handia da eta, gainera,
intsektuek eta onddoek ez diote erasaten.
Ordozgoitiren alde egindako ordain-aginduak ikusita, esan dezakegu
1858aren amai aldera amaituta zegoela obra eta 1859an eman zela.
Zehazki, 1859ko urtarrilaren 12an 8.000 erreal ordaintzeko agindua
eman zen taillaginaren alde, Batzar Nagusien aretoko eserlekuak eta maileria berria eraikitzeko hitzarmenaren arabera198, obra osoaren hirugarren
eta azken ordainketa zena.
197

COLA GOITI, Jose. «Escultor vitoriano Ordozgoiti», Euskal-Erria aldizkaria,
1909, 507.-510. or. Bere ehiza zaletasun handia berresten du, Julian bere
anaiarekin partekatzen zuena. Gasteizen bizi zen hura eta Arabako Lehen
Hezkuntzako ikuskaria zen. Aldi berean, Javier Ortes Velascorekin partekatzen
zuten biek.
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Paneletatik, aulkiteriak zuzen jarraitzen zuen eta horma biei itsatsita.
Kaoba zur trinkozkoa izan arren, oso ederra, kuxinak erabili ziren,
kuxinduradunak eta artile gorriminezko belusez apainduak tatxet horiekin,
eserlekuak estaltzeko199. Aulkia intxaur zur trinkozko plataforma bikoitzaren gainean zegoen ezarrita, bata bestea baino 10 hazbete gorago zegoela. Oso urte gutxi geroago, 1863an200, maisu berak zuzendu
zituen aulkiteria berriz forratzeko lanak. Iztupaz eta zurdaz betetako
piezak erabili zituen, olana eta kotoizko ehunean bilduak eta, azkenik,
belus gorriz estaliak, aulkiteriari urrezko tatxetekin lotuta. Intxaurrez
egindako aulkiteriaren aldeko oholtza berrikusi zen. Aldi berean, mahaiak eta aulkiak eman zituen, bilkuretara joaten ziren ofizialentzat.
Artistak bere marrazketa eta taillaren artea utzi zuen agerian apain
tzen zuten zortzi panel ederretan, ohiko bizitzako gaiak eta eszenak
irudikatuz: ehiza (zeinean Ordozgoitik bere autorretratua egin bai
tzuen), amatasuna, hezkuntza, itsas eszenak, hirigintza, etab. Zor
tzietatik, ordea, aipatu dugun ehiza eszenaz gain, hirutan gelditu
gara bereziki, irudikatzen dituzten irudiak Araba eta Euskal Herriko
historiako eszena ezagungarriak baitira, antza.
Haietako batean Gasteizko eraikinak eta hango bizitzako gertakari
alegorikoak identifikatzen ditugu. Eszena arkitektoniko ugari daukanaz ari gara. Perspektiba urria izan eta Gasteizko erlijio arkitekturaren eraikin bereziak irudikatzen dituzten trazak pilatuta egon arren,
ezagutu egin daitezke. Eszenaren goialdean Sortzez Garbiaren komentuko frontoia, San Antonio, identifika dezakegu; nolanahi ere,
haren azpian San Frantziskoren komentuko elizaren antza izan nahi
duen erlijio eraikin bat ageri denez, hangoa ere izan liteke. Harresi zati bat ere ageri da eszenan, eta gainerako eraikinek hiria XIX.
mendeko berrogeita hamarreko hamarkadan murgilduta egon zen
obrak irudika litzakete. Data haietan, besteak beste, Santa Mariaren
kolegiata eraberritu zen, ikastetxe berria eraiki eta obrak egin ziren
trenbidea iristeko. Kolegiatari dagokionez, ikusten dugu eraikin zibil
baten atzetik sutan dagoen dorre bat taillatu duela Ordozgoitik, zalantzarik gabe kolegiatako dorreak 1856ko urtarrilaren 20an, hots,
aulkiteria egin baino hiru urte lehenago, jasan zuen suteari erreferentzia eginez.
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Obra hau amaitzen ari nintzenean, Santiago Fernandez Villak, 1972an batzar
aretoaren eraberritzean esku hartu zuen probintziako arkitektoak, esan zidan
data hartan, aulkiteriaren tapizatua altxatzean, 1863ko eskuz idatzitako
paper bat aurkitu zuten, zeinean aulkiteria forratu zuen tapizatzaileak zioen
papera berriz forratuko zuen hurrengo tapizatzailearentzat zela, «seguruenik
aulkiteriak beharko zuen» eta. Historia instituzionalez betetako batzar areto
horren beste pasadizo bat.
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Panel berean, eszena esanguratsuenetako beste bat trenbidea da. Aulkiteria 1859an amaitu zuenez, taillagina bost urtez aurreratu zitzaion
egiazko irudi bati, zeina 1864an gertatuko baitzen, trenbidea Gasteiza heltzean. Ez da harritzekoa, ordea, hura sartzea; izan ere, urtebete lehenago ozta-ozta, 1858ko maiatzaren 21ean, Batzar Nagusiek
Arabako probintziaren eta Sociedad del Crédito Mobiliario Español trenbide linearen emakidadunaren artean lortutako hitzarmena
onartu zuen. Haren bidez, zortzi milioi erreal jarri zuen Arabak mailegu itzulgarri gisa Miranda Ebro eta Gasteiz arteko trenbide linearen
obrak egiteko. Hortaz, hasita zeuden obrak eta 1864ko abuztuaren
15ean amaituko ziren.
Beste panel bat egin zaigu deigarri, zaldiz doazen hiru pertsonaia
irudikatzen duena, haietako bi adar bikoa jantzita eta hirugarrena
txapela dirudiena. Atzealdean zubi bat dago, eta eszena dakusan jendea agertzen da bertara.

Presidentea eta diputatuak aretoan. Irudian gerora
jarritako aurrealde landua ikus daiteke.(ATHA-DAF-VAR-10509)

Uste dut «Bergarako besarkada» deritzona irudika dezakeela, Maroto
jeneral karlistaren eta Espartero jeneral isabeldarraren arteko topaketa, 1839ko abuztuaren 31n gertatu zena egun bi lehenago Oñatin Lehen Karlistada amaiaraziz sinatu zen sinatutako hitzarmena berresteko. Topaketa hori Bergarako zelaietan gertatu zen, Bidasoa ibaiak
inguratzen duen lurrean, zubi biren, Askarrunzen eta Ozaeta deritzonaren arteko eremu batean; horregatik agertzen da zubi bat eszenan.
Interpretazio bat da201, ordea, ezin izan baita memoriarik aurkitu,
zeinean egileak berak panel horietako eszenen edukia azaltzen duen.
Azkenik, aulkiteria amaitu zen data (1859) ziurtatzen duen dokumentazioaz gain, paneletako batean utzi zuen idatzita Ordozgoitik,
emakume bat mutiko batek eta neskato batek lagunduta irudikatzen
duen horretan. Erronbo batean ageri da 1859 data.

Batzar aretoa 1940an.

Berriz ere, eta taillaginak bere obretan irudikatutako pertsonaietan
aztarna biografikoak uzteko zuen joera kontuan izanda, eszena hau
haren emazte Petra Errementeriaren eta Victoria eta Ramiro haren
seme-alaben erretratuak izan litezke. 1859an zazpi eta bi urtekoak ziren haiek, hurrenez hurren.
Aulkiteriaren deskribapenarekin jarraituz, haien erremate eta muturretan ermandadeen armarriak irudikatzen dituzten tailla ederrak
daudela azpimarratu behar da. Armarri horietako bi, Gasteizkoa eta
Guardiakoa, aulkiteriaren abioan jarrita ikusten ditugu, eskuinean
eta ezkerrean, aulkiteri berri eta modernoarekin ordeztu aurretik.
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Baten batek «gutuna Zadorrara bota»tzeko zeremonia ikusi nahi izan du
eszenan, batzuen arabera San Juan egunean gertatzen zen balizko zeremonia
bat. Zadorra ibaira gutun bat botatzen zela esaten zen, ibaiak ur ibilgua zeukan
bitartean haren foruak eta pribilegioak zainduko zituela aginduz, Alfonso VIII.
ak hiriari emandako pribilegioa gogoratzeko. Baina gogoratu behar dugu
1867an, Ordozgoitik aulkiteria egin eta 8 urte geroago, pentsatu zuela Udalak
zeremonia horren tradizioa berrezartzea, eta une horretan egin zitekeela ezagun
tradizio zalantzagarri hori jendearentzat, agian.

Marcos Ordozgoitiren aulkiteria zaharreko Guardiako eta Gasteizko kuadrillen
armarrien taillak. Argazkiak: L & P. Arabako Batzar Nagusien artxiboa.
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Egungo aulkiterian jarritako panel libreen egungo argazkiak Quintas Argazkilariek egin dituzte.

Aulkiteria amaitu zen data agertzen den panela. (1859)
Aulkiteria zaharraren hasieran jarritako panelaren xehetasuna.
Argazkia: L&P- Arabako Batzar Nagusien artxiboa.
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Aulkiteria osatzen zuten beste apaingarri batzuk, esan dugunez, lehoi bi ziren, kaobazkoak haiek ere, aulkiteriaren abioan ezker-eskuin
zeuden basamentuen gainean zeudenak, eta aretora sartu orduko
ikusten zirenak. Animalia biak etzanda agertzen dira, baketsu, aurreko hankak bata bestearen gainean. Ikonografiaren arabera, lehoiak
agertzeak «babesa» esan nahi du.
Ezaugarri berdin-berdinak ditun lehoi baten marrazki bat aurkitu
dugu, Jose de la Mata eskultoreak 1946an egina202 eta Aldundiari
proiektu gisa aurkeztua. Proposamena brontze urtuzko lehoi bi egitea
zen jauregiko harmailadiaren oinetan jartzeko, 1851ean toki berean
jarri ziren harrizko lehen lehoi bien erreferentzia eta oroigarri gisa.
Lehoi horiek, egiteko erabilitako harriaren hauskortasuna zela eta, ez
zuten denboran iraun.
1972an, aretoaren eraberritze handia egitean, presidentzia mahaia
birmoldatu eta aulkiterian egon ziren lehoi biak bertan txertatzea
proposatu zen. Ez zen onartu eta, besterik gabe, presidentzia mahaiaren aurrean jarrita geratu ziren.
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Ordozgoitiren aulkiteriaren xehetasuna (Arabako Arte Ederren Museoaren irudia. 1013 katalogo zenbakia).

Ordozgoitiren aulkiteria zaharraren hasieran jarri ziren lehoiak. Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Beste altzari batzuk
Aulki guztiek, bizkarren goialdean, metal horiz egindako zenbakiak zeuzkaten, erliebean, Batzarretako 56 prokuradoreen tokia eta
haien kuadrillak adierazteko: Gasteiz, Aiara, Guardia, etab., aulki
zaharrarekin gertatzen zen bezala. Aretorako sarreraren angeluetan,
ezker-eskuin, ermandadeko alkateentzako jarleku bi jarri ziren.
Aulkiteria bere tokian jarri ondoren eta gremioen joanetorriak zirela
eta, batzar aretoko oholtzaren zati handi bat berritu behar izan zen.
Bruno Diaz Villafranca eta Esteban Ezkerekotxa arduratu ziren hura
egiteaz203. Oholtzak mosaiko xumearen forma hartzen zuen; haren figurak karratuak ziren eta haien erdialde izardunak intxaur eta haritz
zurezkoak, karratuen esparruak zur berezko trapezioak izanik204.

X

Aulki guztiek, bizkarren goialdean, metal
horiz egindako zenbakiak zeuzkaten, erliebean,
Batzarretako 56 prokuradoreen tokia eta haien
kuadrillak adierazteko.

X

Aretoan presidentziarako besaulki handi bat zegoen buru. Kaobazko
pieza bat zen, malgukidun eserlekua zuena, belus gorriminez forratua, tatxet horiz eta artilezko lihazkiz apaindua. Taillatua zen, eta
bizkarra probintziako armarriarekin amaitzen zen. Intxaur bernizatuzko oholtza baten gainean zegoen, prokuradoreen gainerako tribunaren gainetik altuera emateko.
Besaulkiaren aurrean kaoba bernizatuzko mahai bat zegoen, belus
gorriminezko tapiz batez estaltzen zena, zeinak urrezko xingola brodatua eta lau borloi baitzeuzkan. Ekitaldi publikoetarako erabiltzen
zen mahai hori. Haren ondoan, kaobazko beste mahai bat zegoen
Batzarretako idazkarientzat, besaulki birekin, kaobazkoak haiek ere,
belusez forratutako euren eserlekuekin. Hori zen dekorazio arloa aretoak 1859an zeuzkan altzariei dagokienez. Eta urte askotan iraungo
du horrela.
Jauregi hori eta haren gela nagusiak eraberritzeko prozesu kronologikoaren jarraipena egiteko, komeni da XX. mendean gela bakoitzean
egindako eraberritze garrantzitsuen berri ematen jarraitzea, egun
daukaten eraikuntza eta dekorazio itxura ulertu ahal izateko.

1958. Irudian kuadrillentzat egindako eserlekuen seinaleak ikusten dira.
(ATHA-DAF-DAI-PP-019-032)
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Zoru hori XX. mende betean (1972) zaharberritu zen, aurrerago
azalduko dugunez..

Bilkura aretoko aulkia. Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Batzar aretoko presidentzia mahaia. 1858. urtea. Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Batzar aretoaren eraberritzeak.
1972,1978., 1987. eta 1997. urteak.
Aretoaren lehen eraberritze handia 1972-1973an
Etengabea da batez ere 1895az geroztik jauregian gertatutako eraberritzeen historia. Batzar aretoa izango da, ordea, bere jatorrizko
forman luzaroen iraungo duen esparrua. Lehen esku hartzeetako
bat 1950ean izan zen, 12 fluoreszenteren bidezko zeharkako argia jarri zen unean, Cesáreo Ortiz de Zárate elektrizitate etxearen obra.
Nolanahi ere, aretoaren eraldaketarik garrantzitsuenak 1972an hasi
ziren205. Data horietan, esan dugunez, ondoko gelak birmoldatzeko
obrei ere ekin zitzaien: batzorde gela, harrera gela edo jangela gisa ere
ezagutzen dena, eta erremate gela.
1972ko otsailean Jesus Guinea arkitektoak txosten bat idatzi zuen.
Bertan, bere iritzia ematen zuen batzar nagusi horretako zein harrera gelako zenbait obrei buruz. Harrera gelaz arestian mintzatu gara.
Haren abiapuntua zen batzar nagusian hau zela funtsezkoena: haren
jatorrizko itxura gordetzea, ez direlarik aldatu behar ez haren dekorazioa ez
altzariak une horretara arte jardun zen bezalaxe.
Dakigunez, data haietan Jose Riberaren Kristo gurutziltzatuaren kopia, Imbertek egindakoa, zegoen aretoaren buru eta, arkitektoaren
iritziz, ez zegoen toki egokian. Horregatik, kaperako aurrealdean jar
tzea proposatu zuen, bao edo leiho guztiak estaliz eta argiztapen egokiarekin. Guinearen arabera, ordea, birkokapen hori eta koadroaren
tamaina zirela eta, kaperako ganga eraitsi behar zen, itxura atsegina
eta graziaz egindako trazadura izan arren. Proposamenari ez omen zioten egoki iritzi, ez baitzen aldaketa hori egin eta Kristoa ez baitzen
kaperan jarri.

Proposatutako funtsezko aldaketetako bat kaperaren eta aretoaren artean zegoen baoa zabaltzea zen, zegoen bao estuaren ordez. Irudian
ikusten denez, kaperarako baoa edo pasabidea txikia eta estua zen, eta
aretotik oratorioa gehiago ikustea nahi zen. Horretarako haren zabalera handitu behar zen, bazterreko moldura laua errepikatuz albo bietan
dauden pilastren puntu simetrikoraino.
Santiago Fernandez Villa arkitektoak 1972an egindako planoari esker
ikus dezakegu Ordozgoitik 1859an egindako aulkiteriak aretoaren bi
heren baino apur bat gehiago besterik ez zuela betetzen, eta itxarongelatiko sarreran bertan esparru bat geratzen zen. Han, esan denez,
aulkiak eta bestelako jarlekuak jartzen ziren bilkuretara bertaratzen
ziren beste batzuentzat. Eraberritze horretan esparru horri ere eragingo zaio.
Guinearen proposamenaren arabera, aulkiteria, osorik gordetzeaz
gain, sarrerako aterantz atzeratu behar zen, zegoen baino tarte txikiagoa utziz bere ondoan, hedabideentzako tribuna batzuk jartzeko.
Beste helburu bat aretora sartu orduko bizkarretako taillak ikusten
jarraitu ahal izatea zen.
Jatorrizko aulkiteria sarrerako aterantz mugitzean oholtza dezente
handitzea lortu zen, batzar aretoaren buruaren aldean. Hala, berreskuratutako esparru horretan, albo bietan, atzealdeko banku
korritu bat jartzea erabaki zen, sei eserlekutarako edukiera zuena,
eta haren aurrean besaulki bat, banako lau eserlekurekin eta euren
idazmahaiekin. Aulki horiek, presidentzia mahaiaren eskuin eta
ezkerrean geratzen zirenak, diputatuek korporazioaren bilkuretan
betetzeko erabiliko ziren, baita idazkariak eta probintziako kontu
hartzaileak betetzeko ere.
Eraberritzeko proposamenean ohartarazten zen altzari berri horien
materialak aulki zaharrenen antzekoa izan behar zuela, baina behar
ziren aldaketekin erabiltzaileen erosotasunerako. Hala beste 20 per
tsona sartzeko toki bat lortu zen, Aldundiak ekitaldi jakin batzuetan
agintariak jartzeko ere erabili ahalko zuena.

X

Plano honetan Ordozgoitiren aulkiteriaren kokapena eta forma ikusten dira, aretoaren bi
heren betez, baita kaperarekin komunikatzeko baoa edo atea ere, zabaldu nahi zena.
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Proposatutako funtsezko aldaketetako bat kaperaren
eta aretoaren artean zegoen baoa zabaltzea zen,
zegoen bao estuaren ordez..
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Pertsona biko besaulkia. Ezkutuaren xehetasuna besaulkiburuan.
Argazkiak: Quintas argazkilariak.

Aldi berean presidentzia mahaiak pertsona birentzako tokia izan
behar zuela proposatu zen, halako moldez non haren beste aldean
pertsona biko besaulki zaharra jarri ahalko baitzen206. Mahaiaren
kokapena zela eta, eukaristia ospakizunetan aldare mahaia izatea ere
proposatu zen, baina ez ze onartu, altzari liturgiko horiek izan behar
duten izaera sakratuagatik.
Aulkiteria guztia mugitu eta desmuntatuko zela baliatuz, zoruaren
oinarrizko egitura aldatzea erabaki zen, txarto kontserbatutako zurezko bilbadura batean bermatzen baitzen eta, modernizatzeko, haren ordez metalezko bat jartzea erabaki zen. Urriaren 13an lanak
zuzenean esleitzea erabaki zen, obrak premiazkoak zirelako eta denbora gutxi zegoelako haiek egiteko, 1972ko azaroko Batzar Nagusien bilkuren eta hurrengo urteko apirilean san Prudentzio egunari
zegozkion ospakizunen artean. Onartutako proiektu ekonomikoa
2.057.516,18 pezetakoa izan zen.207

206

Bi pertsonako besaulki hori 40etan jarri zen aretoan. Dirudienez zentzu politiko
batekin diseinatu zen era horretan. Guineak dioenez, foru zuzenbidearen
oroigarri historiko gisa gorde behar zen, probintziako agintari gorenak eta
probintziako bilkuretara bertaratutako gobernu zentraleko ordezkariak
partekatzeko erabili baitzen. Hala, maila berean egongo ziren agintari biak,
presidentzian lehentasun ordenarik izan gabe.

207

Arkitektura Zerbitzuaren argazki zerbitzuaren irudia.

Batzar aretoaren zoruaren oinarrizko egituraren irudia 1972an zaharberritu aurretik565.

255

1972AN BATZAR ARETOAN EGINDAKO LANAK

Kostua

Ordozgoitiren aulkiteria desmuntatzea

12.000

Oholtza desmuntatzea

3.000

Parketa altxatzea materiala aprobetxatuz

16.000

Habe eta laurden bilbea desmuntatzea

25.000

Kaperara sartzeko harlangaitzezko horma eraistea

15.000

Aretoko pisuko habeak bermatzeko horma prestatzea

18.000

Habeak jartzea

161.364

Gangatilako forjatua habeen artean

15.108

Sabai faltsua soinuen aurkako plakekin sotoko sabaian

23.742

Hormigoi armatua baoen alboetako zutabeetan
Kaperako baoaren igeltserotzako akabera
Kaperako baoko eskaiolazko moldurak

1.800
10.000
3.000

Presidentzia mahaiaren eraberritzea

15.000

Isabeldar estiloko diputatuentzako mahaiak

60.000

Bost plaza eta beso biko sofa

80.000

Sei plaza eta beso biko sofa

80.000

Egungo sofak aldatzea haiek egokituz

Altzari berriez gain, aulkiteria zaharraren 66 plazen dibanak eraberritu ziren, material guztia aprobetxatuz, Afrikako kaoba zurezkoa
zena. Aurrealde berriak jarri eta alde zuzenen bizkarrak bernizatu
ziren. Eserlekuak tapizatu eta malgukiz hornitu ziren, erosoagoak
izateko, eta bizkarrak ere tapizatu ziren, baina malgukirik gabe,
aulkiteria guztia isabeldar estiloan interpretatuz.

X

Altzari berriez gain, aulkiteria zaharraren 66 plazen
dibanak eraberritu ziren, material guztia aprobetxatuz,
Afrikako kaoba zurezkoa zena.

X

450.000

Hiru plaza eta beso biko sofa bi kazetarientzat

50.000

Pinuzko oholtza prentsa gunerako

40.000

Parketa konpontzea zaharra aprobetxatuz

88.000

Pinuzko armazoia pinuzko oholtzarekin eta harmailekin
oholtzak eratzeko

44.000

Oholtzen gaineko moketa

97.000

Megafonia, mikrofonoak eta bozgorailuak jartzea

65.000

Erradiadoreak aldatzea

55.000

Pintura eta arrazoitu beharreko beste gastu batzuk

Proposamen ekonomikoak ikusita eta zuzeneko kontratazioa onartuta, ebanisteriako aurrekontuak eskatu zitzaizkien Muebles de Arte R.
Díaz enpresari, zeinak 785.000 pezetan ezarri baitzuen prezioa, eta
Hijos de Teodoro de Aguirre enpresari, zeinak 626.573 pezetako aurrekontua aurkeztu baitzuen, eta azken hori gertatu zen esleipendun.

123.700
Aurrealde berriaren diseinua.

Hijos de Teodoro de Aguirre enpresak aurkeztutako zirriborroak eta marrazkiak.
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Irudi hauetan kaperara sartzeko ate zahar eta txikia ikus dezakegu, bere alboetan dekorazio berria eginez zabaldu zena.
ARQUE argazkia. 1973. Arkitektura Zerbitzuaren artxibategia. AFA.

Presidentzia mahaiaren alboetan jarritako altzari berriak sei plazako
diban bi izan ziren, 3 metro luze, tapizatuak, aulkiak bezala, bistako
zurezko hankekin eta beso molduratu eta taillatuekin, eta beste diban bi dekorazio eta forma berekoak, baina bost plazakoak eta 2,60
metro luze. Lau dibanak eta haien 22 plazak diputatu eta agintarientzat ziren, eta presidentzia mahaiaren albo bietan jartzekoak.
Beste diban bi ere egin ziren, hiru plazakoa bakoitza, prentsaren
tzat, aretoaren sarreran jarriak, gainerakoak bezala tapizatuak baina apur bat xumeagoak, eta lau idazmahai, bi diputatuen alderako
eta beste bi prentsarentzat. Obrak hain ziren handiak ezen prentsak
ere eman baitzuen aretoaren zaharberritze erabatekoaren berri, eta
ARQUEk (Arocena eta Quejerazu argazkilariak) argazkietan utzi
zuen horren lekukotza.

X

Kaperara sartzeko ate zahar eta
txikia zabaldu egin zen, haren alboetan
dekorazio berria eginez.

X
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Obrak zolata eta hormetan
Esan dugunez, hauek izan ziren beste lan batzuk: zurezko zolataren
ordez metalezko bat jartzeko igeltsero eta eraikuntza lanak, eta kaperarekin komunikatzen zuen baoaren handitzea askoz zabalagoa egiteko. Albo bietako hormen formari eta dekorazioari eragin zien horrek.
Obren zati hori ondo egiteko baldintza orokorren eta aukerakoen
agiriak idatzi ziren. Ezaugarriak eta egiteko modua hartzen ziren
kontuan haietan: zangak eta putzuak irekitzea, hormigoi armatua
erabiltzea, azuleju estaldura, saneamendua, metal arotzeria mota eta
lantzeko modua, etab. Azken emaitza Santiago Fernandez Villa probintziako arkitektoak egindako planoan ikus dezakegu.

Azkenik, eraberritze guztiak amaitutakoan, berriz jarri behar zen
jatorrizko parketa, zaharberritu ondoren, eta ezarrita zegoen egi
tura aldatu behar zen. Obra hori ere, desmuntatu, asentatu eta berriz muntatzean zetzana, Hijos de Teodoro de Aguirre enpresak egin
zuen. Lana oso zehatza izan zen; parketa hainbat zatitan desegin
zen, lauza karratuetan, zegoen bezalaxe, falta ziren oholtxoak jasota
utziz. Eta tailerrean, oholtxoak birdoitu ziren zeuzkaten arrakalak
konpontzeko eta izarraren marrazkiaren modulu bakoitza defini
tzen zen 20 piezen ertzak egokitu ziren, dekorazio alderik hauskor
eta kaltetuena izateagatik. Esan dugunez, oso zaila izan zen lana,
zorua emana zegoelako eta parketean, modulu bakoitzean, hu
tsune bat sortu zuelako erdian; eta pieza guztiak tamaina txikikoak
zirenez gero, lana ezin izan zen mekanikoa izan, eskuzkoa baizik.
Lauza guztiak prestatuta eta zaharberrituta, muntaketa taula ijeztu fenolikoaren gainean egin zen, antixilofagoen inprimazioarekin.
Gero zur gogorrezko arrastela jarri, eta arrastela altzairuzko iltzez
eta morteroz lotu zitzaion zeramikazko plaka berriari. Arrastelaren
gainean Landetako pinuzko taula matxinbratu estuko oholtza bat
finkatu zen eta, azkenik, oholtza horren gainean parket zaharberritu
berria jarri zen. Logikoki, obra guztiak amaitzean baino ezin izan
zen muntaketa egin eta eremua hezetasunik gabe egonda eta, beraz,
pintura lanak ere egin ziren lehenago.
Aulkiteria lanak eta zoruaren eta parketaren zaharberritzea amaituta, Muebles de Arte y Decoración R. Díaz enpresak hornitutako
altzari berriak jarri eta, azkenik, Pintura y Decoración Crespo enpresa arduratu zen batzar aretoa margotzeaz.

Zeramikazko forjatuaren xehetasuna. Santiago Fernandez Villaren planoa.

3

1

4

2

4
3

Esku hartze nagusien planoa:
1

Kaperarekin komunikatzeko horma zabaltzea

2

Bi lagunentzako besaulkia eta presidentzia mahaia

3

Diputatuentzako eserlekuak aretoko buruan

4

Sarrerako oholtzak, eskuinean eta ezkerrean, hedabideentzako eremua.
Eta aulkiteria guztia sarrerako aterantz atzera eramatea
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Aulkiteria erdizirkular zaharra obren ondoren. Arabako Batzar Nagusien artxiboa. Argazkia: L&P.

1987an jarritako batzar aretoko mahaiaren diseinua. Batzar aretoko mahaia.

Aretoaren azken eraberritzeak 1978, 1987 eta 1997an
Bost urte geroago, 1978an, aretoaren dekorazioa eraberritu zen.
Igeltsuzko eskulturak egoera txarrean zeuden eta, beraz, haien ordez
brontzezko kopiak jartzea erabaki zen, Codina Hermanos-ek eginak,
bere kapituluan esan denez. Une hartan, ordea, aulkiteria zaharra
gordetzea erabaki zen.
1979an, foru organoaren, Arabako Batzar nagusien, berrezarpen demokratikoaren datan, bere araudian ezarritako ohiko osoko bilkurak
egiteko esparru tradizionala bihurtu zen berriz aretoa. Halaber, Foru
Aldundiak berak, Batzar Nagusiei jakinarazi ondoren, protokolo ekitaldietarako ere erabiltzen zuen aretoa. 1987an, aretoa zenbait urtez
erabili ondoren, altzariak hobetzeko proposamenak hasi ziren. Arrazoituta argudiatzen zen aulkiteria zaharra ez zela inolaz ere egokia
osoko bilkura luzeetarako eta komunikazio teknologiarik minimoena
falta zela. Lehenik, alde presidentziala aldatu zen. Mahai berria egin
behar zen, bete behar zuten pertsonen kopuruari egokitua: bost ziren,
Batzar Nagusien mahaiko karguak zeuzkatenak (presidentzia, lehen
presidenteordetza, bigarren presidenteordetza eta idazkaritza bi). Bestalde, toki garaian jarri behar zen, alde presidentzialetik eta hemiziklotik ikuspen handiagoa lortzeko.
Proiektua Jose Luis Caton probintziako arkitektoaren lana izan zen208.
Ordukoan presidentzia mahaia aldatu, aulkiteria zaharrari eutsi eta
megafonia sistema berriak jarri ziren.

208

Arkitektoak, bere txostenean, mahaia aldatzea ez ezik, aretoa berriz osorik
birmoldatzea ere proposatzen zuen. Proposatutako irtenbideen artean,
haietako bat, garrantzi handikoa, aretoa zabaltzean zetzan, alboetako gelak
eta solairuarteko eremu garaiak hartuz, alde horretan prentsa eta gonbidatuak
hartzeko tribunak eraikitzeko. Dirudienez, garestiegia zelako eta esku hartze
ausarta zela ulertuta, burua, presidentzia mahaia eta foru diputatuentzako
alboetako aulkiak baino ez aldatzea erabaki zen.

Aulkiteria zaharra lehen aulkiaren aurreko aurrealdearekin (1978).
Argazkia: Ondare Historikoaren Zerbitzuaren Artxiboa. AFA. 1978. urtea.

Azkenik, 1997ko uztailean erabat aldatu zen batzar aretoko aulkiteria209. Jose Luis Caton arkitektoak berriz hura aldatzeko proiektua
aurkeztu zuen. Lehenik proposatzen zuen obra beharrezkoa zela
prokuradoreak egun baino kalitate hobez kokatzeko, baina proiektuan ez
ziren aldatuko ez esparruko alde formalik garrantzitsuenak, eta babestuta
geratuko zen bereizten zuen tradizio dekoratiboa. Aulkiteria zaharrarekiko funtsezko aldea da desagertu egiten zela hura eta arkitektoaren
proposamenak, eserlekuen ordez, mahai berriak uzten zituela elementu finko gisa. Prokuradore bakoitzak besaulki birakari bat izango
zuen eta mahaiak taula jarraituak izango ziren, aurrealdearekin solidarioak eta halako moldez eraikiak non mikrofonoak eta bozkatzeko
gailuak lan eremuan ahokatuta geratuko baitziren. Guztira 47 jarleku
zeuden aurreikusita, gehi mahaiko kideen bostak.

209

ATHA-DAIC.18078-1
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Presidentzia aldearen altxaera planoa.

Jarlekuen banaketaren diseinuaren
planoa, aulkiteria zaharrean.

Aulkiteria berriko jarlekuen
banaketa erakusten duen planoa.

Altxaera planoa. Alboko ikuspegia (xehetasuna).
Arabako Batzar Nagusien artxiboa.5D19- espte. zk. 146.

Aldi berean aurrekontu orokor bat aurkeztu zitzaien Batzar Nagusiei,
megafonia eta bozketa sistema elektronikoak biltzen zituena. Uztailaren 16an Batzar Nagusien mahaiak eraberritze guztiak onartu zituen.
Calixto Díaz de Lezana SA enpresa, altzariaren artisaua bera, arduratu zen zenbait obra egiteaz, hala nola: goitegi bientzako lurzoru
berriak; jarlekuen aurrealdeak okumenezko taulekin, 30 milimetroko
lodierarekin moldeatuak; aurrealdeak, zumar eta sapelizko bandetan
eta ertz trinko beteetan xaflaztatuak, dena bernizatua. Logikoki, aulki zaharra eta haren egitura eramailea kendu behar izan ziren, eta
haren ordez metalezko tutu erako egitura bat jarri zen goitegietarako.
Zoruak ere tutu erako egituraren gainean jarri ziren.

Areto berri guztiz eraberritua inauguratzeko unean, 1997ko azaroaren 25ean, Manuel Lopez de Juan Abad Arabako Batzar Nagusietako orduko presidenteak, ongietorri hitzaldian, aulkiteria
zaharretik ateratako panel taillatuak, Marcos Ordozgoitiren obra
zirenak, jarri beharra gogorarazi zuen, eta egun aretoaren hasieraren albo bietan ikus ditzakegu. Panel horiek metalezko profil urreztatuekin markoztatu ziren eta sarreraren ezker-eskuin jarri ziren,
1859ko aulkiteria zaharraren oroigarri eta erreferentzia gisa.
210 211 212 213 214

Esan denez, presidentzia mahaia zuela asko aldatu zen, arkitekto berak diseinatua hura ere eta, beraz, mahaien aurrealdeak antzekoak
izatea proposatzen zuen.
Lezanak egindako obrez gain, 1997ko irailaren 16an lehiaketa publikoaren proposamenak ireki ziren batzar aretorako 52 besaulki berriren hornidura esleitzeko, eta Euzkolan Mobiliario SL enpresa gertatu
zen esleipendun. Halaber, ekipo berriak jarri ziren panel geografikorako eta bozketa sistemarako, Reg enpresari esleitu zitzaizkionak.

Aulkiteria zaharraren panel tailatuak, egun markoztatuak eta egungo aulkiterian berriz jarriak.
Argazkia: C.U.

260

Aretoa gaur egun, aulkiteria berria. Aretoaren argazkiak: Quintas argazkilariak. Arabako Batzar Nagusien artxiboa.
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Fatxada berria bigarren solairua
eraikitzeko obren ondoren

1844ko dekoraziodun leihoa eta 1856an erantsitako motibo heraldikoak. Argazkia: Quintas argazkilariak.
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X

Bigarren solairuan galeria handi bat
diseinatu zen arkupeko zutabeen gainean.
Haren dekorazioan ere egingo dira esku
hartzeak, hala nola harmailadiaren
albo bietan zeuden eskailburuen gainean
eskultura handi bi jartzea eta solairu
nagusiko hauts-babes edo leihogainen
dekorazio heraldikoa.

X

215216217218

Logikoki, bigarren pisuaren altxaera oso islatuta geratuko zen eraikinaren kanpoko itxuran. Goiko leihateak irekitzeaz gain, beheko
solairukoen posizio berdinean, galeria handi bat diseinatu eta sortu zen arkupeko zutabeen gainean. Haren dekorazioan ere egingo dira zenbait esku hartze, hala nola harmailadiaren albo bietan
zeuden eskailburuen gainean eskultura handi bi jartzea eta solairu
nagusiko hauts-babes568 edo leihogainen dekorazio heraldikoa.

Lehen solairuko leihoetako
hauts-babesen dekorazio heraldikoa.
Carlos Imberten obra
Aldaketa nagusietako bat, hain zuzen ere, Carlos Imberti egindako
mandatuak, solairu nagusiko leihogainak koroatzeko apaingarriak egitekoak, eragin zuen. Gogora dezagun 1842ko irailaren 22ko ordainagindu batean jasotzen denez, Fermin Andueza harginak, Cristobal
Getaferen mandatuan, 2.116 erreal kobratu zuela fatxada nagusietako
hemeretzi ategain eta leihogainetako frisoak taillatzeagatik569. Orduan friso xumeak egin ziren dekoratzeko, eta apaingarririk dekoratuenak
alboetako mentsulak izan ziren. 1856an, bigarren solairua eraiki
tzeko obretan, fatxadak aberastea erabaki zen, eta Imberti agindu
zitzaion obra.
Lehen solairuko leihoetako leihoburuei dagokienez, eskultura multzo
heraldikoak jartzea pentsatu zen, Arabako ermandadeei buruzkoak,
girlandekin bildu eta apainduak.

Leihoburu ereduak eta leihoko mentsula.

568

Balkoi edo leiho baten gainean euri ura desbideratzeko eraikitako teilatu hegala.

Fatxadan probintziaren zati historiko bat islatu nahi zen, hala nola banaketa administratiboa. XVI. mendetik, probintzia sei kuadrillatan
zegoen bananduta, baina 1840ko azaroaren 25az geroztik Gasteizko
ermandadea izen bereko kuadrilla bihurtu zen eta, beraz, gainerako
ermandadeekin batera, Añanako kuadrilla eratu zen, zazpigarrena
izango dena. Beraz, data horietan zazpi kuadrilla zeuden probintzian
(Gasteiz, Agurain, Aiara, Guardia, Zuia, Mendoza eta Añana), eta
haietan 55 ermandade biltzen ziren. Ez dakigu zer irizpide erabili zen
leihoburuen gainean euren armarriekin zer ermandade agertu behar
ziren eta kopia eskultorikoa izan behar zuten erabakitzeko; kontua da
orduan zeuden zazpi kuadrilletako entitateak hautatu zirela.

569

ATHA-FHPA-DH.4063-1.
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Arabako ermandadeen heraldikaren lamina, Ramon Medelek 1866an oparitua (ATHA. Planeros 4-1)

Armarria.
Adierazitako tokia

Ermandadea

Kuadrilla

Legutio

Guardia

Guardia

Guardia

Guardia

Guardia

Elciego

Guardia

Guardia

Bastida

Bastida

Guardia

Artziniega

Aiara

Aiara

Aiara

Aiara

Aiara

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Barrundia

Barrundia

Mendoza

Dulantzi

Iruraiz

Agurain

Agurain

Agurain

Agurain

Añana

Añana

Añana

Gasteiz

Gasteiz

Gasteiz

Gebara

Gasteiz

Gasteiz

Bernedo

Bernedo

Gasteiz

Gaubea

Gaubea

Zuia

1856an Imberti agindu zitzaion obra, eta zazpi kuadrilletan sartutako
11 ermandade ordezkatzen zituzten 15 armarri marraztu eta zizelkatu zituen berak (koadroan agertzen diren bezala); hauek dira: Legutio,
Artziniega, Elciego, Mendoza, Dulantzi, Añana, Aiara, Gasteiz, Agurain, Guardia, Bastida, Gaubea, Gebara, Barrundia eta Bernedo, eta
haiei Isabel II.a erreginaren armarria gehitu zitzaien. Agian, azken
armarri hori gehitzea erabaki zen lana egiten ari zen datan haren
erregealdiaren 25. urteurrena betetzen zelako, edo beharbada haren
onurak erakarri nahi ziren Batzar Nagusiak aurkeztu berri zuen eskaeraren aurrean. Bertan, Bizkaia eta Gipuzkoarekin batera, Aldundiei eta alkateei foruagatik justizia administrazioan zegozkien eskumenak itzultzea lortu nahi zen. Erreginaren armarri horrekin osatuta
geratzen zen lehen solairuko 16 hauts-babesen dekorazioa.

X

1856an Imberti agindu zitzaion obra, eta
zazpi kuadrilletan sartutako 11 ermandade
ordezkatzen zituzten 15 armarri marraztu
eta zizelkatu zituen berak.

X
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1857ko abenduaren 28an Carlos Imbertek570 orduko diputatu nagusi
Pedro Baronari jakinarazi zion bazeuzkala egingo ziren tailletan erabiltzeko Armiñongo harrobietatik ekarrarazi zituen 14 harriak, solairu nagusiko hauts-babes edo erlaitz txikien gainean jartzeko. Idazkian materialak balio izan zituen 2.324 errealak ordaintzeko eskatzen zuen,
adostutako bakoitzeko 166 errealeko prezioaren arabera. Martin Sarazibar arkitektoaren derrigorrezko aldeko txostenaren ondoren, hiru
egun geroago Gonzalez Etxabarri diruzainak571 eskultorearen alde
kopuru hori ordaintzeko agintzen zuen.
Zortzi hil geroago, 1858ko abuztuaren 14an572 Imbertek Aldundiari
jakinarazi zion Etxe Jauregirako falta ziren 10 armarriak jartzen amaitu
zuela eta aurkezten zituen 9.330 errealeko kontuak kitatzeko erregutzen zuen. Idazkian zehazten denez, kopuru hori ordaindu behar
zitzaion 10 armarri eta zegozkien hauts-babesak eraiki eta jartzeagatik.
Bakoitzeko 800 errealean doitzen zen prezioa, eta zenbateko horri,
dirudienez, probintziako arkitektoak agindutakoaren arabera egindako osagarrien beste kopuru batzuk gehitzen zitzaizkion. Idazki berean, Imbertek zioen hasieran hornitu zioten harria ez zela nahikoa
izan armarri guztientzat eta, beraz, beste harri bi erosi behar izan
zituela, bakoitza 188 errealean, eta kopuru hori eskatzen zuen idazkian. Gastu horiei sei ermandadetara euren marrazkiak ateratzera
joateko gastatutako 414 erreal eransten zien eta 440 erreal lehenago,
lehen solairuko leihogainetako apaingarriak nolakoak izango ziren
erakusteko, egin behar izan zituen igeltsuzko eredu biengatik. 1858ko
abuztuaren 23an gastu guztiak ordaindu zizkioten573.

Carlos Imberten aldeko ordain-agindua 10 armarri eraiki eta jartzeagatik.

Agurain, Legutio eta Guardiako heraldika Ramon Medel heraldikagilearen marrazkien arabera.
570

ATHA-FHPA-DH.5379-1.

571

ATHA-FHPA-DH.2456-11.

572

ATHA-FHPA-DH.1426-8.

573

ATHA-FHPA-DH.2462-17.
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Lehen solairuko leihoetako hauts-babesen dekorazio heraldikoa

1. DULANTZI
Fatxada nagusia. Ezker hegala edo mailua*.
Ezkerreko leihoa

2. ISABEL II.AREN
ERREGINA ARMARRIA*
Fatxada nagusia. Ezker hegala. Erdiko leihoa

3. AÑANA
Fatxada nagusia. Ezker hegala.
Eskuineko leihoa

Gorria urdin ilunez argitutako urrezko gaztelu
batekin eta dorretxo bakoitza urrezko lis lore
batez gainditua. Atearen gainean lis lore
gorria daraman gurutze bat **. Errege koroa.

Isabel II.aren errege armek Aragoi, Sizilia,
Austria, Borgoina, Parma, Toscana, Brabante,
Flandria eta Tiroleko armak dauzkate,
eta toki nagusian, armarriaren erdian,
Gaztela eta Leongo laurdendua, puntako
granadarekin eta amildegian Anjouz aldatutako
Borboiko armarritxoa. Errege koroa.

Zatitua: 1.a gorria, 13 talo, 3, 3, 3, 3, 1
ordenatuak; 2. gorria urrezko mahatsondo
batekin, urrezko hiru mulkorekin *.
Kuadrillak ere erabili zuen.

*

Arkitekturan, fatxada lerrotik ateratzen den
eraikinari esaten zaio «mailua».

**

Alegria abizeneko arabar leinuaren armarria da.

*

Carlos II.aren erregealdian ezarriko da
armarri bat, monarkia erori arte iraungo
duena, eta erregealdi alfontsotarretan berriz
berreskuratuko dena.

*

Sarmientotarren, Gesaltzako kondeen, armarria
zeinei Añana hiribilduaren jaurerria eman
baitzitzaien.

4. AIARA
Ezker hegala.
Harmailadiaren ezkerreko leihoa

5. GASTEIZ
Ataripea.
Ate nagusiaren ezkerreko atea

6. AGURAIN
Ataripea.
Ate nagusiaren eskuineko atea

Zilarrezkoa otso beltz birekin, makilan
jarriak, Gaztela eta Leongo kupoidun
azparekin (gazteluak eta lehoi zutituak).
Aiaratarren, Haraneko jaun eta Aguraingo
kondeen, leinuaren blasoia da.

Zilarrezko zelaia eta, bertan, gaztelu natural
almenaduna, ate eta leiho berdeak, ibiltzeko
jarrera naturalean dauden lehoi bik eutsita, eta
alboko almenen gainean bele beltz bi aurrera
begira; ate nagusiaren gainean, gainezkutu
gorria eta bertan Isabel II.aren inizialak
(YII), urrez, duke koroaren zigiluarekin.

Urrezko gaztelua, argitua, bandako
adar berdearekin kargatua *.

*

Beste irudikapen batzuk: gaztelua eta giza burua
atean agertuta, buru bera puntan duen girlandak
inguratuak.
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1

2

3

4

8

7
5

9

10

6

Ekialdeko fatxada, fatxada nagusia. Argazkia: Quintas argazkilariak.
Argazkiak: heraldika xehetasunak. Miguel Paredes.

7. GUARDIA
Eskuin hegala.
Harmailadiaren eskuineko leihoa

8. BASTIDA
Fatxada nagusia. Eskuin hegala.
Ezkerreko leihoa

9. GAUBEA
Fatxada nagusia. Eskuin hegala.
Erdiko leihoa

10. GEBARA
Fatxada nagusia. Eskuin hegala.
Eskuineko leihoa****

Zelai gorrian urrezko gaztelu bat albo
bakoitzean urrezko giltza bat daukana.

Armarri erdi zatitua eta moztua*. 1. urrezko
zelaian, gaztelu gorri bat, bere kolorea (enbor
marroia eta adar berdeak) duen zumar bati
atxikia. 2.º zelai berdean, erdi puntuko hiru
arku** bi gainean eta bat azpian kokatuak.

Juana I.a Eroa erreginaren armarria da***,
Gaztela, Leon, Aragoi, Bi Sizilia, Granada,
Borgoina, Artois, Austria, Brabante, Flandria,
Granada, Nafarroa eta Tiroleko bere laurdenekin.

Armarri laurdendua; 1. eta 4.a urrez hiru
banda gorrirekin zilarrezko bandatxoekin
kargatuta eta haietako bakoitza erbinude
beltzekin kargatuta; 2. eta 3.a gorriz zilarrezko
ikoroski erako bost panelekin eta, erdian,
gainezkutua hiru lis lorerekin. Koroa bat,
alboetan elkarri begiratzen dioten uso birekin.

*

Juan Vidal Abarca egindako deskribapena, 1997an
Bastidako alkatetzari igorritako txostenean.

**

Txosten horretan, beste alderdi batzuen artean,
ikerketa zehatza egiten da erdi puntuko hiru arkuen
interpretazioari buruz. Landazuriren arabera,
hiribilduko hiru ateetako hiru arkuei zegozkien, eta
ez zubiren baten arkuei. Vidal Abarcak dioenez,
Larrazuria deritzon arkuan dagoen armarriko
arkuen interpretazio arbitrarioak dira. Armarri
horretan hiru arku ikus daitezke, bi goian eta beste
bat behean.

***

Laurdendua: 1. laurdendua: 1 eta 4, urrezko
gaztelu bat zelai gorrian (Gaztela); 2 eta 3, lehoi
gorri bat zutik urrez koroatua, zilarrezko zelaian
(Leon). 2. laurdendua: 1, lau makila gorri urrezko
zelaian (Aragoi), 2, ikoroski erako laurdendua (1
eta 4, lau makila gorri urrezko zelaian [Aragoi]; 2
eta 3, arrano beltz bat, urrez koroatua, zilarrezko
zelaia [Sizilia]); 3.a moztua: 1, zilarrezko paxa bat

zelai gorrian (Austria); 2, bada bat, urre kolorekoa
eta urdina, orla edo azpa gorria (Borgoinako
dukerria); 4.a moztua: 1, zelai urdina, urrezko lis
lorez estalia; kupoi gorria eta zilar kolorekoa duen
azpa (Borgoinako konderria); 2, urrezko lehoia
urrez koroatua, zelai beltzean (Brabante). 1. eta 2.
laurdenen artean: puntako txertatua behealdean eta
bertan granda gorri bat zilarrezko zelaian (Granada).
1. ezkututxoa: 1. eta 2. laurdenen artean: urrezko
katea zelai gorrian (Nafarroa). 2. ezkututxoa: 1. eta 2.
laurdenen artean: zilarrezko zelaian bost ezkututxo
(kinak), gurutzean jarriak eta bakoitza zilarrezko
bost talorekin kargatuta, zelai urdinean. Urrezko
zazpi gaztelu zelai gorrian daukan orla (Portugal).
3. ezkututxoa: 3. eta 4. laurdenen artean; zatitua:
1, zutikako lehoi beltza, urrezko zelaian (Flandria);
2, arrano gorria urrezko ilgora batekin kargatua,
zilarrezko zelaian (Tirol). Tinbrea: errege koroa.
****

Gebara familiaren leinuaren armarria
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Hegoko fatxada

Iparreko fatxada

16
15

11

12

14
13

Jauregiko ezker alboa eta heraldikaren xehetasunak. Argazkiak: Miguel Paredes

Iparreko alboko fatxada. Argazkia: Quintas argazkilariak.

*

11. LEGUTIO
Hegoko fatxada, ezkerreko leihoa

12. ARTZINIEGA
Hegoko fatxada, erdiko leihoa

13. MENDOZA
Hegoko fatxada, eskuineko leihoa*

14. y 15. BERNEDO ETA BARRUNDIA
Iparreko fatxada. Ezkerreko eta erdiko leihoak

16. ELCIEGO
Iparreko fatxada. Eskuineko leihoa

Arbola berdea, eta aurrez aurre jarritako
orein edo otso bi enborraren gainean
altxatuak, bakoitza albo batean.

Gezi berde batek, makilan punta beherantz
jarrita, zatitutako armarria, urrezko hiru
dorre eta arbola berdea berdin terrazatua*.

Ikoroski erako laurdendua. 1. eta 4.a,
Mendozatarren armak, banda berdeak; 2. eta 3.a,
zilarrezko 5 eta 5 panel, Hurtadotarren armak.

Leiho bietan Bernedoko nahiz Barrundiako
ermandadeek erabili zuten armarri bera.
Gaztela-Leongo armak dira. Armarri
laurdendua. 1. eta 4.a zelai gorrian, urrezko
gaztelu bat (Gaztela); 2. eta 3.a zilarrezko
zelaian zutikako lehoi gorri bat (Leon)*.

Elciegoko ermandadearen armarria Carlos
I.aren errege armak ziren. Haietan, Gaztela,
Leon, Aragoi, Nafarroa, Napoli, Sizilia,
Austria, Borgoina, Brabante, Flandria,
Tirol eta Granadako erresumak daude
irudikatuta. Hiriak Felipe II.aren errege
armak hartu zituen erregeak 1583an
hiribildu titulua eman ondoren**.

*

Ez dira ezagutzen osagai heraldikoen jatorria
eta esanahia.

*

Kasu honetan Mendozatarren armak zizelkatu
ziren. Mendozako kuadrillaren heraldikari, Medelek
marraztuta, deskribapen hau dagokio: «Urrez,
hiru ezkutu gorri bi eta bat jarriak eta bakoitzean,
urrezko gaztelu bat lehoi zutitu burekin, urrezkoak
haiek ere».

**

Ikusten dugu granadaren ikur heraldikoa eta
Borboiko etxearen gainezkutua falta direla.
Jauregiaren barruan, diputatu nagusiaren
kabinetearen bulego zaharrean, sabaiko dekorazio
heraldikoan ikonografia bera aurkitzen dugu
(gazteluak eta lehoiak), eta Borboien lis loreen
gainezkutuarekin, Añanako kuadrillaren ikur
heraldiko gisa. 1858an Añanako heraldika,
leihoburuetan erabili zena, 13 taloena eta
mahatsondo adarrarena izan zen.
1580an, Espainiako Felipe II.ak, Portugalgo errege
izendatzean (haren armarria zilarrezkoa zen eta
bost ezkututxo urdin ilun zeuzkan, gurutzean
jarriak, ikoroski eran jarritako zilarrezko bost talo
edo dirurekin, urrezko zazpi gaztelu zeuzkan kupoi
gorriarekin), erresuma berriaren armak erantsi
zizkion armarriari, eta han egon ziren 1668an
Portugalen independentzia onartu arten, Carlos II.a
Sorgindua errege zela.
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Elciegoko udaletxearen fatxadako armarria.
Argazkia: artxibo partikularra.

X

Elciegoko ermandadearen
armarria Carlos I.aren errege
armak ziren. Haietan, Gaztela,
Leon, Aragoi, Nafarroa, Napoli,
Sizilia, Austria, Borgoina,
Brabante, Flandria, Tirol eta
Granadako erresumak daude
irudikatuta. Hiriak Felipe
II.aren errege armak hartu zituen
erregeak 1583an hiribildu titulua
eman ondoren.

X

Etxe-jauregiko ataripea.
		
Atondora sartzeko ate nagusiak
Eraikinean sartzeko ate nagusia Carlos Imbertek apaindu zuen 1858an. Eredu klasikoari jarraituz, alboak akanto orriak irudikatzen zituzten mentsulaz
apaindu zituzten eta, ateburuaren gainean, eskultura multzoa jarri zuten: bi
aingeru, makurtuta, liburu bati helduz, zeinetan Arabako Forua idazkuna
agertzen den, 1463an idatzi zen Arabako Legeen eta Ordenantzen Koadernoari
erreferentzia eginez.
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Irudi honetan zurezko ate zaharra ikus daiteke, 1940az geroztik
metalezko batekin ordeztuko dena. ATHA-DAF-GUE-8619.

Ate nagusia. Argazkia: Quintas argazkilariak.

Jauregiko harmailadiak dekoratzen dituzten eskulturen gaia landu
aurretik, zeinak 1862an jarri baziren, interesgarria da fatxadaren
beste alde bat ezagutzea: zutabeen atzean zabaltzen den atondoa edo
arkupea, zeinean atondora sartzeko erdiko hiru ate eta bulegoetara
sartzeko alboko bi diseinatu baitziren.

Ate nagusi horren albo bietan, beste ate bi zeuden, zurezkoak haiek
ere, baina txikiagoak, zenbait urte geroago metalezko beste batzuekin
ordeztu zirenak, jauregiaren eraberritze handiei buruzko hirugarren
kapituluan adieraziko dugunez. Sarrera horiek ere Imbertek apainduko ditu 1858an, Gasteiz eta Aguraingo armarriekin, kontatu berri
dugun multzo heraldikoaren barruan sartuz.

Esan dugunez, jauregiko lehen ate nagusia, zorroztasun ekonomikoko zioengatik, zur xumez eraiki zen eta, haren gainean, beiradun
abaniko formako arku bat, hallera argia sartzen ahalbidetzen zuena. 1844an jarri zen. Ate nagusi gisa edertzeko, brontzezko piezekin
apaindu zen: giltzaren pieza ezkutu urreztatuarekin, urrezko botoi
bi leiho barretarako eta bost orratz urrezko erremateekin, Francisco
Martinez errementariak 1845eko otsailaren 11n jarri zituenak. Biga
rren solairua eraikitzeko obrak egitean desmuntatu zen, eta abenduaren 31n berriz jarri zuen Fermin Andueza harginak. Zurezko ate
hori burdinazko batekin ordeztuko da 1940an.

X

Ateburuaren gainean, eskultura multzoa, aingeru
guardako bik osatua, liburu baten alde bietan,
zeinean «Fuero de Álava» baitago irarrita,
Arabako Lege eta Ordenantzen Koadernoaren
erreferentzia argian.

X

Berriz muntatu ondoren, 1858an apaingarriak agindu zitzaizkion
Carlos Imberti. Hargintza lan baten diseinua aurkeztu behar zen,
ate nagusi hori apaintzeko. Eskultoreak arkitektura tratatuetako
eredu klasikoei jarraiki marraztu zuen atea, une haietan bolo-bolo
baitzebiltzan. Ikus dezakegunez, doriar ordenako ereduak batzen
ditu. Hala, albo bietan, mentsulen dekorazio bat ikusten dugu, akanto hostozkoa eta, ateburuaren gainean, eskultura multzoa, aingeru
guardako bik osatua, liburu baten alde bietan, zeinean «Fuero de
Álava» baitago irarrita, probintzia 400 urtez gobernatzeko erabili
zen Arabako Lege eta Ordenantzen Koadernoaren erreferentzia argian. Eskultura multzo horren azpian, marmolezko plaka bat dago,
«Salón de Juntas Generales» idazkunarekin, Arabako foru gobernuaren kontuak erabakitzen ziren esparrurako sarrera iragarriz.

Ateburuaren xehetasuna. Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Fatxada nagusiko eskulturak
Aurrekariak. Lehoi biren eskulturak
1844an574 jauregia solairu bakar batekin inauguratu zenean, fatxada nagusiko harmailadian, alde bietan, tranpal bi utzi zituen arkitektoak euren idulkiekin, haien gainean eskultura multzo bana
uzteko baina, dirudienez, Gasteizek ez zeukan artearen baldintzak
behar beste beteko zituen eskultorerik575, hasiera batean ez baitzen ezer
jarri haien gainean.
Aurreko kapituluan aipatu denez, eraikina inauguratu eta sei urte
geroago, 1850ean, lehoi bi jarri ziren tranpal horietan, Francisco
Ruperto Lopez Alegriaren lana. Egiteko erabilitako harriaren kalitate eskasa eta eguraldi txarra zirela eta, 1856 aldera burdinurtuzko argimutil bi jarri ziren haien ordez, Justo Montoia errementariak eginak.
1859ko abuztuan, bigarren solairuko obrak amaitzen ari direnean
eta fatxada edertu nahi denean, brontzezko pitxer handi bi agindu
zizkioten Pedro Izarra576, maisu letoigileari, jasotako solairu berriaren
hiru fatxadetako hamalau balkoietako batean jartzeko. Hurrengo hilean,
irailean, brontzezko 26 kandela mutil agindu zizkioten Antonio Ortiz Uriarteri 13 balkoitan jartzeko. 40 erreal balio zuen kandela mutil bakoitzak. Esan genezake hura izan zela eraikinaren kanpoaldea
argiztatzeko modurik primitiboena.

Kandela mutil zaharra. Argazkia: Quintas argazkilariak.

Probintziako jauregi-etxea. 1855.Bilduma partikularra.

X

1859ko irailean, bigarren solairuko obrak
amaitzen ari direnean, brontzezko 26 kandela
mutil agindu zizkioten Antonio Ortiz Uriarteri
13 balkoitan jartzeko. Esan genezake hura
izan zela eraikinaren kanpoaldea argiztatzeko
modurik primitiboena.

X

574

ATHA-FHPA-DH.3999-1.

575

ARRESE, Daniel Ramón. Apuntes
biográficos de los Ilustres patricios
Señores D. Prudencio María de
Verástegui y D. Miguel Ricardo de
Álava, Manteliren semeen Inprenta,
Gasteiz, 1864. 6. or.

576

ATHA-FHPA-DH.2437-1.
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Carlos Imberten fatxada dekoratzeko lehen proposamena
Alegoria mitologikoen eskultura multzoa219
Jauregiaren fatxadetako leiho eta ateetako dekorazio heraldikoa egiteko obrak amaituta, eta batzar aretoko eskulturak amaitzear zeudela, 1862ko azaroaren 21ean, Carlos Imbertek Ramon Ortiz Zarate
diputatu nagusiarekin jarri zen kontaktuan eta jakinarazi zion, etxejauregiko zenbait obraren egilea izanik (balkoietako hauts-babesak, ate nagusia eta batzar aretoko estatuak), fatxada nagusiko eskaileren amaieran,
angeluetan zeuden tranpal bietan, fatxada bere osotasunean eder lezan
gauzaren baten falta sumatzen zuela. Horregatik, erromatar mitologiako jainkoak irudikatzen zituzten harrizko estatua bi jartzeko
pentsatu zuen proiektua igortzen zion.
Aurkeztu zuen proiektuan, Imbertek ez zien inoiz izenik ematen esku
titzarekin batera marraztuta ematen zituen figurei. Baina behatze
hutsean sumatzen da haietako bat Demeter edo Zeres jainkosa dela,
eta bestea Atenea jainkosa. Egun arte proiektu horri buruz ezagutzen
den erreferentzia bakarra aurkitzen dugu, 1864an, Daniel Ramon
Arresek, Berastegiren eta Alava jeneralaren behin betiko estatuak
inauguratzean (aurrerago mintzatuko gara haiei buruz), testu bat
idatzi zuenean, argitaratu zena. Bertan zioenez, Imbertek Nekazari
tzaren eta Merkataritzaren estatua alegoriko biren proposamena aur
keztu zuen220. Eskuz idatzitako beste iturri batzuetan221, aldiz, aurkitu
ahal izan dugun bakarra da Imbertek andre handi bi irudikatu nahi
zituela: Nekazaritza eta Justizia edo Fideltasuna.
Marrazkiak aztertuta, ikusten dugu figuretako batek Nekazaritzaren
alegoria irudikatzen duela, hain zuzen ere, ikonografia Demeter edo
Zeres jainkosarena baita. Bigarrenari dagokionez, Palas Atenea dela
uste dugu.
Mitologiari buruzko ikerketak egin dituzten egile batzuek dioskutenez, Atenea jainkosa arraroa da, jakituriaren eta gerraren erregina, gerrako
taktikarena baina baketsua; etxeetako tutorea, jakintsu, epaile eta artisten
aterpea, eta merkataritzaren babeslea ere bazen222. Horregatik esan zuen
Arresek, agian, Imbertek eremu ekonomiko hori irudikatu nahi zuela.
Gure ustez, ordea, hori esateko, Arreseren oinarria Martin Sarazibarrek 1832an egindako proposamena izan zitekeen, etxe-jauregiaren
proiektua aurkeztu zuenekoa. Han, zioenez, sarbideetako batean (jatorrizko proiektuak ate bi zeuzkan), egin ez zen alboan, nekazaritzaren
eta merkataritzaren estatua alegorikoak jar zitezkeen.

219

Artxibo partikularra. Dokumentua egun arte guztiz argitaragabea da.

220

ARRESE, Daniel Ramón. Op. cit. Hala ziurtatzen du egile horrek, zeinak
Merkataritzaren alegoriari egozten baitio estatuetako bat.

221

ATHA-FHPA-DH.151-13.

222

MENA, Aurelio. «Los hijos adulterinos de Zeus». Iturria: http://platea.pntic.
mec.es/~anilo/mitos/07atenea.htm#Atenea.

Palas Atenea jainkosa Imbertek marraztuta. Artxibo partikularra.
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Carlos Imbertek aurkeztutako proiektuaren titulua.

Seguruenik, dokumentuetan berretsita dagoelako, aurkeztutako
proiektuan, arkitektoak Justizia edo Fideltasuna agerrarazi nahi zuen,
bere hitzetan esanda. Ezaugarri horiek Atenea jainkosari ere ematen
zaizkio, zeina estatuaren babesle eta legeen zuzentasuna eta auzitegietan
zein batzarrean haien aplikazio zuzena bermatzen zituen jainkosatzat har
tzen baitzen.
Bestalde, jarriko ziren eraikinaren erabilera dela eta, probintziako
gobernu organoen egoitza, eta Arabako armarriaren beraren entseinetan ere oinarrituta («Gaizkileen aurkako justizia»), egokiagoa da
ondorioztatzea Imbertek «justizia»ren ideia islatu nahi zuela benetan proiektu horrekin. Izan ere, hala utzi zuen berak idatzita aurkeztu
zuen proposamenean.
Imbertek tunikaz eta korazaz jantzita marraztu zuen Atenea jainkosa, burua kasket lumadun batez estalita. Lantza bat darama eskuin
eskuan, kontuan hartu behar baita gerraren jainkosatzat ere hartzen
dutela, baina izaera oldarkor eta buruarinik gabea. Ezker eskuan, ezkutu
bat darama. Bertan, Imbertek Medusa edo Gorgonaren burua irudikatu zuen, begiratzen zion oro harri bihurtzen zuen izaki mitologikoarena zeina, Perseok burua moztu ondoren, Ateneari eskaini bai
tzitzaion kutun gisa.
Beste emakumezkoaren eskulturak Demeter edo Zeres Nekazaritzaren jainkosa irudikatzen du. Ez da harritzekoa Imbertek alegoria hori
hautatzea, Arabak landan duen aberastasun tradizionala dela eta. Besorik gabeko tunika luze batez estalita ageri da jainkosa, duintasunaren ikurra edo adierazpena hura, zeina fibulekin lotzen baita besagainetan, eta eskuin besoarekin jasotzen duen mantu edo palio batez.
Beso hori tolestuta dago, gerriaren parean jarrita, eta eskuan igitai bat
edo Zeres jainkosaren ezaugarria darama, zereala batzea ahalbide
tzen diona eta, mitologiaren arabera, Vulkanok oparitu ziona. Ezker
besoa erorita dago eta eskuan erromatar golde baten muturrari eusten
dio, jainkosa irudikatu ohi zen beste ezaugarrietako bat hura, baita
galburuekin ere.
1862ko azaroaren 24ko bilkuran223 zirriborro horiek bidali zitzaizkion
Ogasun Batzordeari berrikusteko, eta diputatu nagusia baimendu
zuen berak harmailadiaren dekorazioa zehazteko Imbert jaunaren ideia
edo egokiagoa den beste edozein hartuz224. Hala, eskultura proiektu bat
onartzen zuen probintziak harmailadietarako irudikatuko zen ikonografia behin betiko onartu gabe.

Zeres edo Demeter jainkosa. Nekazaritzaren jainkosa. Carlos Imbertek marraztuta.
Artxibo partikularra.

223

ATHA. Aktak saila, 82. l., 111. or.

224

ATHA. Aktak saila, 82. l., 117. or.
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Hurrengo hilabetean, 1862ko abenduaren 12an, Ortiz Zaratek kontratu bat sinatu zuen Imbertekin, eskultura alegoriko horiek egiteko
obra baldintzei buruzkoa. Hitzartutako baldintza hauek azpimarratu
behar ditugu: idulkiek Elgea edo Armiñongo harrizkoak izan behar
zuten eta estatuek motarik oneneko Albainako harrizkoak. Eta lehenago toki horretako harriz egin ziren lehoiekin gertatutakoa gogoratuta, hau dio ondoren: eguraldi mota orori aurre egiteko gai. Egiteko 20
hilabeteko epea erabaki zen. Prezioa zehaztean, bitxia da proposamen ekonomiko bikoitza nabarmentzea: 18.000 erreal ordainduko
zitzaion bakoitza pieza bikoak badira eta 22.000 erreal pieza bakarrekoak
badira. Gainerako gastuak, hala nola eskulturak Imberten tailerretik
garraiatzekoak, probintziak ordainduko zituen. Lan guztiak zuzen
tzea eskultorearen ardura izango zen, eta edozein ezbeharren ardura
hartu beharko zuen bere gain. Hitzarmena sinatuta egon arren, zenbait hilabete geroago ikusten dugu diputatu nagusiak eskatuta erabat
aldatu zela ikonografiari buruzko ideia.

Prudencio Maria Berastegi eta Miguel Ricardo Alavaren
eskulturak. Carlos Imberten obra. Esku hartzeak
Hurrengo hiletan, Imbertek harri puskak eskuratzen zituen bitartean,
Ortiz Zarate diputatu nagusiak hasierako ideia aldatu eta estatuak
Prudencio Maria Berastegi225 eta Miguel Ricardo Alava226, omen
tzeko izatea erabaki zuen, eskultoreak eskultura multzo alegorikoari
buruz egindako proposamena baztertuz.
Bitxia da ikustea, haren proposamena onartua izan ez arren, ez zuela bere ideia guztiz baztertu; izan ere, dakigunez, bost urte geroago,
1867an, eraikinaren goialdean jarrita zegoen Arabako armarria kendu eta haren ordez andre handi biren, Nekazaritzaren eta Justizia edo
Fideltasunaren, eskultura multzoa jartzea proposatu zuen Imbertek.
Berriz ere, Ogasun Batzordeak ez zuen onartu, haren ustez eraikina
behar bezain dekoratuta zegoelako; eta, bestalde, uste zuten aurrekontuan sartutako 25.000 errealak gehiegizkoak zirela.

225

Prudencio Maria Berastegi (Manurga, 1747ko maiatzaren 7a-Gasteiz, 1826ko
urriaren 19a). Diputatu nagusi izendatu zuten 1779an, 1794an berriz hautatu
zuten eta 1796ako maiatzaren 14an utzi zuen kargua. Jose Andres Berastegi
Astegieta manurgarraren eta Maria Magdalena Ignacia Mariaka lezamarraren
semea. Manurgako bere etxean hartu zuen bere lehen hezkuntza, eta ondoren
Filosofia eta Zientzia Zehatzak eta Naturalak ikasi zituen Zaragozako
Unibertsitatean. 1774ko urriaren 8an Villanañen (Araba) ezkondu zen
Casilda Barona Rodrigo Jose Baronaren eta Manuela Sarabia Manriqueren
alabarekin, eta 14 seme-alaba izan zituen berarekin. 1778an errejidore nagusi
izendatu zuten eta 1779an, aho batez, probintziako diputatu nagusi hautatu
zuten bozketan. Berriz izan zen diputatu nagusi 1791n, 44.000 ogerlekoko
dohaintza egin zion estatuko ogasunari orduan, eta berriz hautatu zuten
diputatu nagusi 1794ko maiatzaren 28an, berrautaketa horrek forua urratzen
zuen arren, baina beharrezkoa gertatu zen Arabako tertzioen buru zegoelako,
eta adiskidetasuneko harremanak zeuzkalako Carlos IV.aren ministroekin.
Hala, Frantziako errepublikaren aurkako gerran (1793-1795) lagundu zuen.
Rondako zaldun elkarteko eta Euskal Herriaren Adiskideen Elkarteko kide izan
zen. Haren emaztea 1802an hil ondoren, 1806ko urrian Zaragozara joan zen
bizitzera, eta Independentzia gerrak harrapatu zuen bertan. Lehen setioari eutsi
zion, eta 1808ko amai aldera Valentzia, Cartagena eta Cadizera joan zen bere
seme-alaba txikiekin. Bertan, 1813an, hirian bizi ziren arabarrek gorteetarako

Arabar ospetsuen estatuei buruzko kontakizunarekin jarraituta, iriz
pide aldaketa eta erabaki berria ezagutarazteko, 1863ko maiatzean
Dulantziko hiribilduan egin ziren Batzar Nagusietan, bere sarrera
hitzaldiaren unea baliatu zuen diputatu nagusiak bere erabakia arrazoitzeko.
Probintzia honetako etxe-jauregiko harmailadian estatua bi jartzeko abagunea baliatuz, erabaki dut, diputatu nagusi kargua betetzen zuten bitartean,
Arabako probintziari ez ezik Espainiako nazioaren osotasun eta independen
tziari eta San Fernandoko tronua betetzen duen dinastiari ere zerbitzu handi
eta garrantzitsuak egin zizkieten patrizio ospetsu biren oroimen ona aldarrikatuko dutela haiek
Ondoren, bere hitzaldian zioen diputatu nagusi izan zirela Berastegi
1791tik 1797ra eta Alava 1812tik 1815era, eta nazio eta probintziako loria
bi zirela, probintziako buru jarrita biak, inbasio bi, errepublikarra bata eta
inperiala bestea, borrokatu eta atzera bota zituztenak... Bidezkoa da, beraz,
euren jaioterriak haiek omentzea. Ogasun Batzordeko kideek erabakia
berretsi zuten eta ados etorri ziren espainol hain agurgarri horien oroimen ona gordetzeko, zeinek, nor bere garaian, tronua, aberria eta Euskal
Herria zerbitzatzeko loria inbidiagarria izan baitzuten, euren egitate gorenen
oroimen ahaztezina utziz.
Hitzaldia amaituta, Kuadrillen Batzordeak onartu behar zuen, eta
hark esan zuen patrizio hain ospetsu horien oroimen onaren araberakoa zeritzola proiektu horri.
Batzar Nagusi horretan Manuel Berastegi zegoen, Prudencio Maria
Berastegiren biloba, Gasteizko ermandadeko prokuradore ziharduena eta, bere hitza erabiliz, eskerrak eman zituen bere aitaitari egingo
zioten ohoreagatik.
Hala, hasierako ideia aldatuta, Imberti jakinarazi zioten, proposatutako eskultura multzoaren ordez, pertsonaia bien omenezko eskultura
bi egin beharko zituela, eta aurkeztutako hasierako proiektua itzuli
zioten aldi berean. Diputatu nagusiaren proposamenaren aurrean
apur bat atsekabetuta, imajinatzen dugu, eskultoreak zirriborro berriak egiteari uko egin eta eskultura bien diseinuak eman ziezazkiotediputatu hautatu zuten, Araba ordezkatzeko, baina ez zuen postua onartu
Gasteizko guduaren ondorioz lurraldea askatu arte. 1813ko azaroan Madrila
joan zen gorteetara. 69 persiarretako bat izan zen. 1815ean itzuli zen Arabara.
1820ko iraultzarekin atxilotu eta Santo Domingoren komentuan espetxeratu
zuten, Gasteizen. 1826an zendu zen, apoplexiak jota.
584

Miguel Ricardo Alava (Gasteiz, 1772ko otsailaren 7a-Bareges, Frantzia,
1843ko uztailaren 14a). Probintziako ordezkaria gortean Independentzia gerra
betean, esku hartze aktiboa izango du bertan eta haren presentzia funtsezkoa
izango da. Gerraren arloan izandako arrakasta handiei esker diputatu nagusi
izendatu zuten 1812ko azaroaren 25ean, baina izatez Mateo Ireguas haren
ordezkoa izan zen diputatu nagusi. Kargu hauek izan zituen Alava jeneralak:
Armada Nazionalen teniente jenerala, Santiagoren abituko profesioko
zalduna, Hornachosko Ordenako komendadorea, San Hermenegildoren
zalduna eta gurutze handia, Carlos III.aren eta Isabel Katolikoaren Ordenako
zalduna, Ministro Kontseiluko presidente hautatua, Estatu eta Itsasoko
ministroa, gorteetako presidentea, gorteetako senatari eta diputatua, Espainia
ordezkatzeko enbaxadore eta ministro botereguztiduna Frantzian, Ingalaterran
eta Holandan. Hemen ikus daiteke biografia gehiago: ZENBAIT EGILE.
Diccionario biográfico de los diputados generales, consultores y secretarios de Gobierno
de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (zuz.), Arabako Foru Aldundia, Gasteiz, 2004,
102.-112. or.
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la eskatu zuen, lehen probak edo maketak egin ahal izateko. Zirriborroen egilea beste artista bat izatea nahi zuen, pertsonaia bien biografiak ezagutzen zituen besteren bat
Egun arte, bibliografia ugariak ez du ikertu diseinuen egiletza227, baina esan dezakegu halaxe dela, ez zituela Carlos Imbertek egin, berak
batzar aretoko eskulturenak egin ez zituen bezala228, Juan Angel Saez
gasteiztar margolariak baizik. Bere bulegora deitu zuen diputatu nagusiak eta, Imberten aurrean, guztien artean erabaki zuten nolakoak
izango ziren figura biak. Mandatu hori berretsi zuten, eta hala frogatzen du Juan Angel Saezek 1864ko ekainaren 22an Ortiz Zaratek
agindu zizkion zenbait lanengatik aurkeztutako fakturak; besteak beste, Alava jenerala eta Prudencio Maria Berastegi jauna irudikatzen zituzten
estatua bi txinatar tintaz asmatu eta marrazteagatik.
Berastegiren eta Alava jeneralaren zirriborroak, Juan Angel Saez
margolariak eginak, eskultoreari ematean, 1863aren amai aldera, aurreko lanei ekin zien Imbertek, lehenik eskaiolazko eskultura txiki bi
eginez, azken figurak izango zirenaren eredu gisa. 1864aren hasieran
amaitu zuen lan hori eta diputatu nagusiari aurkeztu zion.
Imajinatzen dugu, eskulturen gaia aldatu arren, obraren baldintza
material eta ekonomikoak Imbertek berak aurkeztutako lehen eskultura multzoarentzat ezarri ziren berberak izan zirela. Harriaren
jatorria aldatu zen agian; izan ere, Albainako harrobietakoa izatea
aurreikusita egon arren, Daniel Ramon Arresek229, zizelkatutako
pertsonaien biografiak kontatu zituen garaiko idazleak, gaiaz min
tzatzean zioenez, Imbert berehala hasi zen harri eskerga biren gainean
lan egiten, zeinak probintziako harrobietako batetik, Bergonda herriaren
ondo-ondokotik230, atereak baitziren, masa eragabe haiek artelan bi bihurtuz.
Hiru epetan ezarri zen ordaintzeko modua, lehenengoa harriak eskultorearen tailerrera iristean, eta gainerakoa erdi bana haietako bakoi
tza jarrita geratzean. Telesforo Nestares probintziako idazkaria izan
zen hitzarmen horren fede emaile.
Hitzarmen ekonomikoa hori izan arren, 1863ko ekainaren 30ean231
Carlos Imbert eskultoreak, zeinak, esan dugunez, 1862ko abenduaren 12ko kontratuaren bidez kanpoko eskultura bi egitea esleituta bai
tzeukan, Ortiz Zarateri jakinarazi zion ezarritako kontratuaren arabera obraren kostu osoaren 20.000 errealak ordaindu behar zizkiotela hiru epetan, eta lehenengo 8.000 errealak eskultoreak eskultura
bietarako behar zuen harria jasotzeko unean ordaindu behar zirela.

227

ARRESE, Daniel Ramón. Op. cit., hau dio Imberti buruz mintzatzean:
«Lehenik antzekotasun bikainez egin zituen eredu biak, eman zizkioten oliozko
erretratuak ikusita», baina hori ez da guztiz egia. Juan Angel Saezek egin zituen
eskulturen zirriborroak, txinatar tintaz egindako marrazkien ereduei jarraiki.
Obran aktiboki parte hartzen ikusiko dugu bera.

228

Batzar aretoko eskulturen zirriborroak Carlos Muxika gorteko margolariaren
obra izan ziren, esan dugunez.

229

ARRESE, Daniel Ramón. Op. cit., 10. or.
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M. Martínez Torresek emandako datuen arabera, harrobi horretatik ateratako
harriak hareharri miozenoak edo Fontecha motako hareharriak dira.

231

ATHA-FHPA-DH.5392-1.

Juan Angel Saezek aurkeztutako kontua, beste kontzeptu batzuen artean, estatua bi txinatar
tintaz marrazteagatik, Alava jenerala eta Prudencio Maria Berastegi irudikatuz.

Premisa hori izan arren, eskultoreak esan zuen ez zela posible baldintza horri eustea, sortutako gastuak zirela eta, berak harrietako bat
eduki arren, horretarako erretratu-eredu biak egiten erabilitako denbora zela
eta, lehen epeari zegokion zenbatekoa ordaintzeko eskatzen zuelako,
jasotzeke zeuden materialen gastuei aurre egiteko. Egoera horren aurrean, 4.000 erreal agindu zitzaizkion «aurrerakin» gisa232. Abenduaren 16an artistak jakinarazi zuen bazeukala bigarren harria, eta beste
4.000 errealak eskatu zituen horregatik. Data haietan diputatu nagusia ez zegoenez, Mendieta diputatuordeak Pantaleon Iradier probin
tziako arkitektoari eskatu zion ordainketa egiteko txostena egin zezala.

232

Imberti agindutako zenbait obrari eta ordaintzeko moduari buruz ikertutako
dokumentuetan, eskultorearen erreklamazio ekonomikoak errepikatzen dira,
ordainketak aurreratzeko eskatuz edo fakturatutako kopuruak ordaintzera
premiatuz, bere egoera ekonomiko larria argudiatuz beti, berak bere idazkietan
adierazten duena.
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Grabatua. Eskultura tailerra593.

Bitxia da esatea, bere txostenean, Iradierrek jakinarazten zuela ez
zeukala ez Imbertekin sinatutako kontratuaren ez aurreratutako
4.000 errealen berri, baina ziurtatzen zuela agindutako estatua bietako
bat amaituta zegoela eta bestearentzako harria eta idulkientzako harlandua
ere emanda zeudela. Halaber, eskatutako kopuruak ordaintzearen aldeko txostena egiten zuen. Txosten hori ikusita, 1863ko abenduaren
23an Imberti zor zitzaion kopurua ordaintzeko agindua eman zen233.
Hilabete geroago, 1864ko urtarrilaren 3an, eskultoreak diputatu nagusiari jakinarazi zion, aginduta zeuzkan estatua bietako bat bere
tokian jartzeko prest egonik eta garraiatzeko eta jartzeko gastuak Aldundiaren kontura izan behar zutenez gero, Iradier probintziako arkitekto jaunari behar ziren aginduak emateko eskatzen zuela, jartzeko
tokia eta sortutako gastuen esku hartzea adieraz zitzan.
Ez zen berehala egin, garraiatzeko eta jartzeko zailtasun larriak zeudelako. Eskulturen tamaina handia (Berastegirena, idulkia barne,
3,06 metro garai zen eta Alavarena 3,20 metro) eta jarri behar ziren
lekuaren toki urria zela eta, alferrekoa zen erabili ohi ziren bitartekoekin jardutea. Arreseren arabera, gailu mekaniko berriak, izugarri
burutsuak, erabili ziren234 Imbertek berak asmatuak, zeinak bere gain
hartu baitzuen eskulturak garraiatzearen ardura teknikoa.

233

ATHA-FHPA-DH.5392-1.

234

ARRESE, Daniel Ramón. Op. cit., 10.-11. or.

Eta, izan ere, hurrengo hiletan Imbertek, bigarren eskultura tailla
tzen amaitu ez ezik, hura garraiatu eta jartzeko sistema mekanikoak
eraiki zituen.235
Hil bi geroago, 1864ko martxoaren 29an, Imbert berriz jarri zen
kontaktuan diputatu nagusiarekin jakinarazteko egoera ekonomiko
larrian zegoela, egunsarien eta bestelakoen gastuei aurre egin behar
izan zielako. Haien artean zeuden bigarren eskulturak sortutakoak.
Horregatik, obraren kostu osoaren bigarren epeari zegozkion 4.000
errealak ordaintzeko erregutzen zuen. Pantaleon Iradierrek aldeko
txostena egin zuen eta eskatutako kopurua ordaindu zioten.
Azkenean, irailaren 5ean, eskultura biak amaituta, eskultoreak 4.000
erreal gehiago ordaintzeko eskatu zuen, estatuak jartzeko behar zen materiala prestatzea sortzen ari zitzaizkion gastu bereziei aurre egiteko.
Harri puskak mugitu eta behar zen tokian jartzeko eraikitzen ari zen
gailuei buruz ziharduelakoan gaude.

235

DIDEROT, Denis. L'Encyclopedie: [recueil de planches, sur les sciences, les arts
libéaux et les arts méchaniques, avec leur explication]. Imprimerie-- reliure.
Editorial: Paris : Inter-livres, 1994.
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Eskulturen eskaiolazko ereduak, Carlos Imbertek eginak. Argazkia: C.U.
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Urrian, estatuak kokatuta, eskultorea berriz jarri zen harremanetan
diputatu nagusiarekin. Zio nagusia lanak gastu gehigarriak ekarri
zizkiola esatea zen. Hau da eman zuen lehen arrazoia: Angel Saez jaunarekin adostu zenean,236 haren bulego duinean kokatuta erabaki zuten estatuen guztizko garaierak ez zuela gaindituko estatuen ondoko leihogainetako
hauts-babesa. Izan ere, haren dimentsioei zegokienez, hori zen muga,
baina Imbertek sumatu zuen harmailadiaren alboetan hutsune handi
bat zegoela eta erabaki zuen altuera gehiago eman behar zitzaiela,
eraikinari dotoretasun handiagoa emateko nahiak bakarrik eraginda. Horregatik Berastegiren estatua oin 1 eta Alava jeneralarena 1,5 oin garaiago egitea erabaki zuen, eta erabaki horrek, noski, haien zabalerari
ere eragin zion. Horrek zuzenean eragiten zuen erabilitako materialaren kantitatean eta, jakina, harri puska horiek garraiatu eta jartzeko
lanetan. Horregatik, baloratu zuen desbiderapen ekonomikoa hasieran aurreikusi baino bosten bat handiagoa zela.

Diputatu nagusiak leinargi bien biografiak idazteko agindu zion Daniel Arreseri, estatuen inaugurazioari arrandi eta ospe handiagoa emateko. Lana 1.000 aleko tiradarekin argitaratu zen eta haren oihartzuna hain izan zen handia ezen lau euskal egunkari garrantzitsutan
agertu baitzen: El Porvenir Alavés, Euskalduna, Irurak Bat eta La Joven
Guipúzcoa-n.
1982ko urriaren 15ean, Alava jeneralaren eskulturak ekintza basati
bat pairatu zuen eta erabat erauzi zioten burua. Zaharberritu zuten, altzairu herdoilgaitzezko hagaxka bat sartuz. Jose Egia izan zen
haren zaharberritzailea, Aldundiaren Zaharberrikuntza Zerbitzuko
arduraduna.

Azkenik, kontratatutako hasierako zenbatekoa aldatzeko beste arrazoi
bat zen hitzartutakotik kanpoko lan batzuk egin behar izan zirela,
hala nola idulkietan zeuden idazkunak irarri eta margotzea.

1993an jauregiaren fatxada eta haren apaingarriak zaharberritzeko
lanak egin zirenean, estatua bietan esku hartu eta haien kontserbazio
egoera aztertzea erabaki zen Proiektua Juan Ignacio Lasagabaster arkitektoak zuzendu zuen. Eskultura bien azterlan teknikoak240 dioenez,
harriaren ezaugarriak Armiñongo harrobitik ateratakoenen antzekoak dira; adierazi denez, ordea, Bergondako harrobietatik zetorren
eta seguruenik esandakoen antzeko ezaugarriak zeuzkaten. Fitxa teknikoak egin ziren eta adituek hautemandako patologiak jaso zituzten
haietan, hala nola kresala, zikinkeria, konkrezio biologikoak, higadura,
pitzadurak, falta diren elementuak eta alde berreraikiak. Haiek aztertuta
ondorioztatzen zen Prudencio Maria Berastegirena zela deskribatutako patologiek gehien erasan zutena, eta biak zeudela kontserbazio
egoera tamalgarrian.

Zailtasun horiek guztiak gertatu arren, goiko zokaloan jarri ziren estatuak. Behekoan, lehen lehoiak egon ziren tokian, argimutilak zeuden data haietan. Dekoratzeko erremate gisa harri kalatuzko eskudel
bi237 jartzea erabaki zen, greziar estilokoak pluteo238 zaharrak imitatuz.

Horregatik agian, 1995ean, estatua bien kontserbazio egoera txarra
zela eta, zeinen harriak ordurako nekez jasan baitzitzakeen eguraldi
txarra eta ingurumenaren aldaketa etengabeak, Jose Estarta Meno
yori241 agindu zitzaion bien brontzezko molde bana egin zitzala.

Idazkian bereziki azpimarratzen du erabaki horrek kezkatuta izan
zuela zizelkatzeko lanek iraun zuten urte bietan eta, zioenez, jar
tzeko lanak izugarri zailak izan zien. Halaber, eransten zuenez,
Jainkoaren laguntzarik gabe, publikoa eta nabarmena izan zenez, estatuetako bat edo maniobra arriskutsuetan jardun zuten istinkari gaixoen biziren
bat galduko zen.

Prudencio Maria Berastegiren eskultura ezkerrean jarri zen eta Alava
jeneralarena eskuinean, 1,05 metroko plinto banaren gainean.

Eskultura bien
patologiak
identifikatzen
dituzten fitxak.

Berastegirena Rondako Errege Elkarteko zaldun jantziaz zegoen estalita, Carnicerok 1802an egin zion margolanean irudikatuta zegoen
bezala239, eskuin eskuan diputatu nagusiaren aginte makila daukalarik. Miguel Ricardo Alavaren eskulturak armadako ingeniari uniformea darama, teniente jeneralaren ezaugarriarekin eta bularrean
zenbait domina daramalarik.

236

Datu horiek era sinesgarrian frogatzen dute Juan Angel Saez izan zela estatuen
diseinuen egilea eta berak erabaki zuela, Imbertekin batera, haiek izan behar
zuten tamaina.

237

Gaur egun ez daude eskudel horiek, 1993-1994an fatxada zaharberritzeko obrak
egitean kendu ziren.

238

Balteus eskudela (hala deitzen ziren erromatar gerrikoak) egokiago deitua. Izen
hori ematen zitzaien marmolezko erromatar eskudelei. .

239

URDIAIN MARTÍNEZ, M. Camino. Arabako Batzar Nagusiek Gasteizen eta
Lur Jareetan izan dituzten egoitza historikoak. XVI.-XIX. mendeak, Arabako Batzar
Nagusiak, Gasteiz, 2015. 101. or.
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Azterlan horren egileak Jose Maria Cabrera Garrido eta Manuel Cuadrado
Isasa izan ziren, eta haiek egindako fatxadaren proiektu globala hirugarren
kapituluan deskribatzen da, eraberritzeei buruzkoan.

241

Eskultore garaikidea eta brontze galdaketa artistikoaren profesionala,
1933ko maiatzaren 3an jaio zen Portugaleten, Bizkaian. Laurogeien hasieran
Gasteizen finkatu zen, eta hiriburuko industrailde batean zabaldu zuen tailerra.
Hirurogeien erdialdean Show anaiek garatutako oskol galdaketaren teknika
ezagutu zuen Ingalaterran. Galdaketa teknika berri hori ezezaguna zen une
hartan Estatuan, eta haren ezaugarri nagusia da galdatutako obren akabera
hobetzen duela, haien ehunduraren kalitatea eta oparotasuna maila guztietan
hobetuz. Iturria: http://www.euskomedia.org/aunamendi/50400.
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Prudencio Maria Berastegiren jatorrizko eskultura. ATHA-DAF-SCH-26524.

Alava jeneralaren jatorrizko eskultura. Argazkia: C.U.
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Eskulturen tamaina handia (Berastegirena, idulkia
barne, 3,06 metro garai zen eta Alavarena 3,20 metro)
eta jarri behar ziren lekuaren toki urria zela eta,
alferrekoa zen erabili ohi ziren bitartekoekin jardutea.
Estatuak kentzen dira 1995. Argazkia: Arkitektura Zerbitzuaren artxibategia. AFA.

X
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Prudencio Maria Berastegi. Anonimoa. Mihise gaineko olioa. 126x100 cm.
Arabako Arte Ederren Museoa. 2971. katalogo zenbakia.
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Prudencio Maria Berastegiren brontzezko estatua. Jose Estarta Menoyoren
1995eko lana. Argazkia: Quintas argazkilariak.

Alava jeneralaren brontzezko estatua. Jose Estarta Menoyoren
1995eko lana. Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Probintzia plaza

Probintzia plaza. Bilduma partikularra.
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Lehen eraberritzeak eta haren itxuraren
bilakaera 1860tik 1895era bitartean
Obra honen lehen zatian esan denez, eraikinaren aurrean, eraiki zen
unetik beretik, plaza zabal bat diseinatu zen, guztiz lauzatua, fatxada
nagusira ematen zuena. Eta hala iraun zuen 1860 arte, urte horretan lorategiz hornitzea erabaki baitzen242. Sarazibarrek diseinatutako
multzo monumentalaren berezko osagarri gisa pentsatu zen, zeina
jauregiak, fatxada nagusiaren aurreko plaza horrek eta atzealdeko lorategiek osatzen baitzuten.
Esan dugunez, 1860ko martxoaren 7an, eraikinean bigarren solairu
bat jasotzeko obrak amaitu orduko, esparru horren itxura aldatzea
erabaki zen, zuhaitzak landatuz, ordura arte zolatuta baino ez baitze
goen. Une haietan Francisco Juan Ayala243, zen diputatu nagusia,
eta interes berezia jarri zuen, etorkizunean zuhaitzak ez kaltetzeko,
zur landuzko 26 hesi eraiki zitezen haiek zaindu eta apaintzeko. Jarri
nahi ziren elementuen lagin bat aurkeztu zen. Jorge Ibañez arotzak
egin zituen eta 752 erreal ordaindu zioten guztira244. Plaza edertzen
amaitzeko, urte horretako udan Florencio Perezek burdin hesi guztiak
margotu zituen, bai alde horretakoak bai atzeko lorategikoak, eta 645
erreal kobratu zuen.
Dirudienez, plazaren itxura berria garaiko gustukoa izan zen eta
1863ko uztailean landaketa gehiago egitea erabaki zen. Victor Zarraga Aldundiaren lorazainak, Cruza anaiekin batera, lorazainak haiek
ere, 45 gurdi kaskailu, hiru gurdi zabor ongarrirako eta lorategiz hornitutako esparru berriak eratzeko beste lur garraiatu zituen. Rafael
Armentia, Juan Ullaga eta Pedro Bazan izan ziren esparru horien egileak, Aldundiaren lorazainak zuzenduta denak. Hala, jauregiaren aurrean lorategiz hornitutako alde bat sortu zen, auzotarrek gozatzeko.
Nolanahi ere, ez zegoen pentsatuta esparru guztiz ireki gisa, egunez
bakarrik gozatzeko baizik, burdin hesiz inguratuta baitzegoen, eraikina jaso zen unetik beretik zeudenak, eta iluntzean itxita geratzen zen.
Cercas Altas, egungo Diputazio kalean kokatutako alboko ate bitatik
eta erdiko batetik sartzen zen.
Zuhaitz espezieak ureztatu eta mantentzeko brontzezko ur ponpa bi
jarri behar izan ziren, Antonio Uriarte hiriko merkatariak hornituak.

Plaza XX. mendearen hasieran. ATHA-DAF-GON-NV-007-007

Lorategiz hornitutako esparruei forma erdizirkularrak eman zizkieten eta 1863an Mario Hueto errementariak egindako burdin hesi
xume batekin inguratu eta isolatu ziren. 37 arroa burdin erabili zuen
horretarako245. 1865ean amaituta zegoen lorategi berria eta, Isabel
II.aren bisitaren kariz, Bruno Martinezen fabrikan erositako zenbait
loreontzirekin apaindu zen246.
1865ean etxebizitza partikularretarako eraikinak jasotzen hasi ziren
plazaren inguruan, aurrerago mintzatuko garenez, eta probintziak
plaza lorategiz hornitutako esparru gisa eraberritu eta apaintzeko
zuen interesari lotuta dago, herritarren atsedengune bat sortuz. Erabaki hori hartuta, ordea, denboraren poderioz landatutako zuhaitz espezieak gehiegi hazteak hainbat arazo ekarri zizkion foru administrazioari. 1872ko ekainaren 3an Felipe Gartzia Fresca, data haietarako
plazako 4, 6, 7 eta 8 zenbakiko etxeen jabea zena, kexu zen, loreen eta
hostoen garaiera eta oparotasuna zirela eta; zuhaitzek argia kentzen zieten gelei eta hostoak jausteko garaian larriki kaltetzen ziren teilatuak
eta etxeetan bizi zirenak aldi berean, ezin zituztelako balkoiak ireki gelak haizeak udazkeneko egun batzuetan daramatzan hostoz betetzeko arriskua hartu
gabe. Auzotar horrek haiek moztea eta haien ordez espezie ñimiñoak
landatzea proposatzen zuen. Eskaera horren aurrean, Pantaleon Iradier arkitektoak adierazi zuen, auzotarrei zekarkien deserosotasuna
ezagutu arren, bere ustez ez zirela berehala moztu behar; aitzitik,
pixkanaka ordeztu behar ziren garaiera txikiagoko beste mota batekin plazatxoa ikustea ez galarazteko. Mendi eta Bideen Batzordeak
arkitektoaren proposamena onartu zuen eta, hala, garaiera handiko
zuhaitzak desagertu ziren plazatik pixkanaka. 1895ean plazaren itxura erabat aldatu zen haren erdian Mateo Benigno Moraza foruzale
ospetsuari monumentu bat jasotzean.

242

ATHA-FHPA-DH.5392-1.

243

Francisco Juan de Ayala Ortiz Urbina. Diputatu nagusia (1858-1861). Biografia
hemen: ZENBAIT EGILE. Diccionario biográfico de los diputados generales,
consultores y secretarios de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (zuz.), Arabako
Foru Aldundia, Gasteiz, 2004. 140.-144. or. 0.-144. or. .

245

244

ATHA-FHPA-DH.2450-1.

ATHA-FHPA-DH.2450-1.

246

ATHA-FHPA-DH.6-4.
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Alfonso XIII.aren bisita. Lorategien itxura 1902an.
Egilea E. Guinea. 1902ko abuztuaren 20a. AMVG GUI-III-001_07.

X

XIX. mendearen amaieran eta XX.aren hasieran
Probintzia plaza herritarren topagune bihurtu zen. Izan
ere, bertan eta foru jauregiaren aurrean gizarte intereseko
gertakariak gertatuko dira, bai jaietakoak (San Prudentzio
jaiak, Estibalizko Andre Mariaren koroatzea, etab.), bai
protokolokoak (korporazioen paradak, errege-erreginen eta
pertsonaia ospetsuen bisitak, etab.)

X
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Mateo Benigno Morazaren omenezko
monumentua (1895)
1878ko urtarrilaren 17an Mateo Benigno Moraza247 zendu zen;
foruzale itzaltsua, Arabako diputatu gorteetan, Gasteizko Udaleko
idazkari, probintziako kontsultore (1848), Bizkaiko gobernadore, Unibertsitate Libreko errektore, Arabako Abokatuen Elkargoko legelari
eta dekano (1855-1872). Egun bi geroago, Irurak aldizkariak, arabar
horren bikaintasun biografikoa agerian uztearekin batera, haren
omenez monumentu bat eraikitzea proposatzen zuen, eta ekimen horren alde egin zuen lehen egunkaria izan zen. Aldizkariak zioenez,
monumentu euskaroa izan behar zuen, hots, herrialde osoak jasoa, baina
beste probintziek Gasteizi laga behar diote, hark izan baitu haren sorlekua eta
hilobia izateko ohorea.
Gogoratu behar dugu 1876an, Foruak Abolitzeko Lege bat laster promulgatuko zela jakinda, gorteetarako diputatu hautatu zutela Moraza
aho batez eta haren funtsezko eginkizuna euskal foruak eta erakundeak defendatzea izan zela. Guztien gogoan geratu dira 1876ko uztailaren 13 eta 18ko Kongresuaren bilkuretan emandako hitzaldiak.
Foruen historia birpasatu zituen haietan, Koroak ehunka urtetan berretsiak, eta haien defentsa azpimarratu zuen, oinarri demokratikoak
edukitzeagatik eta askatasun zibilak errespetatzeagatik. Haien eduki osoa argitaratu zuten herrialdeko zenbait egunkarik. Suhartasun
handiko hitzaldia izan zen, guztien gogoan geratu den esaldiarekin
amaitu zena: Defendatu dugun kausa arrazoiaren, historiaren, zuzentasunaren eta gizateriaren kausa izan da, da eta izango da.
Haren ibilbide pertsonal, profesional eta politikoagatik, ez da harri
tzekoa, hura hil orduko, Domingo Martinez Aragon248, garai foraleko
azken diputatu nagusiak gidatzea arabar hain itzaltsuari monumentu
bat eraikitzeko nahia. Erabaki irmoa hartuta, Morazaren ezagunak
biltzea lortu zuen, ideia gauzatzen saiatzeko eta, herri harpidetzaren
bidez, behar beste diru lortzeko. Hasiera batean, proposamenaren
abiapuntua Euskal Herri osoan eta Madrilgo euskal kolonietan dirua
eskatzea zen.

Mateo Benigno Moraza

Lehen ekimen horrek ez zuen arrakastarik izan, 1878 horretako apirilaren 3an, Jose Maria Eulate Arabako orduko gobernadore zibilak
xede horretarako eratutako batzordea desegiteko agindu baitzuen,
jasotako kopuruak itzultzera behartuz.

247

Mateo Benigno Moraza Ruiz Garibai (Gasteiz, 1817ko irailaren 21a-1878ko
urtarrilaren 17a). Arabar itzaltsua, Aiztogile kalean jaio zen, Filosofia ikasi
zuen Oñatiko Unibertsitatean, Jurisprudentzia Alacala de Henareseko
Unibertsitatean eta Legeetako Batxiler Valladoliden. Kargu publiko asko jaso
zuen. Euskal foruen defendatzaile handitzat ezagutu zuten. Hemen ikus daiteke
biografia: ZENBAIT EGILE. Diccionario biográfico de los diputados generales,
consultores y secretarios de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (zuz.), Arabako
Foru Aldundia, Gasteiz, 2004. 263.-272. or.

248

Domingo Martinez Aragon Fernandez Ganboa (Gasteiz, 1828ko maiatzaren
12a-Gasteiz, 1883ko urriaren 20a). Gasteizko ermandadeko prokuradore Batzar
Nagusietan 1867an. Batzar Bereziko kide eta Lur Jareetako komisario hautatua,
probintziako aita 1873an eta diputatu nagusi 1876ko irailaren 5ean; 1877ko
otsailaren 28an bere dimisioa eman zuen, foruak abolitzeko legearen ondoren.
Biografia hemen: ZENBAIT EGILE. Diccionario biográfico de los diputados
generales, consultores y secretarios de Gobierno de Álava. 1800-1876. M. Urquijo (zuz.),
Arabako Foru Aldundia, Gasteiz, 2004. 248.-251. or.
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X

Monumentu euskaroa izan behar zuen,
hots, herrialde osoak jasoa, baina beste
probintziek Gasteizi laga behar diote,
hark izan baitu haren sorlekua eta
hilobia izateko ohorea.

X

Recibo de alquiler de la sede de la comisión.

Batzordearen egoitzaren alokairuaren ordainagiria.

10 urte luze igaro eta 1888an, Martinez Aragon hilda, Jose Gancedok249, Morazaren oroimena omentzeko irrikan zeuden lehen boluntario haietako batek, bilera batera deitu zuen proiektuari berriz heldu
eta gauzatzeko. Azpibatzorde bat eratu zen, Manuel Iradier, Pedro
Madinabeitia, Cola eta Goiti, Diaz eta Munain jaunek osatua, monumentua egiteko erabakia hartu zuten, eta haren ezaugarriak ere
zehaztu zituzten.
Estatua, metro bi eta erdikoa, bospasei metroko idulkian, hark bere lau aldeetan euskal probintzietako brontzezko armarriak daramatzala. Idulkiaren
harriak Laudioko marmol beltzezkoa behar zuen eta gainerakoa Mañari edo
Arabako zurizkoa, estatua brontzezkoa izanik, lebita itxia eta beroki irekia
eramanez eta eskuetan liburu bat edo paperak dauzkalarik. Monumentua ez
du burdin hesiak inguratuko, liraina eta garaiagoa eman dezan.
Proiektua gauzatzeko Mateo Morazaren omenezko Monumentuaren Batzordea sortu zen250, Jose Gancedo batzordeburu zela, Juan
Ibarrondo batzordeburu ordea eta Pablo Velasco Batzar Betearazleko diruzain. Hura eratuta, zenbait egun geroago, 1888ko apirilean,
gela bat alokatzea erabaki zuten, Casimiro Ruizen jabetzako Geltoki
(Dato) kaleko 9 zenbakiko etxean, 60 pezetan hilean.
Lokal horretan bilduko dira asteazkenero monumentuari buruzko
guztia erabakitzeko: eskultorearen, harginaren, errementariaren eta
abarren kontratazioa eta, noski, obra gauzatzeko sarrerak lortzeko
modua.

249

250

Jose Gancedo Elgea. Amurrioko diputatua gorteetan 1872ko abuztuan. 1876ko
irailaren 5ean diputatu nagusi ordea izendatu zuten, Martinez Aragon diputatu
nagusi izendatzen zen unean. Biografia hemen: ZENBAIT EGILE. Diccionario
biográfico de los diputados generales, consultores y secretarios de Gobierno de Álava. 18001876. M. Urquijo (zuz.), Arabako Foru Aldundia, Gasteiz, 2004. 195.-197. or.

Zenbait tokitan batzordeak izendatzea erabaki zen, batez ere herritarrentzat Mateo Morazak euskal foruen alde izandako ibilbide
pertsonala ezaguna zen eta omenaldi hori egitearen alde zeuden
haietan. Batzorde horiek arduratzen ziren partikularren harpide
tzak lortzeaz, eta taloiak egiten zizkieten emandako kopuruengatik.
Aurkeztutako kontuengatik hauek sortu zirela ziurta daiteke: Bizkaiko
batzordea, Gipuzkoakoa, Arabakoa, orokorrean penintsulakoak eta
itsasoz haraindikoak zeritzen beste batzuk, Habanako euskal-nafarra
eta Buenos Aireseko Laurak Bat elkartea. Lurralde historikoetako
batzordeek euren aldundien eta euskal hiriburu bakoitzeko udalen laguntzak jaso zituzten. Guztira 29.090 pezetako sarrerak izan zituzten.
Merezi du aipatzea dohaintzen eta sarreren kapituluan Arabako
batzordeak lortutakoak nabarmendu zirela. Partikularrek emandako 9.049 pezetei hauek gehitu zitzaizkien: Gasteizko Udalaren
2.500 pezetak, Aldundiaren 500 pezetak (hango batzordeburu Gancedo jaunaren dohaintza partikularra 609 pezetakoa izan zen) eta
bere bazkideen artean Círculo Vitorianoko presidenteak batutako
kopuru garrantzitsua, 2.000 pezetakoa. Hala, 15.049 pezeta lortu
zuen guztira Arabak, sarrera guztien erdia ia.
Erakunde dohaintza-emaileak

Kopuruak
pezetatan

Penintsulako batzordeak

1.805

Penintsulako batzordeak

2.771

Habanako euskal-nafar batzordea

1.187

Buenos Aireseko Laurak Bat batzordea

5.000

Arabako batzordea (partikularren sarrerak)

9.049

Gipuzkoako batzordea

75

Bizkaiko batzordea

495

Arabako Aldundia

500

Gipuzkoako Aldundia

1.000

Bizkaiko Aldundia

1.000

Gasteizko Udala

2.500

Círculo Vitoriano

2.000

Gancedo jauna, Arabako batzordeburua

609

Daniel Moraza jauna

100

ATHA. Fondo ÁLAVA-VELASCO, caja 41. Agiriei buruzko irudi guztiak funts
eta signatura horretatik datoz.
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Agapito eta Venancio Vallmitjana i Barbany anaiak, eskultoreak609.
251

Dohaintza partikularretatik deigarria da Gipuzkoa eta Bizkaiko ba
tzordeek lortutako laguntza urria. 1877an sortutako Buenos Aireseko
Laurak Batek252, aldiz, 5.000 pezetako kopuru ederra lortu zuen.
1888aren amaieratik 1892 arte lortu ziren sarrerak, eta Monumentuaren Batzordeak hura egitea ekonomikoki bideragarria zela sumatu
orduko, hura egingo zutenekin jarri zen harremanetan. Lehenik Bar
tzelonan jaiotako Agapito Vallmitjana i Barbany-ri253, agindu zitzaion
eskultura. Brontzezkoa eta gorputz osokoa behar zuen obrak. 15.000
pezetako aurrekontua aurreikusi zen eta hiru epetan ordaindu zen:
1892ko ekainean, urte bereko abenduan eta 1893ko irailean, eskultoreak amaituta zegoela jakinarazi zuen datan.
Urte haietan ohikoa zenez, artista eskultoreak buztinezko eredua baino ez zuen egiten eta gero haren galdaketa agintzen zen. Morazaren
estatuaren kasuan, Bartzelonako Frederic Masrieraren254 tailerretan
galdatu zen brontzean.

251

La Academia aldizkaria. 1879ko xilografia. Egilea: Perez.

252

AUZA, Gonzalo. «125 años del Centro Vasco Laurak Bat de Buenos Aires». Web
baliabidea: http://www.euskonews.com/0191zbk/kosmo19101es.html. Egileak
jakinarazten du 1877ko martxoaren 13an sortu zutela Francisco Arangurenek,
Francisco Beobidek, Jose M. Berastegik, Juan M. Elgarrestak, Vicente Ganuzak,
Anselmo Gomendiok, Juan S. Jakak, Pablo Larburuk, Canuto Lasagak, Jose A.
Lasartek, Daniel Lizarraldek, Hilario Mayorak eta Ramon Sorondok. Ondoren
Buenos Aireseko euskal erakunde horren historia kontatzen du egileak.

253

Agapit Vallmitjana i Barbany (Bartzelona, 1833-1905). Ehule baten seme,
Escuela de la Lonja-n ikasi zuen Venancio bere anaiarekin batera, eta Damian
Campeny izan zuen maisu. Elkarrekin lan egin zuten biek luzaroan eta, beraz,
zaila da batzuetan obrak bati edo besteari egoztea. Madrilgo San Fernandoko
Arte Ederren Errege Akademiako kide eta la Lonja-tik bereizitako San Jorgeko
Probintzia Akademiako irakasle izan zen. Katedratiko izatera iritsi zen bertan
eta klaseak eman zizkion Pablo Gargallo eskultoreari. Ikus gehiago hemen:
http://www.museodelprado.es/enciclopedia/enciclopedia-on-line/voz/vallmitjanabarbany-agapito.

Mateo Morazaren eskultura. Argazkia: C.U.
612

Frederic Masriera i Manovens (Bartzelona, 1846-1932), urtzaile eta urregilea,
eskultore ikasketak egina, familiaren bitxigintza tailerraren arlo ekonomiko eta
komertziala zuzentzen zuen. 1880 aldera F. Vidalen enpresarekin elkartu zen,
F. Vidal y Cía. zeritzonarekin, eta ospe handia lortu zuten elkarrekin
barrualdeen dekoratzaile gisa. Enpresa desegin eta 1891n Frederic Masrierak
bere negozioa sortu zuen, galdategi artistiko bat, F. Masriera y Compañía
izenarekin. 1896az geroztik, Masriera i Campins izena hartu zuen, bere iloba
Antoni Campins i Vilarekin (1871-1938) elkartzean. Galdaketa industriarik
ospetsuena bihurtu zen, bai Katalunian bai kanpoan; urte haietan egindako
erakusketa guztietan egon zen eta zenbait sari irabazi zuen. Ikus gehiago
hemen: http://www.artnouveau.eu/es/author.php?author=268.
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Eskulturak Mateo Moraza erakusten digu, ezker oina apur bat aurreratuta duela. Ezker eskuan agiri bat darama, zalantzarik gabe 1876an
gorteen aurrean emandako hitzaldi ospetsuak irudikatzen dituena.
Haietan, esan dugunez, euskal foruen defentsa handia egin zuen,
indarrez eta elokuentziaz. Garaiko estiloan dago jantzita, lebita itxi
batekin eta itxura lasaiaz, hitzaldian izan zuen jarrera sutsutik urrun.
Vallmitjana-ren obra amaitu eta Frederic Masriera i Manovens-ek
galdatuta, idulki artistiko baten gainean jarri zuten255.

500 pezetako lehen ordainagiria
Vallmitjana-ri ordaintzeko.

Morazaren omenezko Monumentuaren Batzordeak aurreikusi zuenez, eskulturak garaiera handiko idulki baten gainean egon behar
zuen, erretratatua plazaren erdian nabarmen zedin. Fausto Iñiguez
Betolaza256, arkitektoak diseinatu zuen hura, eta haren egileen obrak
zuzendu eta ziurtatzeko ere agindu zioten berari.
Betolazaren ziurtagiria Ildefonso
Etxebarria idulkiaren taillagilearen
obrak ordaintzeko.

Eskultura ederra bazen, aipagarria da bera kokatu zen idulkia. Lau
angeluko forma zeukan, oinarri zirkular oso dekoratu baten gainean.
Ricardo Saez Uralde maisu harginak esku hartu zuen hura egiten,
3.092 pezeta kobratu zuen lanagatik eta 1895eko martxoan amaitu zuen. Apaingarriak Ildefonso Etxebarria taillagilearen lana izan
ziren eta data berean eman zuen obra. 1.500 pezeta kobratu zuen
harengatik. Idulkiaren aldeetan lau armarri jarri ziren, Araba, Bizkai, Gipuzkoa eta Gasteizkoak. Pedro Lopez Robles257 margolariak
marraztu eta Bilboko Vicente Torrek galdatu zituen. 2.485 pezeta
ordaindu zioten berari. Saez Uraldek jarri zituen armarriak basamentuan eta lotu zuen estatua.

255

Tamalez, idulki artistiko hori kendu eta haren ordez xumeago bat jarri zen,
1942an estatua plazaren albo batera eraman zutenean.

256

Fausto Iñiguez Betolaza. 1849ko otsailaren 21ean Gasteizen jaiotako arkitektoa.
Arkitektura ikasi zuen Madrilen, eta 1877ko urtarrilaren 22an lortu zuen
nahikotasuna. Gasteizen jardun zuen batez ere. Bertan, Salestarren eliza
(1879), Karitako karmeldarren nobiziotegiko kapera (1884), San Joseren kapera
San Migelen parrokian (1886), apezpiku jauregiaren egokitzapena (1887),
Doloretakoaren kapera San Migelen parrokian (1888), Andre Mari Zuriaren
kaperaren zaharberritzea parrokia berean (1893), Karmeldarren eliza (1897tik
1900era), eraberritze batzuk San Pedroren parrokian (1901), Elurretako Andre
Mariaren kapera (1907), Pradoko kapera (1907), Birgitarren komentua (1909)
eta San Pedroren koruko karela (1913) eraiki zituen. Hemen ikus daiteke
biografia: ARECHAGA, Susana eta VIVES, Francisca. Aproximación al
historicismo neomedievalista en Vitoria a través de Fausto Íñiguez de Betolaza, Antso
Jakintsua fundazioa, Gasteiz, 1997. Obra honen hirugarren zatian probintziako
arkitekto egin zuen obra aurkezten da, eta jauregian egin zituen eraberritzeak
azpimarratzen dira.

257

La Ilustración inprimategiaren
paper gauzen faktura.

Pedro Lopez margolariaren faktura
lau armarrien marrazkiengatik.

Obra amaituta, inaugurazioaren unea iritsi zen. Baina lehenago ikus
dezagun nola deskribatu zuen monumentua La Libertad egunkariko
idazlariak inaugurazioaren kronikan.
Estatua brontzezkoa da, Vallmitjana-ren obra, Moraza irudikatzen du foruen
aldeko hitzaldia egiteko unean. Zutik, esku batean zenbait paper dauzka eta
bestea luzatuta entzuleak konbentzitzeko jarreran. Kapelurik gabe eta lebita
itxiz betebehar bat betez inguratzen duten arriskuen beldur ez denaren patxada agurgarria darama bere aurpegian inprimatuta Morazak.
Egun desagertuta dagoen idulkiari dagokionez, liraina eta dotorea
zen eta zenbait apaingarri zeuzkan, garaiko iturrien arabera, indarrez
laidotutako eskubidea sinbolizatzen zutenak. Inaugurazioaren kariaz
egindako aktak xehetasunez deskribatzen du haren egileen lana, Iñiguez Betolazaren zuzendaritzapean:
Basamentuaren gainean probintzia kideen foruen aurkako xedapenen ezarpenari buruzko trofeoak daramatza (...) lau pilastra dauzka alaketan jarriak
eta aurrealde bakoitzaren alboko aldeek eratzen dituzten angeluetan sartuta,
eta haien erdian armarriak eta idazkunak (...) pilastraren gainean erlaitza
bermatzen da, goratu egiten dena aurrealdeen erdian angelua egiteko antefixekin errematatuz eta alakak lehoi buruko akroterekin. Erlaitz orokorraren
gainean, apur bat kakotuta eta amaiera molduratuz, oin hexagonaletik plinto
karratu batera pasatzen da, eta bertan finkatzen da estatua.

BARTOLOME GARCIA, Fernando R. El pintor y fotógrafo Pedro López de Robles
(1837-1901), Arabako Foru Aldundia, Gasteiz, 2014, 5.-61. or. Egileak pertsonaia
horren biografia kontatzen du. Gasteizko Arte Ederren Akademian eta Madrilgo
San Fernandokoan ikasi zuen.

288

Mateo Benigno de Morazaren oroigarri nekrologikoa, Ricardo Becerro de Bengoak idatzia.
Fermín Herránen Mateo Benigno de Morazaren biografian txertatua.31. or.ALHA-BH-3123

Ricardo Becerro Bengoa. Artxibo partikularra.

Aurrealdean idazkun bat: «Defendatu dugun kausa arrazoiaren,
zuzenbidearen, zuzentasunaren eta Gizateriaren kausa izan da, da eta
izango da». Esan dugunez, horiek izan ziren Morazak 1876ko uztailaren 18an gorteetan foruen aldeko hitzaldi ospetsuan esandako azken
hitzak, eta data hori ere agertzen da idulkian haren jaiotza eta herio
tzakoarekin batera: 1817ko irailaren 21a eta 1878ko urtarrilaren 17a.

Eskultura jasotzeko eratutako batzordeko burua, Gancedo jauna,
arduratu zen eskultura desestaltzeaz, eta hitza hartu zuen foruzalea
laudatzeko.

Monumentua 1895eko abuztuaren 3an inauguratu zen258. Ekitaldiak
oso jendetsuak izan ziren eta goizeko 10etan hasi ziren, Birgitarren
komentuan elizkizuna eginez. Hara bertaratu ziren, besteak beste,
Monumentuaren Batzordea, Gancedo buru zuela; Gasteizko alkatea;
pertsona ospetsuak, hala nola Ricardo Becerro Bengoa eta probin
tziako zenbait diputatu..

Ondoren, Ricardo Becerro Bengoak259, data haietan gorteetarako
Arabako diputatu zenak eta gaztetan Morazaren laguna izandakoak,
haren apologia sutsua egin zuen eta autonomia eta foru araubidearen
defentsa handia. Azkenik, jauregiko saloi batean, Francisco Ayala notarioaren aurrean, inaugurazio akta idatzi zen.

X

Aurrealdean idazkun bat: «Defendatu dugun kausa
arrazoiaren, zuzenbidearen, zuzentasunaren eta
Gizateriaren kausa izan da, da eta izango da»

Goiz osoan iritsi ziren probintzia kideetako beste agintari batzuk:
Gipuzkoakoak (Ramon Maria Lily eta Cornelio Garai) eta Bizkaikoak (Fernando Olaskoaga eta Ildefonso Arriola). Arratsaldeko seietan, plaza jendez beteta zegoela, ekitaldi zibilak hasi ziren. Udal eta
probintziako agintariez gain, Gasteizko zenbait erakunde kultural eta
profesionaletako ordezkariak ere agertu ziren: Círculo Vitoriano, Artista Kasinoa, Abokatuen Elkargoa, Ospitaleko Batzordea, etab.

X

259
258

Plakan 1895eko uztailaren 19an inauguratu zela zioen, baina ezin izan ziren
armarriak data horretarako jarri eta, beraz, abuztuaren 3a arte atzeratu zen
inaugurazioa. .

Ricardo Becerro Bengoa (1845eko otsailaren 7a-1902ko otsailaren 1a).
Senatari, gorteetako diputatu, idazle, Zientzietako katedratiko eta Zientzien eta
Historiaren Errege Akademietako akademiko. Gasteiz, Palentzia eta Madrilgo
zenbait elkarte zientifiko eta kulturaletako ohorezko kide izan zen.
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Monumentuaren inaugurazio akta.Ekitaldira bertaratu ziren agintarien
sinadurak.1895eko abuztuaren 3a. Diputatu nagusiaren bulegoa. APAH.
Eskribaua: Francisco Ayala. 21304 protokoloa, 1988. or.
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Eskultura bere jatorrizko kokalekuan eta Betolaza arkitektoak
egindako idulkiaren gainean.. ATHA-DAF-BAR-NV-026-001.

291

Monumentuaren inaugurazioaren uneko irudia, 1895eko abuztuaren 3an. Bilduma partikularra.

Aurreikusita zegoen bezala, monumentua isolatzen zuen burdin hesirik gabe inauguratu zen. 1896ko urrian, ordea, hura babesteko burdin
hesi bat jartzea erabaki zen. Hasiera batean, Ricardo Lopez Uralde
harginak esku hartu zuen obran. Berak egin zituen zimenduetarako
behar ziren lanak, hormigoi hidraulikoa, harlangaitza eta mastic
motako marmolezko oinarri bat erabiliz. Bitartean, Pedro Bodegas
e Hijo enpresari agindu zitzaion burdineria lana. Oktogono formako
burdin hesi bat egin zuten, zati bakoitza zutabe galdatu batzuek bereizita, albo batean ate bat jarriz. 1897ko ekainean amaituta zegoen obra
osoa, eta Epifanio Diaz Arkaute260 arduratu zen burdin hesia margotu
eta urreztatzeaz.

X

Hala iraun zuen monumentu horrek,
plazaren erdian, 1895etik 1941a arte.

X

Eta hala iraun zuen monumentu horrek, plazaren erdian, 1895etik
1941a arte. Data horretan, Jesus Guinea arkitektoak diseinatu zuen
esparru horren erabateko eraberritzearen aurrean, hura plazaren albora aldatzea proposatu zen, eta han dago gaur egun.
260

BARTOLOME GARCIA, Fernando R. «Aproximación al pintor Epifanio
Díaz de Arcaute (1845-1910)», Sancho el Sabio, 33, 2010, 119.-133. or. Margolari
horren ikerketa biografikoa egiten du egileak, eta hau dio hari buruz: «haren
prestakuntza artistikoa, beraz, tradizionala eta akademikoa izan zen, biderik
kontserbadoreenei atxikia. Akademiatik igarotzeak eta Juan Angel Saez
margolariarekin ikasteak arautu zituzten Epifaniok bereganatutako ezagutzak
eta, zalantzarik gabe, 1882an Gasteizko Arte Ederren Akademiak deitu zuen
Apainketako plaza eskuratzea erraztu zuen horrek».
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Probintzia plaza. Zirkuluan, argimutil berria620.

Plazaren dekorazioaren bilakaera eta
eraberritzeak 1898tik 1994ra bitartean
Urte bi geroago, 1898an, lorategiei argia ematearren, probintziako
arkitekto berak, Fausto Iñiguez Betolazak, argimutilak jartzea proposatu eta diseinatu zuen jauregiko harmailadian eta bigarren solairuko balkoietan zeudenen ereduari jarraiki. Urte horretako martxoaren 12an diseinua berrikusi eta onartu zen eta, ikus dezakegunez,
altuera handiagoa eman eta luminaria bi baino ez zitzaizkien jarri.
Data haietan, jauregia elektrifikatu eta bost urte geroago, plaza elektrifikatzea erabaki zen. Bertan jarri ziren arkitektoak proposatutako farolak, zeinak argiztatze puntuak adierazten zituzten planoak
egin baitzituen. Horretarako, lurpeko kableak jarri behar izan ziren,
eraberritutako lau argimutilentzat ez ezik, eskaileretan kokatutako
farolei eta balkoi nagusiko argimutilei ere zabaldu zitzaien argiztapen elektrikoa. Sociedad Electra Hidráulica Alavesa261 arduratu zen
elektrifikatze horretaz.
262263

Iñiguez Betolazaren
argimutil eredua621.

Plazaren planoa 1898an, argiztatze puntuak adierazita.
Egilea: Fausto Iñiguez Betolaza.

Enpresa hori hautatzeak Sociedad Eléctrica Vitorianak aurkeztutako errekurtso
bat ekarri zuen. Izan ere, 1893an jauregiaren elektrifikatzea mantentzearen
esleipenduna bost urtez izanik, argudiatzen zuen Sociedad Electra Hidráulica
Alavesak aurkeztutako prezioak data haietan bera fakturatzen ari zena baino
handiagoak zirela eta, beraz, esleipena berraztertzeko eskatzen zuen.
620 AMVG-YAN-10x15-23_08+C. Yanguas.
621 ATHA-FHPA-DH.4465-12
619
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Planoan XIX. mendearen amaieran plazaren diseinua nolakoa zen
ikus dezakegu. Zirkunferentzia handiaren formako zirkulazio bide
bat, sarrera Cercas Altas kaletik zuena, zeinetik zalgurdiak jauregiko
harmailadi nagusiraino iristen baitziren. Erdian, Mateo Morazaren
estatua. Sei kale erradialek bat egiten zuten bertan eta, haien artean,
lorategiz hornitutako esparru txikiak. Eta hala iraungo du 1940 arte.
Halaber, plano horretan ikus dezakegu esparru hori, bere perimetroan, itxita geratzen zela, eta sarbide bakarrak Zerbitzariak kaleko
izkinetako eta erdialdeko ateak zirela

Fatxadaren aurreko espaloia. Ricardo Lopez Uralde
eraikitzailearen ezohiko proposamen bat, 1911n 264
1911ko otsailaren 7an, Ricardo Lopez Uralde kontratistak idazkia
aurkeztu zuen Aldundian. Bertan zioenez, data haietan Gasteizko
Frontoia ari zen eraikitzen baina, eguraldi txarra zela eta, arazoak
zeuzkan kirol instalazioaren zoladurarako behar ziren lauzen materiala hornitzaileengandik jasotzeko. Egoera horren aurrean proposamen hau egin zuen: fatxada nagusiari zegokion alde osoa, egun haietan lauzazkoa zena, asfaltozko espaloiarekin ordeztea, batere kosturik
gabe. Behar zen lauza berreskuratu nahi zuen frontoiarentzat eta,
horren truke, 2 zentimetroko lodierako asfaltozko eta Portland hormigoizko espaloia egin, doan. Horren truke, bere enpresak berreskuratutako metro karratu bat lauzako pezeta bat ordainduko zuela ere
proposatu zuen kontratistak. Harrizko kordoia bere kontura berriz
jarri eta fatxada nagusiko espaloirako sarbide ematen zuten harmailadien harria berriz lantzera behartu zuen bere burua. Lanak onartu
zituen korporazioak eta 1912ko urtarrilaren 10ean egindako obren
ziurtagiria sinatzen zen. Berreskuratutako 155 metro karratuengatik
155 pezeta ordaindu zuen eraikitzaileak.

Harmailadi nagusiko alboko itxiturak zabaltzen dira
Esaten ari garenez, guztiz itxita zegoen plaza, baita harmailadi nagusira ematen zuten alboak ere, eta hala iraun zuen 1927 arte. Urte
horretan diputatuek mahai gainean jarritako aldaketa bat proposatu zen265. Aldaketa horren arabera, sarrera emango zen alboetatik,
jauregiaren ondoan, arrapala txiki bat eratuz, kalearen eta fatxada
nagusiko harmailadiaren oinetako eremuaren artean zegoen aldea
gaindituz. Sarbidea eman nahi zitzaien agintarien kotxeei. Halaber,
jauregira sartzeko hormaren ondoan eskudel bat jartzea proposatzen
zen, istripuak, hala nola diputatu batek jasandakoa, saihesteko266. Lorategiko mazizoak aldatu gabe pentsatu zen proposamen hori, erdiko burdin hesia zabalik utzita, plazarako sarbide nagusi gisa, eta asfaltozko
zoru berria jarriz zirkulatu ahal izateko. Eskudela izan ezik, aldaketak
onartu ziren. 1927ko apirilaren 2an amaitu ziren obrak.
1930ean plaza eta lorategiak gauez ixten zen burdin hesi batek inguratzen zituen artean. Egunez irekitzen ziren, halako moldez non
plazara izkinetan zeuden burdin hesiaren ateetatik sartzen baitzen.

Fatxada nagusiko harmailadiraino iristeko arrapala.

X

XIX. mendearen amaieran plazaren diseinuak
zirkunferentzia formako zirkulazio bide bat zeukan,
sarrera Cercas Altas kalean (egungo Diputazio kalea)
zuena, handik zalgurdiak harmailadi nagusiraino
sartzeko; eta erdian, Mateo Morazaren estatua,
sei kale erradialek bat egiten zuten puntuan.

X

Urte horretako otsailaren 21ean plazako zenbait auzotarrek idazkia
igorri zioten267 korporazioari, alegatuz ixteak bulegoetara erraz iristea
eta plazatik normaltasunez ibiltzea galarazten zuela. Idazkiaren egileek
ziotenez, plaza bat izaki, erabilera eta jabari publikokotzat jo behar zen
eta, beraz, proposamen hauek egiten zituzten: argiztapena hobetzea,
iraunkorra eta etengabea izan zedin; arrapaletatik eta harmailadiaren oinetik zirkulatzea baimendu zedila eta, ondorioz, asfaltoa aldatu
eta zoladura konpontzea.

264

ATHA-FHPA-DH.6257-32.

265

ATHA-FHPA-DH.5873-12.

266

Dirudienez, elurte handi baten ondorioz, erorketa bat jasan zuen diputatu batek
eta burua jo zuen. Ondorio larriak izan zituen estripuak.

267

ATHA-FHPA-DH.5190-20.
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Aurkeztutako proposamenen aurrean, 1930eko martxoaren 24ko bil
kuran, korporazioak lorategien alboetako ateak gaueko 8ak arte irekitzea
erabaki zuen, eta plazako zirkulaziorako xedatutako arauak urratzen
zituztenei miñoiek isunak jartzea. Gainerako eskaerei dagokienez,
jakinarazi zen ezin zirela onartu.

Urtebete geroago, 1931n, plazako etxeetako bizilagunek berriz eskatu
zuten burdin hesiak zabaltzeko, plazara sartzeko distantziak laburtu
asmoz kanpotarrak burdin hesiak igotzen ikusteak zekarren ikuskizuna
alegatuz. Errepikatzen zuten egiaztatzen ari zela plaza nahi dutenean
ireki edo ixten dela, aurreikusitako ordutegia bete gabe. Halaber, esaten
zuten, korporazioak lorategiak hobetzeko egindako esfortzua kontuan
hartuta, merezi zuela haietatik askatasunez ibiltzea proposatzea, eta
plaza etengabe argiztatuta egotea.
Bizilagunen proposamenek eraginik ez omen zeukaten arren, azkenik, sei urte geroago, 1937ko ekainaren 13an268, Julian Etxenike mendi ingeniariak obra batzuk proposatu zituen, Probintziako
Jauregirako sarbide logiko eta errazenaren bila. Automobilak
ibilgailuentzako erdiko bideetatik zirkulatzeak, etengabe ez bazen
ere, zoladura egokituta ez zegoenez, hauts eta lohi asko sortzen zuen,
eta plazaren apaintasuna kaltetzen zuen horrek. Horregatik, erdiko bideak zolatzea proposatu zen, lorategi izaerari eutsi eta hura
nabarmentzen jarrai zedin, eta plaza inguratzen zuen zirkulatzeko
eremuan hormigoizko zoladurak jartzea, haiek estaltzeko kolorezko
mosaikoak eta Gasteizen fabrikatutako zementua erabiliz, zintarri bat jarriz. Mendi ingeniariaren proposamenei komenigarri iritzita, urte
horretako ekainaren 11n Jesus Guinea arkitektoak kontu horietarako
irtenbide bat planteatzea proposatu zuen batzordeak.
1941eko apirilean Guinea probintziako arkitekto jaunak plaza eta fatxada nagusira ematen zuten lorategiak eraberritzeko proiektu berri
bat aurkeztu zuen, alde horren itxura erabat aldatzen zuena. Egin behar ziren obren artean hura guztiz lauzatzea zegoen.
Erdiko esparru lauzatu oso bat diseinatu zuen arkitektoak, zirkula
tzeko forma zirkularrak deuseztatuz eta erdian kokatutako Morazaren
monumentua inguratzen zuten lorategiz hornitutako eremu guztiak
kenduz, eta hura plazaren albo batera eramatea erabaki zuen. Lorategiz hornitutako aldea ez galtzeko, alboko eremu zabal bi gorde zituen
horretarako, erdiko esparru lauzatuaren alde banatan.269270271272273

Albo irekia627.

Miñoien desfilea628.

1940 aurreko posta-txartela. Artxibo partikularra.

Plaza 1951n629.
268

ATHA-FHPA-DH.1139-37.

269

ATHA-DAF-GUE.14310.

270

ATHA-DAF-MIÑ-PP.001-015.

271

ATHA-DAF-DAI-PP-017-056

Probintzia plazako
auzotarren sinadurak.
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Proposamenaren arabera, saihestezina zen Morazaren monumentua
lekualdatzea eta albo batean kokatzea zen emandako aukera. Kokaleku berrian tenplete erdizirkular bat jarri zen, toskanar ordenako lau
zutabe zituena, jauregiko arkupeko zutabeak antzeratuz. Betolazak
egindako idulkia baztertu274, berri bat egin, askoz xumeagoa eta
baxuagoa, eta idulki zaharrean zeuden euskal lurraldeetako armarriak jarri ziren bertan. Inaugurazioaren unearen plaka ere utzi zen.
1946an Mármoles Bolumburu enpresak275 zeuden harrizko bankuak
zaharberritu zituen eta, aldi berean, balkoi nagusiko banderentzako
makilak jarri zituen. Enpresa hori etengabe deituko dute ingurabideko harroinetan konponketak egiteko, burdin hesiak finkatzeko, etab.
Zenbait urte geroago, 1964ko maiatzaren 26an276, probintziako arkitektoak burdinazko eskudel bat jartzea proposatu zuen, 60 cm garai zena, lorategiak barrualdetik babesteko. Dirudienez, ohikoa zen
oinezkoek, distantziak laburtzeko, plaza diagonalean zeharkatzea,
belartza zapalduz. Eraberritzearen prezioa 20.000 pezetan kalkulatu
zen, eta 1963ko aurrekontuaren kitapenaren soberakinaren kontura
eman zen ordain-agindua.
Plazaren diseinu berria 1941ean630.

Ekainaren 26an Isidro Kortaren Semeak errementariei esleitu zi
tzaien lana, eta igeltsero lanak Jose Urrutiari. Honela geratuko da plaza behin betiko eratuta: ezker eta eskuinaldean lorategiz hornitutako
eremu bi, metalezko hesi batek babestuta, eta erdian eremu lauzatu
bat, alde bietan heskai zerrenda bi zituena.
Plazaren itxura hobetzeko eraberritzeak etengabe proposatze horretan, 1966ko ekainaren 13an277 arkitektoak jakinarazi zuen eraikina
eta lorategiak mugatzen zituzten espaloiak hondatuta zeudela, gehien
bat euren ohiko erabileraren ondorioz eta 1962tik jauregiaren atzeko fatxadako bigarren solairua altxatzeko egindako obrak zirela eta,
materiala garraiatzeko ohikoa izan baitzen plazan kamioiak sartzea.
Horregatik, espaloi eta zintarri guztiak desmuntatu eta hormigoia eta
zoladura berritzea proposatu zuen, terrazo motako lauzekin, estolda-zulo eta zangetan hodiak aldatuz. 295.796 pezetako kostua aurreikusi zuen horretarako.
Sustapen Batzordeak hura onartu eta erabaki zuen zuzeneko kudeaketaren bidez kontratatuko zirela obrak, «probintziako finken kontserbazioa» partidaren kontura. Aquilino Cortizo izan zen kontratista eta
urte horretako urriaren 18an amaitu zituen obrak.
Zenbait urte geroago, hirurogeiko hamarkadan, heskai horiek desagertu eta plazaren erdialde osoa ibilgailuak aparkatzeko eta zirkula
tzeko gune bihurtuko da, laurogeita hamarreko hamarkadan desagertuko dena.

Monumentua plazaren albo batean631.

630
631

ATHA-DAIC-16841-23.
ATHA-DAF-DAI-PP-017-056.

274

Ez dakigu zein izan zen zioa eta zer egin zen idulki horrekin.

275

ATHA-DAIC-16840-21-1.

276

ATHA-DAIC-16855-4.

277

ATHA-DAIC-16860-2.
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Plaza eraberritzeko proiektua. Egilea: Jose Luis Caton. 1992. urtea.

Plaza eraberritzeko azken proposamenak 1992-1994an
1992ko urriaren 2an, Toki Erakundeekiko Harremanetako eta Hiri
gintzako Sailaren titular zen foru diputatuak plaza eraberritzeko
proiektu bat agindu zion Arkitektura Zerbitzuari, Jose Luis Catonek
aurkeztu zuena278. Probintziako arkitektoak behin behineko memoria
bat aurkeztu zuen. Bertan, gainera, Gasteizen zeuden plazei buruzko
zirriborro historiko bat egin zuen (Andre Maria Zuriaren plaza, Espainia plaza, Foru plaza, etab.). Haren hitzetan, oinezkoen bide baten
bidez lotutako plaza multzo bat eratzen zuten (...) eta haietako lanbideen eta
hirigune horretan gertatzen diren jarduera ugarien hiri ikuspegien aberastasunak ez dauka parekorik.
Aldatu nahi zen Probintzia plazari dagokionez, arkitektoak zioen data
haietan ibilgailuen aparkaleku bihurtu zela, herritarrengandik bereizitako lorategi xume batzuekin. Hala, Probintziako Jauregia, zirudienez, esparru horretatik bereizita zegoen eta Mateo Moraza foruzale
itzaltsuaren figura herritarrentzat pertsonaia ezezagun, maiestatiko eta anonimo bihurtu zen. Sarreraren ondoren, birmoldaketa arkitektonikorako proposamenak oinarrizko hiru printzipio zeuzkan gidari: plaza
leku irekia izatea, ibilgailuen zirkulaziorik gabea, herritarrentzat toki
gehiago izanda; balio sinbolikoa hartzea probintziaren izaeraren beraren
balio pribatibo batzuk agertuz (horregatik proposatzen zuen iturri bat
eta urmael bat eraikitzea, zazpi kuadrillak adieraziko zituzten zutoihal

278

ATHA-DAIC-18087-1.

Plaza zolatzeko proiektua.

heraldikoak igotzeko mastekin eta Morazaren estatuarekin, marmolezko diedro batek babestuta, zeinaren azalean Arabako foruen alde
egindako testuak irarriko baitziren); eta, azkenik, ibilgailuen trafikoa
perimetrokoa izatea, dauden eraikinetatik gutxienez 10 metroko zabalera utziz
Planoak islatzen duenez, zoladura eta zeuden lorategiz hornitutako
eremu biak jaso, eta perimetroko hormatxoa kendu behar zen. Albo
batean hormigoizko zazpi monolito jarriko ziren, granito beltzez estaliak, eta zazpi masta kuadrillen ikurrentzat279. Zoruak koloretako
harrizko bandekin dekoratuko ziren280.
1993ko martxoaren 2an Diputatuen Kongresuak oinarrizko proiektua
onartu zuen eta Udalari behar ziren baimenak eskatzea erabaki zen,
plazako ibilgailuen trafikoari eta haren hirigintza arloari eragiten zielako. Udalerriaren erantzuna ez zen nahi zutena izan; izan ere, Foru
Aldundiaren jabetzako lurrei eragiten zienean baino ez zuen ematen
urbanizatzeko lizentzia eta ez zuen baimentzen bide publikoei zegokiena. Hortaz, perimetroko kaleek zeuden bezala geratu behar zuten.
Jose Luis Caton arkitektoak proiektu bat aurkeztu zuen berriro, udalerriaren zehaztapenen arabera aldatua, eta 150.405.413 pezetako aurrekontu bat. Obrak urrian hastea aurreikusita egon arren, 1994ko lehen seihilekoan amaituta egoteko, ez ziren egin. Alberto Ansola orduko diputatu

279

1990ean zurezko masta zaharren ordez 90 × 80 × 7 milimetroko aluminiozko
tutuko beste batzuk jarri ziren, 7 m garai zirenak, Arsa enpresak eginak.
ATHA-DAC.10096-7

280

Honela deskribatzen ditu materialak memoria: «Koloretako harriak, Mutriku
grisak, eta Coblestone motako galtzada harriak, porfidozkoak, aurrealdean, eta
Maeztuko asfaltozko adokinak atzealdeko lorategian».
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nagusiaren kabineteak alegatu zuen, probintziaren egoera ekonomikoa zela eta, aurreikusitako kopuruak probintziako beste inbertsio
batzuei aplikatu behar zitzaizkiela281.
Egoera halakoa izan arren, argi zegoen egoera tamalgarrian zegoela
plaza, haren zoladurari zegokionez eta, beraz, arkitekto berari agindu zioten horri buruzko proposamen tekniko bat egin zezala. 1994ko
otsailaren 7an proiektu bat aurkeztu zuen Catonek, zoladura berriari
era erdiko aldea, une haietan aparkalekurako erabiltzen zena, ken
tzeari buruz. Martxoaren 8an zegokion udal lizentzia lortu zen, eta
obren baldintza teknikoak argitaratu ziren, 11,5 milioiko aurrekontu batekin. Ordukoan bederatzi izan ziren enpresa lizitatzaileak, eta
obrak ekainaren 8an esleitu zitzaizkion Obrera Hemarva de la Construcción enpresari, zeinak 8.232.168 pezetako aurrekontua aurkeztu
baitzuen obrarako.
Bitxia da, behintzat, obrak ekainaren 15ean hasita, ikusi zela, aurreikusitakoaren kontra, harrizko lauzazko zoladura hondatuen azpian
hormigoi armatuzko zolata jarraitu bat agertu zela, egoera bikainean zegoena. Hala bada, probintziako arkitektoak proposatu zuen
aurreikusi eta zolata egin behar izateagatik aurreztu ziren kopuruak
zoladuraren kalitatea hobetzeko erabil zitezela, harri naturala erabiliz. Proposamen zehatza hau izan zen: lauza hidraulikoak kendu eta
haien ordez beste batzuk jartzea, Markinako kareharri[zkoak], 40 × 40
eta 60 × 40 zentimetroko lauzetan, taula koskordunarekin, horrek nabarmen
hobetzen baitzuen plazako zoladuraren kalitatea, eta egokiagoa baitzen haren
hiri balioarentzat.

1879

Pannemaker-en grabatua, 1879. Bilduma partikularra

1883

AMVG. B-56bis+1885_Probintzia Plaza

Zolatzeko obrak amaituta, Irokoko zur naturalezko bankuak jarri
ziren jarlekuetan, eta altzairu galbanizatua egituran. Zenbait hil geroago, 1994ko azaroan, zoladura egin zuen enpresa berak egin zituen
konponketak plazako hormatxo eta jardineretan.

1897

AMVG. P Vit-COL006-05+Probintzia Plaza

281

Obren lehiaketarako deialdia ekainean onartu arren, irailaren 13an ez zen
batere proposamenik jaso obrak egiteko. Horregatik agian, espedientea
artxibatu zen, eta proiektua bertan behera uztea ere arrazoitu zen, 150 milioi
horiek sail ureztatuetan (100) eta beste udal obra batzuetan (gainerako 50ak)
inbertitu behar zirelako.
1902

AMVG. GUI III-001-07
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Plazaren
diseinuaren
bilakaeraren
irudiak

1910

AMVG. 1910 ingurukoa. THO-01. Anonimoa

1925

AMVG. GUI-II-16_08+E.Guinea_ 1925 aldera

1840-1950

ATHA-DAF-GUE-15977

1956

ATHA-DAF-MIN-PP-001-152

2013

Argazkia: Miguel Paredes
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Probintzia plazaren inguruko hirigintza.
Eraikin mugakideak eraikitzeko araudia
(1841-2000)
Etxe-jauregia eraiki eta inauguratzeko unean (1841-1844) monumentu osotasun edo multzo gisa pentsatu zen, fatxadaren aurreko
plazarekin eta atzeko lorategiekin batera. Horregatik, korporazioak
lur edo orube mugakideen jabeek etorkizunean plaza horren inguruan eraiki zitzaketen eraikinei zegokienez bete behar zituzten
arauak ezarri zituen.
Ezin izango da plazaren lerroetan eraikinik jaso hain zuzen ere guztiek behar
bezala ulertzeko altxatu behar den planoaren arabera baino, eta lizitatzaileek
edo lerro bietan dauden lurren jabeek xedatutakoaz besteko modu batean eraikitzea eskatuko balute, behar diren aldaketak egin beharko dituzte, probintziaren ordezkaritzarekin adostuta beti.

Plazaren kanpoko dekoraziorako eta Miguel Ricardo Alava jaunaren eta Justo
Sarazibarren lurretan Arabako probintzia honetako Aldundi Etxearen obra berrian
egin behar diren etxeetarako planoa. Egilea: Martin Sarazibar. 1841. urtea.

Hala, derrigorrezkoa zen Aldundiaren baimena edozein eraikuntza
jarduerarako, eta ordurako Martin Sarazibarrek 1841ko plano batean jasota utzi zituen ezaugarriak bete behar ziren282. Beraz, jauregia
eraikitzeko erabakiaren unetik beretik, aurreikusita geratzen ziren
kanpoko itxura eta etorkizunean inguratuko zuten eraikinen eraikuntza arauak.
Irudian ikus dezakegunez, alde horretan altuera biko eta kale mailako beheko solairu bateko higiezinen eraikuntza planifikatu nahi
zen. Estilo neoklasikoko fatxada izango zuten higiezinok eta tamaina bereko bao simetrikoak solairu bietan, baita teilatu lauak ere,
zabaltzarik erantsi gabe. Xedea inguru horretan jasotako edozein
eraikin jauregiaren estetikarekin bat ez etortzea eta haren arkitektura estiloaren kontra egotea saihestea zen; eta, batez ere, eraikinaren
garaierarekin berarekin bat ez etortzea, zeinak solairu bakarra izango baitzuen orduan.
Egitate bat da Felipe Garcia Frescak plazaren hegoaldeko lurretan
edo aldean eraiki zituen etxeak probintziak baimendu behar izan zituela, jabeari xedatutako araudia bete behar zuela adieraziz. Zalan
tzagarria zen araudi horrek jauregiaren aurrean kokatutako etxeei ere
eragitea, ordea, lerro biak aipatzen baitziren, alboetakoak argi aipatuz
eta, izan ere, eskatutako baimenei buruz kontsultatu ahal izan ditugun dokumentazio orok fatxada nagusiaren albo bietan kokatutako
etxeei egiten die erreferentzia.
1864ko azaroaren 17an, Pantaleon Iradier arkitektoak283 diputatu nagusiari jakinarazi zion Ignacio Alavaren oinordekoenak ziren lurren
enkante publikoko salmenta, iparraldean plazarekin lerroa osatuz
kokatuta zeudenena, ondoriorik gabe geratu zela. 11.500 oin karratuko
azalera bat zen, eraikinik ez zeukana. Iradierrek alegatzen zuenez, asko
tan eta, zehazki, erregearen bisitaren kariaz, probintziak jauregiaren

282

AHPA. 8759 protokoloa. 1841. urtea.

283

ATHA-FHPA-DH.150-2.

Plazaren planoa. Arkitektoa: Francisco
Paula Hueto (AMVG-054/022 / 51)
Gorriz, etxeen lerroa plazaren
hegoaldean, 8, 9 eta 10 zenbakiak,
Cercas Altas kaleko 1 zenbakiarekin
batera, 1865etik 1881era bitartean
Felipe Garcia Frescac erosi zituenak.

Felipe Garcia Frescak eraiki nahi
zituen etxeetako baten planoa. Egilea:
Jose Antonio Garaizabal. 1865. urte
(ATHA-FHPA-DH.140-16)

X

Etxe-jauregia eraiki eta inauguratzeko unean
(1841-1844) monumentu osotasun edo multzo gisa
pentsatu zen, fatxadaren aurreko plazarekin eta
atzeko lorategiekin batera.

X

biltegiak eta arintzeko esparruak eduki behar izan zituenez gero, eta
ulertuta ez zegoela lur hoberik, hiru orubeak erostea proposatzen
zuen, haietako baten bat erosten ez balitz geroago oztopo izan bailiteke beharrezkoak izan litezkeen eraikin berriak jasotzeko. Berriz ikusten dugu eraikin nagusia urria zela argi eta garbi probintziako zerbitzuak hartze
ko eta egokia ematen zuen lur mugakideak eskuratzea etorkizuneko
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eraikinentzat, izan norberaren eraikinak, izan besterenak, eta haien
gaineko eraikuntza arauak ezartzea. Ogasun Batzordeak ez zuen proposamena onartu probintziak bizi zuen egoera ekonomikoagatik.
1864az geroztik, ordea, eraikuntza jarduera oro plazaren eskuinaldean edo hegoaldeko fatxadan kokatuta egongo da. Izan ere, Francisco Paula Hueto udal arkitektoak egindako planoan sumatzen dugunez, urte horretan hasi zen partikularren interesa, plazarekin eskuinaldean muga egiten zuten lurren jabeena, alde horretan eraikitzeko.
Hala, abuztuaren 14an udal lizentzia eman zitzaion Romualdo Alegria Atauriko mintegi komisarioari 12 zenbakian higiezina jasotzeko.
1865ean Felipe Garcia Frescak284, plaza inguratzen zuten lurretako
askoren eta bereziki hegoaldeko fatxadari zegozkionen jabea bera, lizentziak eskatu zituen zenbait eraikinetarako: 1865an 10 zenbakiari
zegokiona jasotzeko; 1867an, 9 zenbakia, eta 1881ean 8 zenbakiari
dagozkion gainerako etxeak eraikitzea erabaki zuen, Cercas Altas
kaleko 1 zenbakiarekiko izkinaraino.

Garcia Frescak Udalari 10 zenbakiari zegokion etxea eraikitzeko eskatutako lizentziaren kariaz285, udalerriak haren eskaera jakinarazi
zion probintziari, derrigorrezkoa baitzen zeuden eraikuntza arauak
betetzea. Horrela ikusten dugu plazaren inguruan gertatutako eraikuntzak arautzen zituzten 1841 eta 1844ko arau zaharrak 1866an berretsi zirela, proiektu hori aurkeztu zenean. Eraiki nahi zuen etxea
araudiaren aurkakoa zen, fatxadan aurreikusi gabeko elementuak
biltzen baitzituen, hala nola begiratoki batzuk jartzea, eta ez zetorren
bat jatorrizko proiektuekin bao kopuruari dagokionez.
Eskatzaileak aurkeztutako planoak ikusita, probintziak erabaki zuen
orduko probintziako arkitekto Panteleon Iradierrek egingo zuela horri
buruzko txostena. Irizpena aurkeztu zuen hark plazaren iparraldean
eraikiko ziren higiezinek jarraitu behar zuten lerrokadurari buruz, eta
fatxadako aldaketa estetikoei buruz. Irizpenari arkitektoak alegatutako guztia erakusten zuten plano bi erantsi zitzaizkion.

Plazaren iparraldean eraikiko ziren etxeen fatxaden altxaera planoa. 1866. urtea. Egilea: Pantaleon Iradier.

284

MARTÍNEZ LACABE, Eduardo. «Antonio García-Fresca Tolosana: un
concejal “pamplonés” en los institutos de Pamplona y Tudela», Huarte San Juan.
Geografía e Historia, 18, 2011, 441.-473. or. Lan horretan Antonioren aitaldeko
aitaitaren datu biografikoak ematen ditu, hots, Felipe Garcia Frescarenak,
zeina Gasteizen 1818an jaio eta 1889an hil baitzen. Sinforosa Tolosana izan
zuen emazte, hiri berean jaioa 1819an. Felipe «Gasteizko alkate izan zen
1870an, Durangon zehar Gasteiz eta Bilbo arteko trenbide linea bat eraikitzeko
kudeaketa batzordeko batzordeburu orde 1879an, eta Espainiako Bankuaren
sukurtsal bateko administrazio batzordeko kide Arabako hiriburuan laurogeiko
hamarkadan. Lehenago, Gasteizko zinegotzi izan zen 1852an, eta udalbatzako
gainerako kideekin batera, udalbatza horren nahiak kontuan hartzeko eskatu
zion Isabel II.a erreginari iparraldeko trenbidea Gasteiztik igaro zedin.
Arlo politikoan, liberala zen. Askatasunaren Batailoietan parte hartu zuen
Hirugarren Karlistadan (1872-1876) eta Gasteiz hiriko Milizia Nazionalean,
Alfonso XII.aren eskubideen alde, Arabako beste gizon handi batzuekin batera,
hala nola Heraclio Fournier, Manuel Iradier, Ramon Apraiz eta abarrekin.
1886an Gasteizko jabeen zuzendaritza batzordeko buru zen». Iturria: dialnet.
unirioja.es/descarga/articulo/3877643.

Baimendutako begiratokiaren eredua.

Ikus daiteke Iradierren proiektua guztiz lotzen zitzaiela Sarazibarrek
1841ean proposatutako estetikari eta formei.
Hurrengo urteetan, ordea, probintziako arkitekto berak idatzitako
beste proiektu batzuen arabera aldatuko da araudia, hain zuzen
ere. 1879an286 proposatu ziren lehen erreformetako bat begiratokiak jartzea izan zen, eurekin aldaketa estetikoak ekarriz zizkienak eraikinei. Data horretan, Eustasio Ezkerekotxak, plazako 6
zenbakiko higiezinaren jabeak, baimena eskatu zuen bat jartzeko.

285

ATHA-FHPA-DH.140-1.6.

286

AMVG-53/021/019. Eustasio Ezkerekotxak baimena eskatu zuen plazako
6 zenbakiko etxean begiratokiak jartzeko.
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Jarri nahi zuen begiratokiaren diseinuaren planoa aurkeztu zuen,
hain zuzen ere Pantaleon Iradier egile zuena eta, beraz, ondoriozta
dezakegu arkitektoak berak bultzatzen zituela halako aldaketak plazaren ingurunearen eraikuntza araudian eta ados zegoela haiekin.
Eraikuntza elementu horiek, kanpoaldea edertu ez ezik, etxebizitzaren barrualdean esparru txiki beiraduna sortzea ahalbidetzen zuten,
gela eta aretoen ondoan, oso atsegina zena Gasteizko negu luzeko
egun hotzetan. Bestalde, ez dugu ahaztu behar plazan gertatzen zirela ekitaldi nagusiak, jaietako ospakizunen edo erregetzako kideen
bisiten karietara eta, beraz, haiek ikusteko toki eroso bihurtzen ziren
esparru horiek

Lizentzia eman zen, baina esan behar da, ordainetan, 3.030 erreal
ordaintzeko eskatu ziotela. Kopuru horrekin, plazako lauzadura
konpondu eta haren sarreretan bost harri jarri eta lantzea erabaki
zuen probintziak.
Hasierako baimena lortu ondoren, fatxadaren diseinuari buruzko
iritzia aldatu eta baimena eskatu zuen berriro begiratokiak jartzeko.
Beste aurrekari batzuk kontuan hartuta, baimendu egin zioten proposamena.

Begiratokiei zegokienez fatxaden eraberritzeak baimendu ez ezik,
zenbait urte geroago eraikinen garaierari buruzko araudia aldatu zen.
Erabilitako argudio nagusietako bat izan zen jauregiak berak bere jatorrizko garaiera aldatu zuela 1858an, bigarren solairu bat erantsiz.
Izan ere, 1844an jauregia solairu bakar batekin eraikitzean logikoa
zen inguratuko zuten eraikinentzat gehienez solairu biko garaiera
ezartzea, higiezin horiek ezkuta ez zezaten eta haren estetika itsustu
ez zedin. Bigarren solairua eraikitzean, bere zentzua galtzen zuen hasierako arau horrek.
Hala, 1881ean, Felipe Garcia Frescak plazako 4 eta 6 zenbakietan
kokatutako bere jabetzako higiezinak beste pisu batean (solairu bitatik
hirutara) goratzeko baimena lortzeko eskaera egin zuenean, baimena
eman zitzaion eta araudia aldatu zen, inguruko eraikinen eraikuntza
bolumenari zegokionez.

Arregi arkitektoaren planoa, zeinean begiratokiak ikusten baititugu (1881). AMVG-45-028-001.

Probintzia plazako 4 eta 6 zenbakietako etxeen eraberritzearen planoa (ipar fatxada) . Egilea: Jacinto Arregi. 1881. urtea.
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Plazako 1 eta 2 zenbakietako (egungo 4 eta 5) eta Konstituzio kaleko 25 zenbakiko etxeen
altxaera. Arkitektoa: Julian Apraiz. 1918ko maiatzaren 31.

Probintzia plazako 6 zenbakiko etxea (gorriz)
aldatzeko proposamena. 1925. urtea.

Hurrengo urteetan, eta XX. mendeko lehen hamarkadetan sartuta,
aldaketa gehiago gertatuko dira hasierako planteamenduan. 1918an,
Udal Aurrezki Kutxa eta Bahitetxeak berak aurkeztu zuen eraberritze
proiektu berri bat, plazako 1 eta 2 zenbakietan (egungo 4 eta 5) eta
Konstituzio kaleko (Diputazio kalea gaur egun) 25 zenbakian kokatutako higiezinei eragiten ziena.
Apraizen planoen arabera, ikusten dugu garaieren kontua (hiru) eta
begiratokiak egotea finkatuta egoteaz gain, eraberritzeak txapituladun atikoarekin proiektatzen zirela ordurako.
Baimenak emateko administrazio prozesu osoa saiatzen zen zenbait
egoera ekiditen, hala nola jaberen batek jatorrizko eraikinean solairuren bat jaso nahi eta eraberritze horrek, garaieren kontuari ez ezik,
fatxaden estiloari eta ondoko etxeekiko nibelazioari ere eragiten zienean gertatzen zirenak. Beste batzuetan ez zen baimentzen begiratoki
jakin batzuk jartzea, ez zutelako betetzen ondoko etxetik alboko argia
50 zentimetrokoa izateko araua.
Hurrengo urteetan eraberritze historia luze batek jarraituko du plaza inguratzen duten eraikinetan. Batzuetan fatxaden aldaketa jakin
batzuei eragingo diete eta beste batzuetan eraikuntza berriei, zenbait
kausa direla eta, hala nola 1955ean 14 zenbakiko etxean (egungo 15
zenbakia) gertatutako sutea287. Hala hastapenetan pentsatutako eraikuntza estetika galtzen da pixkanaka, egia esan, oraindik ere eraikin
askok Sarazibarrek proposatu eta Pantaleon Iradierrek berretsi zuen
estilo neoklasiko hura gordetzen badute ere, partzialki eraberrituta
balkoiak eta begiratokiak egoteagatik. Hala gertatzen da plazaren eskuinaldeko higiezinekin. Aldundiaren jabetzakoak dira, foru erakundearen bulego batzuk daude haietan, eta haiek zaharberritu eta eraberritzeko proiektuak Julio Herrero eta Jose Luis Caton probintziako
arkitektoen lana dira, oin berriko eraikin bat, haren mugakidea,
amaitutakoan, zeina 1973an proiektatu eta 1975ean amaitu baitzen,
Aldundiaren bulego teknikoetarako.288

287

Gasteizko Aurrezki Kutxaren Constructora Benéfica Virgen Blanca berreraikia,
Emilio Apraiz arkitektoaren planoen arabera, 1955eko sutearen ondoren ere
berreraikia.

288	 ^tm

Plazako 11 zenbakiko etxearen fatxadaren eraberritzea. 1923. urtea.

Probintzia plazako 15 zenbakiaren
(egungo 14 zenbakia) fatxada
eraberritzeko proiektua. 1957. urtea.
ATHA-DAI.16079-24. Ez zen egin.
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Probintzia plazako eraikinen arkitektura eta
eraikuntzaren bilakaera iruditan
Hegoaldeko fatxada

Mendebaldeko fatxada
(jauregiaren aurrean)646

1923
Etxeak jatorrizko garaierekin. Lehen aldaketa
nabarmentzen da, solairu bat gehiago goratuta (Jesusen
Zerbitzariak kalearekiko izkina). ATHA-DAF-MIN-001-014

1955
Erdian, urte horretan erretako etxea.
ATHA-DAF-SCH-33062

Berrogeiko hamarkada
Irudian argi ikusten da eraikuntzaren bilakaera,
baimendutakoa (ezkerretik eskuinera): 1) solairu bi eta
beheko solairuak; 2) beheko solairua eta lau solairu gehi
atikoa; 3) beheko solairuak, hiru solairu eta atikoa.

1950
Jauregiaren fatxada nagusiaren aurreko etxeak.
Ezkerraldean, hormaren eta orubearen atzean, Errementari
kaleko etxeak agertzen dira. ATHA-DAF-SCH-33063

ATHA-DAF-GUE-15976

1956
Erretako etxea berreraikitzen da.

AMVG. LFM-085 -3 (1). S. Arina. 1958ko otsailaren 23a.

Ezkerraldeko horma
Atzealdean Errementari kaleko Alavatarren jauregia.
ATHA-DAF-GUE-14374

Hirurogei eta hirurogeita hamarreko hamarkada
14 zenbakiko etxea berreraikitzen da.
ATHA-DAF-SCH-33070

X

Hegoaldeko fatxada gaur egun
Argazkia: Miguel Paredes.

1864an partikularren interesa hasi zen,
plazarekin eskuin edo hego alboan muga
egiten zuten lurren jabeena, alde horretan
eraikitzeko.

X

646

Irudian zenbait garaiera eta fatxaden zenbait
itxura ikusten dira eta agerian jartzen du
fatxada horrek ez zuela bete behar Aldundiak
1843an pentsatutako araudia, plazaren
inguruko eraikinen eraikuntzari dagokionez,
ipar eta hegoaldeko fatxadei baino eragiten ez
baitzien. Plazaren mendebaldeko alde horretan
eraikina eraikitzeko unean Errementari kalean
eraikitako etxeen atzealdeak agertzen ziren.
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Iparraldeko fatxada

1957
Hormaren ondoko etxea.

AMVG. LFM-O_1 (5).1 1957ko abuztuaren 16a

1956
Iparraldeko fatxadako etxeak, beheko solairuak, hiru
garaiera eta txapitulak. ATHA-DAF-SCH-33061

1957
Iparraldeko fatxadako etxeak.
LFM-064I_2(1) 1957 agosto.

Hirurogeiko hamarkada
Higiezin berri bat eraikitzen da, mendebaldeko
fatxadaren erdia betetzen duena.
ATHA-DAF-SCH-33071

1957
Iparraldeko fatxadaren alboko ikuspegia. Vicente Goikoetxea kaletik ikusita.
LFM-064I_1(3)+E.Guinea_16 ago1957_Plaza de la Provincia

Jauregiaren aurreko mendebaldeko
fatxada gaur egun
Argazkia: Miguel Paredes.

1974
Orube horren gainean bulego
teknikoetarako eraikina jaso zen.

Iparraldeko fatxada gaur egun
Argazkia: Miguel Paredes.

ARQ-4097_04(2)+ARQUÉ_1972_Plaza de la Provincia
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Atzealdeko lorategiak
Eraberritzeak 1907az geroztik

«Argi basoa», Anabel Quincocesena. Argazkia: Jose Miguel Llano.
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Urteak joan ahala, Probintzia plazaren ohiko eraberritzek lorategiz
hornitutako alde bihurtu zuten pixkanaka, XIX. mendearen amaieratik. Esparru hori erabiltzen zuten herritarrek, are gehiago atzealdeko lorategiak beti itxita eta burdin hesiek inguratuta egon baitziren.
Komeni da gogoratzea, ordea, jauregia eraiki zenean, Martin Sarazibar arkitektoak ingeles gustura diseinatutako lorategiak proiektatu
zituela atzeko fatxadan, kontatu dugunez.
1866az geroztik, eta fatxada nagusira ematen zuten lorategiek garrantzia irabazi ahala, mendebaldeko lorategiz hornitutako beste esparrua baztertzen da pixkanaka, eta haren zuhaitz espezie gehienak
ere kentzen dira, atzeko burdin hesia inguratzen zuten zuhaitzen lerroa utziz bakarrik. Berotegi bat zegoen alde horretan, jauregiaren
aurreko plazako lorategietan landatzen ziren espezieak mantendu
eta lantzeko. 1907an, berotegiaren egoera txarra zela eta, Fausto Iñiguez Betolaza arkitektoak berri bat eraikitzea proposatu zuen. Haren
obrak 1908ko urtarrilean onartu eta toki horretan iraun zuen 1955
arte. Urte horretako apirilaren 5ean289, probintziako arkitektoak,
mendi ingeniariarekin adostuta, atzealdeko lorategiak eraberritzeko
plan bat aurkeztu zuen. Proiektua arrazoitzeko, alde horretan gerta
tzen ari ziren hirigintza aldaketak aipatzen zituzten, Vicente Goikoetxea kaleko etxeak eraistea proiektatzen zuen udal plan bat zegoelako eta, beraz, eremu zabal bat geratuko zelako libre.
Hauek dira funtzionario biek proposatutako eraberritzeak:

1957. Jauregiaren atzealdea649.

Berotegia desmuntatu eta Probintziako Museoko lorategietan
berriz muntatzea290.
Zuhaitz guztiak botatzea, zeuden tamainarik txikieneko zuhaitz
espezieak ere bai, Ray Gras belardi bat, zurtoin altuko arrosondoak,
bola eta piramideko ezpelak, hortentsiak diseinatuz, eransten zen
marrazkiaren arabera.
Sarrerako atetik erdisotora lauzazko pasabide bat egitea, zurezko
atearen ordez eraikinaren sarrera nagusian zeuden diseinu eta
forma bereko metalezko bat jarriz.
Lorategi berri baten trazadura putzuen karelak beheratuz, azal
osoa bateratuz hala, zeina aurreikusitako lauzazko bideak baino
ez baitzuen etengo.

Berotegiaren altxaera eta oin planoak, Fausto Iñiguez Betolazak 1907an diseinatuak650.

Vicente Goikoetxea kalea urbanizatzeko proiektua,
Miguel Mieg udal arkitektoak 1954an diseinatutako lorategiekin.

Proiektu hori ez zen 1955ean gauzatu, zuhaitzen mozketa izan ezik,
eraikinaren atzealdean kokatuta zeuden Mendi Zerbitzuaren bulegoetara argia igarotzea galarazten baitzuen. 1956ko otsailaren 2an
Udalak Aldundiari jakinarazi zion Peñafloridako Kondearen plaza
eta Aldundiaren atzealdea eraberritzeko planoa onartu zela. Horregatik, eskatzen zen atzealdeko itxitura kendu eta aldatzea hala Vicente Goikoetxea kalearen urbanizatzea osatzeko. Aldaketak udal eta probintziako
arkitektoen artean adostu behar ziren.291292293294

Planoa atzeko itxitura eraberritzeko
eta Vicente Goikoetxea kalearekin
lerrokatzeko proposamenarekin651.

Planoa atzealdean zenbait formatako
lorategiz hornitutako esparruak jartzeko
proposamenarekin652.

649

AMVG. LFM-064II_1(1)+S.Arina_16ago1957_Palacio de la Diputación.

650
289

ATHA-DAIC-16836-3.

651

ATHA-FHPA-DH.5996-25
ATHA-DAIC.16832-2

290

Las Nieves zahar egoitzan jartzeko aukera ere aztertu zen.

652

ATHA-DAIC.16837-3
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Miñoiak jauregiaren atzealdean. Jauregiaren ondoan zeuden
etxeak ikus daitezke, Udalaren hirigintza planarekin desagertu zirenak.
ATHA-DAF-MIN-PP-001-038

Jauregiaren atzealdea lorategia edo atzeko esparrua eraberritu aurretik.
Argazkia: Quintas argazkilariak.

1958ko otsailaren 18an arkitektoak 1955ean idatzitako proiektua
gauzatuko zen galdetu zion berriz korporazioari, udaletxeko obrak
amaitzen ari baitziren.

Eremua, herritarren aisiarako eta erabilerarako berreskuratuta, diktadura frankistak errepresaliatutako guztiak omenduko zituen obra
eskultoriko batekin dekoratzea proposatu zen. Hala, Batzar Nagusiek onartutako irailaren 25eko 30/2006 mozioa betetzen zen, «Araban memoria historikoa berreskuratzea»ri buruzkoa. Mozio berean,
1936an Arabako Aldundiaren Kudeaketa Batzordeko buru izandako
Teodoro Olarte Aizpururi Arabako Domina hil ostean ematea erabaki zen.

Azkenik, gaiari buruz zenbait urtez eztabaidatu ondoren, ez egitea
erabaki zuen Aldundiak, zenbait ziorengatik. Haien artean, esaten
zuten nahikoa zeritzotela alde horretako zabaltasunari, zeuden kaleetako zirkulatzeko galtzadako dimentsioen aldean, eta erabakian esaldi hau sartu beharra azpimarratzen zuten: gasteiztarrek, tradizionalki,
egun dauden egoeran ikusi dituztela Probintziako Jauregiko lorategiak, eta
benetan atsegin dituztela.

Aurkeztu ziren 29 proposamen artistikoetatik, Anabel Quincocesena296 hautatu zen.

1966ko azaroan, berriz jarri zen mahai gainean sarrerako atea zabaltzeko premia295 korporazioaren ibilgailuei sarbide emateko, hura
aparkatzeko eremu bihurtuz. Hala, esparru horren zati handi bat asfaltatuta, inguratzen zuten zuhaitzen lerro batek baino ez zuen iraun.
Obrarako proposamena burdinazko ate zaharra eta albo bietako burdin hesiak, zein haiek finkatuta zeuden harlandua edo pilastrak euren
kapitel eta harroinekin, desmuntatzea zen, hura zabaldu nahi zen tarte berrira egokituz. Obrak onartu eta Pedro Manriquez kontratistak
egin zituen, eta 1967ko abenduan amaitu ziren.

Obrak «Argi basoa» du izena eta brontzez estalitako altzairuzko 27
tutuk osatzen dute, zenbait garaiera eta diametrokoek. Tutu horien
gainean beirazko pieza batzuk daude, barrutik argitzen direnak. Artistaren hitzetan, elementu horien antolamenduak esparrutik ibili, zutoinak ukitu eta obraren parte sentitzea ahalbidetzen du.

XXI. mende betean, 2009an zehazki, alde horren itxura erabat aldatuko da. Korporazioak, Xabier Agirre diputatu nagusia buru zuela,
esparru hori, beti hesituta egon zena, berreskuratu eta jendearentzat
zabaltzea erabaki zuen. Proiektua Jose Luis Caton arkitektoak egin
zuen. Metalezko hesi osoa kendu, pilastrez eta burdin hesiez osatutako
itxitura eraitsi eta belardia, zuhaitzak eta harrizko zintarriak kentzea
proposatu zuen. Opacua enpresak egin zituen obrak.

Esku hartze horren bidez 165 urtez hesituta egondako eremu bat berreskuratu zen, eta era horretan erabilera publikokoa izan daiteke.

Esparrua eta obra artistikoaren multzoa 2009ko irailaren 18an inauguratu zen, eta lekuko gisa monolito bat geratu zen jarrita, Araban
diktadura frankistak errepresaliatutako pertsonak oroitzen dituena.

«Argi basoa», Anabel Quincocesena (xehetasuna). Argazkia: Jose Miguel Llano.
296

295

ATHA-DAIC-16867-52.

Anabel Quincoces (Gasteiz, 1968). Gasteizko artista, beira puztuaren
teknikarekin lan egiten duena. 2005ean, erakusketa baten kariaz, bera
mintzatu zen bere arteaz: «Duela lau urtetik hona, nire lan artistikoa “arlo”
artistiko bitan garatzen da aldi berean: beirako eskultura eta instalazioan eta
bideosorkuntzetan».
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Jauregiaren atzealdea lorategia edo atzeko esparrua eraberritu ondoren. Argazkia: Quintas argazkilariak.

X

Esparrua eta obra artistikoaren multzoa 2009ko
irailaren 18an inauguratu zen, eta lekuko gisa monolito
bat geratu zen jarrita, Araban diktadura frankistak
errepresaliatutako pertsonak oroitzen dituena.
Esku hartze horren bidez 165 urtez hesituta
egondako eremu bat berreskuratu zen, eta era
horretan erabilera publikokoa izan daiteke.

X

Diktadura frankistaren biktimen omenezko
monolitoa. Argazkia: C.U.
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Detalle del bastón de mando del Diputado General. Foto: Quintas Fotógrafos

Etxe jauregiaren bigarren solairua jasotzeko obren eta
ondorengo dekorazio esku hartzeen kronograma
1856
urtarrila

otsaila

apirila

maiatza

Carlos
Imbertekin
hitz egin zen,
Batzar Aretoa
apainduko
zuten eskulturak
egin zitzan.

Francisco
Javier Losada
Melgarejori
agintzen zaio
gorteko artista
batekin Arabako historiako
pertsonaien
marrazkiak
egitea ituntzeko,
batzar aretoan
eskulturak
jartzeko.

Martin
Sarazibar
arkitektoak
bigarren pisu
bat eraikitzeko
aurrekontua
aurkezten du.

Altzariak,
gortinak,…
obren aurretik
babesteko lanak
egiten dira.

Carlos Imbert
(eskultorea)

Martin Sarazibar
(arkitektoa)

Carlos Muxika
Perez (gorteko
margolaria)

Baldomera
Erreizabal
(jauregiko jostuna
eta errientsa)

Maiatzak 5.
Lur Jareetako
Batzarra, Murgian, Rodrigo
Pedro Varona
Salazar zela
diputatu nagusi.
Batzar horretan
bigarren solairuko eraikitze
lanen aurrekontua onartu zen.
Rodrigo Pedro
Varona Salazar
(diputatu nagusia)

Hargintza eta
igeltsero lanen
baldintzak
sinatzen dira,
bai eta Elgea
eta Armiñongo
harrobietako
harriaren jatorria ere.
Domingo Maria
Hormaetxea,
Mallabiko
(Bizkaia)
auzotarra
(hargina) eta
Estanislao Ruiz
Aretxabaleta

Imbertek Alfontso XI.aren
lehen eskultura
amaitzen du
batzar aretorako eta gastuak
ordaintzen dira.
Carlos Imbert
(eskultorea)

ekaina

abuztua

iraila

Arabako historiako sei
pertsonaiaren
marrazki edo
zirriborroek,
Imberti emateko zirenek,
sortutako gastuak ordaintzen
zaizkio Carlos
Muxika gorteko
margolariari.

Bigarren solairuko hargintza
lanen gastuen
heren bat ordaintzen dira.

Harri lanketa
esleitzen da.

Carlos Muxika
Perez (gorteko
margolaria)

Fermín Andueza
(hargina)

Domingo Maria
Hormaetxea,
Mallabiko
auzotarra
(hargina) eta
Estanislao Ruiz
Aretxabaleta
haren fidatzailea

1856, azaroa- 1857, otsaila
Bilkura aretoko sei eskulturetako bost ematen dira.
Carlos Imbert (eskultorea)
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1857

1858

urria

azaroa

abendua

urtarrila

apirila

ekaina

uztaila-urria

abendua

martxoa

Bigarren
solairuko
kanpoaldeko
hargintza
lanak amai
tzen dira.

Barruko
trenkada mul
tzoen obrak
hasten dira.

Fatxadako
lehoien ordez
burdinurtuzko
argimutil bi
jartzen dira.

Batzar aretoko
eskulturetako
azkena ematen
du Carlos
Imbertek.

Teilatuko arotz
lan lodiak
esleitzen dira.

Justo Montoia
(errementaria)

Carlos Imbert
(eskultorea)

Batzar aretoaren eskuineko gela diputatu nagusien
erretratuen
galeriarako
erabiltzea erabakitzen da.

Barruko eta
kanpoko beiragintza eta
letoigintza
lanak egiten
dira.

Carlos Imbertek solairu
nagusiko fatxadako leiho
eta ateetako
apaingarri
heraldikoak
egiteko behar
duen harria
erosten du
Armiñonen.

Burdingintza
eta sarrailagintza lanak
egiten dira
eraikinaren
barruan.

Domingo
Maria Hormaetxea,
Mallabiko
auzotarra
(hargina) eta
Estanislao
Ruiz Aretxabaleta haren
fidatzailea

Domingo Maria
Hormaetxea,
Mallabiko
auzotarra
(hargina) eta eta
Estanislao Ruiz
Aretxabaleta
haren fidatzailea

Esteban
Ezkerekotxa
eta Bruno
Villafranca
(arotzak)

Marcelino
Lezea, Ibarrondo
eta semea
denda; Pedro
Izarra, Miguel
Aretxederra
(beiragileak,
letoigileak)

Vicente Arraiz
eta Miguel
Ezkurra
(errementariak,
sarrailagileak)

1859
Batzar aretora sartzeko
kaobazko atea
egiten da.
Baldomero
Lahidalga
(arotza)

ekaina

uztaila

abuztua

iraila

urria

azaroa

Burdineria
guztia eta
apaingarriak
jartzen dira
atean.

Eskultura
multzoa
agintzen zaio
Carlos Imberti
batzar aretora
sartzeko atearen gainean
jartzeko.

Solairu nagusiko fatxadako
leihoetarako
armarri-apaingarriak
jartzeko lanak
bukatu zituen
Imbertek.

Solairuartearen barruko
trenkadak
egitea.

Bigarren epea
ordaintzen
zaio Marcos
Ordozgoitiri
batzar aretoko
aulkiteria eraikitzeagatik.

Carlos Imbert
(eskultorea)

Carlos Imbert
(eskultorea)

Amaitutzat
ematen dira
bigarren
solairuaren
kanpoaldeko
obrak eta
gastuak ordaintzen zaizkio Juan Angel
Saezi eraikinaren margolan
batengatik,
solairu bi
dituela.

Miguel Ezkarai
eta Miguel
Ezkurra
(errementariak)

Carlos Imbert
(eskultorea)

Jose Andueza
(hargina,
igeltseroa)

Marcos
Ordozgoiti
(ebanista,
eskultorea eta
margolaria)

Aulkiak eta
zenbait altzari
hornitzea.
Vicenta
Ortiz Urbina
(ebanista)

Batzar Nagusien bilkuran,
non diputatu
nagusien erretratuen galeria
inauguratzen
den.

urtarrila

otsaila

uztaila

Batzar aretoko
aulkiteria
amaitu eta
hirugarren eta
azken ordainketa egiten da.

Aretoko oholtza
konpontzen da.

Bulegoetako
altzariak berritzea haiek
birmargotuz.

Marcos
Ordozgoiti
(ebanista,
eskultore eta
margolaria)

Bruno Diaz
Villafranca
eta Esteban
Ezkerekotxa
(ebanistak)

Anselmo
Astiazaran
(margolaria)

Juan Angel Saez
(margolaria)

1858-1859
Hainbat erretratu eskatzen zaizkie zenbait artistari.

Bigarren solairuko geletan altzariak jartzea eta erdisotoko solairuan jarritako artxiboko altzaria.

Bausac, Ordozgoiti, Juan Ángel Sáez,… (margolariak)

Esteban Arregi (ebanista)

1858ko uztailetik irailera
Bigarren solairu eraiki berriko barruko gela berriak margotzeko lanak.
Juan Díaz de Arcaute eta Fermín Herrera (margolariak)
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1859

1860

abuztua
Bigarren solairuko fatxadako
balkoia bron
tzezko pitxer
handi birekin
apaintzen da.
Pedro Izarra
(maisu letoigilea)

Tximiniak eta
berokuntza
sistemak
jartzea.
Justo Urrestarazu eta Balbino
Lopez Alegria
(harginak)

iraila

abendua

Brontzezko 26
kandela mutil
erosi ziren 13
balkoitarako,
fatxada argiztatzeko sistema
gisa.

Solairu berriaren barruko
ateak esleitzea.

Antonio Ortiz
Uriarte
(errementaria)

Esteban Ezkerekotxa (arotza)

Jauregia
apaintzeko
antzinako zenbait margolan
zaharberritu
ziren.
Juan Angel Saez
eta Julian Ruiz
(margolariak)

1861

urtarrila

martxoa

apirila

Gortina eta
tapizeria oihalekin apaintzea
zenbait leihate.

Ordura arte
zolatuta zegoen plazaren
itxura aldatzea
erabakitzen
da, eta fatxada
nagusiaren
aurrean zuhaitzak jartzea
plaza lorategidun gisa.

Plazako lorategietarako ureztatze ponpak
jartzen dira.

Plaza edertzen
da, burdin hesi
guztiak berriz
margotuz.

Antonio Uriarteren denda

Florencio Perez
(margolari)

Melquiades Mendoza, Marcos
Amarika, Felipe
Otazu, Francisco
Alegria, Esteban
Espada (tapiza
tzaileak)

Victor Zarraga
(probintziako
lorazaina);
Cruza anaiak
(lorazainak);
Rafael Armentia, Juan Ullaga
eta Pedro Bazan
(lorazaintzako
ofizialak)

Mahai gaineko
erloju artistikoen manten
tzea agintzen
da.
Manuel Bringas
(erlojugilea)

1862

1863

azaroa

martxoa

apirila

maiatza

ekaina

uztaila

urtarrila

abendua

apirila

maiatza

ekaina

Carlos Inbertek proiektua
aurkeztu zuen,
fatxada nagusian eskultura
mitologiko bi
jartzeko.

Barruko arotz
lanak: kontraleihoak.

Jaspe harrizko
hiru tximinia
jartzea.

Jauregiaren
aurreko plaza
edertzen da,
lorategiak
eta landaketa
berriak sortuz.
Plaza itxura
izateari uzten
dio.

Imbertek Alaba jeneralaren
eta Berastegiren eskulturen
eskaiolazko
probak eta
zirriborroak
aurkezten
ditu, Saezen
marrazkien
arabera.

Isabel II.a
Erreginaren
bisiten kariaz,
altzari asko
berritzen dira.

Errege-erreginen bisiten
kariaz, errege
gelak papereztatu eta berriz
margotzen dira
eta beirazko
lanparak erosten dira.

Argimutilen
eta erlojuen
mantentzea.

Balbino Lopez
Alegria
(hargina)

Berastegi eta
Alavaren marrazkiak edo
zirriborroak
egiteko agin
tzen zaio Juan
Angel Saezi.
Urtebete geroago ordain
tzen zaizkio
gastuak.

Imbertek eskulturetako bat
amaitzen du.

Juan Torres
(arotza)

Jatorrizko ideia
edo proiektuari
uko egin eta
Imberti agin
tzen zaio Prudencio Maria
Berastegi eta
Miguel Ricardo Alava irudikatzen dituzten
eskultura bi
egiteko.

Carlos Imbert
(eskultorea)

1864

Carlos Imbert
(eskultorea)

Juan Angel Saez
(margolaria)

Victor Zarraga
Aldundiko lorazainak Rafael
Armentia, Juan
Ullaga eta Pedro
Bazanen obrak
zuzentzen ditu

Carlos Imbert
(eskultorea)

1865

Carlos Imbert
(eskultorea)

Venancio Armentia, Gregorio Aspiazu, Roca eta
anaiaren denda
(ebanistak)

Lorenzo Miguel Garrido
(zilargina) eta
Manuel Bringas (erlojugilea)

Juan Diaz
Arkaute (margolaria) eta J. M.
Villaozen por
tzelana eta beira
biltegia
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uztaila
Burdinurtuzko
apaingarriak
erosten dira
plaza dekora
tzeko.
Bruno Martinez
(errementaria)

abuztua

Ispiluak erosi
eta Jauregiko
gelak apaintzen
dituzten zenbait
koadroren markoak berritzen
dira.

Kristalezko luxuzko lanparak,
zeramikazko
pitxer handiak
eta kristalezko
kaxak erosten
dira.

Juan Zabalaren
fabrika

Parisko Ribaucourt & Reichenbach enpresa

Lorategiak
amaitzen dira
Isabel II.aren
bisitarako.
Burdinazko
pitxer handiekin apaintzen
dira.
Bruno Martinez
(errementaria)

Altzariak erosten dira erremate gelarako.
Esteban Arregi
(ebanista)

Gelak apaintzeko diputatu
nagusien,
pertsonaia
ospetsuen eta
errege-erreginen erretratu
berriak agin
tzen dira.

1866

1868

1869

ekaina

maiatza

abendua

Tximinia bat
jartzen da diputatu nagusiaren
kabinetearen
aldean, Bilbon
erosia.

Riberaren
margolanak
(Gurutziltzatua,
San Pedro eta
San Pablo)
zaharberritzea
erabakitzen da.

Eraikinaren
atzealdeko lorategia zegoen
hartan utzi zen.

Joaquin Fernandez Ganboa
(hargina)

1869-1890
Plazaren inguruan etxe berriak eraikitzeko proiektuak.
Hirigintza eta
eraikitze zaharberritzeak.

Nicolas Gato
Lema (zaharberritzailea)
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Hirugarren zatia

Probintziako Etxe Jauregia
Eraikinaren eraberritze handiak
XIX. mendearen amaieratik

PARTE TERCERA. Las primeras reformas en el edificio planteadas por Pantaleón Iradier
315

Pantaleon Iradier arkitektoak
eraikinean proposatutako 			
lehen eraberritzeak

Fatxadak zaharberritzeko proiektua. Julio Herrero eta Santiago Fernandez Villa arkitektoak. 1973. ATHA-DAIC-14806-2.
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Kapitulu honetan XIX. mendearen amai aldetik etxe-jauregian gertatu ziren eraberritze handiak dokumentatuko ditugu, administrazio
eta ordezkaritza zerbitzuentzako esparru nahikoak bideratzeko beharrizanagatik sortuak beti.
Zalantzarik gabe, Martin Sarazibarrek, bai hasierako proiektuan
bai 1859an bigarren solairua jasotzean, protokolo xedeekin pen
tsatu zuen eraikina kudeaketa publikoko xedeekin baino gehiago,
eta logikoa zen, une hartako administrazio egitura eta zerbitzari pu
blikoen kopuru mugatua zirela eta. Azken batean, barruko hasierako
banaketak, ordezkaritza eginkizunei oso lotuta izanik, egokitzeko aukera urriak ekarriko zituen etorkizunean; horregatik egin ziren hainbeste aldaketa eta zaharberritze, bai barruan bai kanpoan, 1871tik
XX. mendearen amaiera arte gertatu zirenak. Haien bitartez «pro
bintziako arkitekto» kargua nortzuek bete zuten eta eraikinean izan
zituzten jarduera nagusiak ezagutuko ditugu.
Kapitulu honetan administrazio zerbitzuetarako aldeetan egindako
eraberritze partzialei helduko diegu bereziki eta arreta handia jarriko
diegu erabatekotzat jo daitezkeen aldaketei, eraikin ia osoari eragin
ziotelako, hala nola 1940an (solairu nagusian batez ere) eta 1962an
(atzealdean bigarren solairu bat eraiki zenean) gertatu zirenei. Hala
ber, jarduera zehatzak abiarazteak sortutako berrikuntzen berri
emango dugu. Haien artean daude, besteak beste, eraikina elektrifikatzea, telefono sarea jartzea, etab. Aurreko orrialdetan gela bereziki esanguratsuetan edo «noblea» deritzon aldean, hala nola batzar
aretoan eta haren ondoko geletan, gertatutako aldaketa garrantzi
tsuak aurreratu ditugu, alde horien ikuspegi osoa eman297 eta haien
bilakaera dekoratibo eta funtzionala hobeto ulertzea lortzearren.
Esan dugunez, zalantzarik gabe, eraberritze horien protagonista dira
probintziako arkitekto kargua bete dutenak; horregatik, haien aipamen biografiko laburrak sartuko ditugu kapitulu honetan.

X

Barruko hasierako banaketak, ordezkaritza eginkizunei
oso lotuta izanik, egokitzeko aukera urriak ekarriko zituen
etorkizunean; horregatik egin ziren hainbeste aldaketa
eta zaharberritze, bai barruan bai kanpoan, 1871tik
XX.mendeko azken urteak arte.

X
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Pantaleon Iradier Arce
Probintziako arkitektoa (1861-1891)
Gasteizen jaio zen 1830ean, Lantziegon jaiotako Pedro Iradierren
eta Ollauriko (Errioxa) Fermina Arceren seme. Larrinbeko Pilar
Uriarterekin ezkondu eta seme-alaba bi izan zituen berarekin: Elvi
ra eta Cesareo. Pantaleonen lehen lanetako bat 1851n Irakaskunt za
Ertaineko Ikastetxearen proiektuaren aurkezpena izan zen, beste
arkitekto birekin batera: Martin Sarazibar eta Manuel Ordozgoiti. Pantaleonek «Grezia» leloaren pean egin zuen. Proiektuak San
Fernandoko Arte Ederren Akademiara bidalita, Iradierrena hautatu zuen hark. Madrilen zegoen bera data haietan. Udal arkitekto
plaza bete zuen Gasteizko Udalean 1845etik 1861era bitartean eta,
besteak beste, Andre Mariaren kolegiatako obretan esku hartu zuen
1856an jasan zuen sutearen ondoren. Eraikinean egin behar ziren
obrei buruzko borondatezko txostena Martin Sarazibarrek, Jacinto
Arregik eta Iradirrek berak egin zuten. Halaber, Irakasle Eskolen
eraberrit zean esku hartu zuen.
1861ean, probintziako arkitekto plaza hutsik zegoela, bere burua
aurkeztu zuen Jacinto Arregi, Rafael Zabala eta Francisco Paula
Hueto arkitektoekin batera, eta urte horretako maiatzaren 5ean
izendatu zuten. Laster jaio zen haren seme Cesareo eta bera ere
izan zen arkitekto; batez ere Madrilen bizi eta lan egin zuen, eta
espainiar arkitektura izenez ezagutu zen eskolaren ordezkaritzat jo
zuten. Inspirazio historiko, nazionalista eta erregionalistako baliabide arkitektonikoak nagusitzen ziren eskola horretan.
Probintzia eremuan Pantaleon Iradierren lan gehienak herri lanen
eremukoak izan ziren: errepideak, zubiak, bideak, etab. Zeregin
horretan Eltziegon Ebro ibaiaren gainean dagoen zubian esku har
tzeko egin zuen proposamena nabarmentzen da, 1870eko abenduko uholde eurien ondorioz hura hondoratu eta gero. Data haietan
errepideetako ingeniari postua sortu gabe zegoen eta probintziako
arkitektoek betetzen zituzten haren eginkizunak, Sarazibarrek eta
Garaizabalek izandako jarduerarekin gertatu zen bezala, probin
tziako arkitekto plaza bete zutenean. Horregatik, Iradierrek 1861etik
1871ra bitartean egindako lanen memorietan, ohikoa da Arabako
errepide eta bideen egoerari buruzko aipamenak aurkitzea behin eta
berriz. Trenbidearen adarrek Arabatik jarraitu beharreko ibilbide
jakin batzuen diseinuetan eta beste herri lan batzuetan esku hartu
zuen. 1868an Arriagako Done Joan baseliza zaharberritzeko proiektu bat idatzi zuen. 1886an zenbait proiektu aurkeztu zituen Arabako
zubiak eraberritu eta berriak egiteko.
Jauregiari dagokionez, eraikinak bere lehen solairuan, teilatupean
kokatutako artxiboaren lokalean eta solairu nagusiko idazkaritza
bulegoetan izandako lehen aldaketa handian egindako esku har
tzeak aztertzen ditugu. 1905ean zendu zen.

Kapitulu honetan museo gela zaharrean, harrera gela edo jangela izan zen
horretan, gertatu ziren eraberritzeak salbuetsi dira; baita erremate gelan edo
diputatuen erretratuen gelan eta batzar aretoan egindakoak ere, bigarren
zatian azaldu eta ebaluatu baitira, dagozkien ataletan, esparru horien ikuspegi
ebolutibo osoagoa lortuz era horretan.
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Beheko solairua eta solairuartea
eraberritzeko proposamena (1871)

Eraberritzea teilatupean kokatutako 		
artxiboaren lokalean (1873)

1859an eraikina aldatu ondoren (aurreko kapituluan eman dugu aldaketa horren berri), 12 urte geroago baino ez, 1871n, jauregiaren
barruko eraberritzeak hasi ziren, administrazio zerbitzuak edo probintziako bulegoak jartzeko esparruak prestatzeko xedez. Proposamen hori behin betiko finkatuko da XIX. mendearen amai aldera,
bigarren solairu osoa, 1859an errege-erreginen eta agintarien bisitetarako esparruak antolatzeko eraiki zena, erabilera hori izateari utzi
eta kudeaketa administratiboko bulegoetarako erabiltzea erabaki
zenean. Proposamen horien egilea Pantaleon Iradier izango da, probintziako arkitektoa bera 1861etik 1891ra bitartean, Martin Sarazibar eta Jose Antonio Garaizabalen atzetik etorri zena.

Porrot egindako barruko lehen eraberritze hori baino hiru urte
geroago ozta-ozta, Francisco Zubeldia300 kontu hartzaile eta artxibozainak txosten bat aurkeztu zuen301 artxiboaren lokalen egoera
larriari buruz. Eraikinaren atzealdeko teilatupean zeuden haiek.
Hala, Pantaleon Iradier arkitektoak berriz eduki zuen aukera korporazioari eraikinaren egiturazko arazoen eta ekonomikoki garestiak
izango ziren erabateko eraberritzeei ekiteko beharraren berri emateko. Horrek pentsarazten digu eraikin gaixo gisa sortu zela jauregia
hasieratik, batez ere alderdi oso funtsezkoetan, hala noa teilatuaren
egituretan, zeina 15 urte lehenago berritu baitzen erabat, 1856-1859
bitartean bigarren solairua jasotzearen kariaz.

Obra publikoen arloan jarduera bizia izan arren, 1871n, bere ibilbide
profesionalean etenaldi bat balitz bezala, jauregian erabilera admi
nistratiboetarako eremuak sortu eta zabaltzeko beharrizanagatik
egin behar ziren eraberritzeei heldu zien. Horregatik, obrak egitea
proposatu zuen, solairuartean eta, zehazki, iparraldean, nahiz beheko solairuan edo solairu nagusian, kontsultore gelaren ondoko
idazkaritza aldean298.

1873ko martxoaren 3an302, artxibozainak jakinarazi zuen, azken
elurteen ondorioz, artxiborako lokalaren teilatua egoera guztiz
txarrean geratu zela, urak igarotzean bertan zaintzen diren dokumentu
baliotsuetako batzuk hondatu baitzituen, eta sabaiaren zati batek guztiz
amiltzeko arriskua baitzeukan. Esan dugunez, artxiboa eraikinaren
atzealdeko teilatupean zegoen jarrita. Dirudienez, haren kudeaketaren ardura hartu zuen unean, Zubeldiak esana zuen lokalak ez zituela betetzen agiriak behar bezala gordetzeko behar ziren gutxieneko
baldintzak eta zegoen tokia ez zela nahikoa gordetzen ziren espedienteen bolumenarentzat. Horregatik, probintziako agiriak bazterretatik
zeuden eta trastelekuetatik utzitako tiraderetan. Horren berri eman
zuen Pantaleon Iradierrek alegatuz, maiz esaten zuenez, eraikinak
erabateko eraberritze plan bat behar zuela, batez ere teilatuari irteera
ematen zioten atzealdeko sabai-leiho bien aldean. Haien azpian zeuden artxiboko agirietako batzuk, hain zuzen ere. Hala ere, egoera ez
zen berehala konpondu eta urte eta erdi igaro ziren ia 1875ean teilaberritze obra xume batzuk egitea onartu zen arte, itoginak ekiditeko.

Gela handi bat bereizi behar zen, trenkadekin, esparru txikiagoak
lortzeko, bulego berrietarako aukerak zabalduz. Banaketa horrek gelen dekorazioari ere eragiten zion, erlaitzak jarriz. Proposamenaren
abiapuntua ermandadeko prokuradore batzuek aurkeztutako mozio
bat zen, Ogasun Batzordeak izapidetu zuena. Urte horretako azaroaren 25an onartu zuen, eta 20.000 pezeta gorde zituen lau urtez
obrei aurre egiteko, epe hori aurreikusten baitzen lanak egiteko.
Probintzia krisialdi ekonomikoan egonda, ordea, 1871ko azaroaren
25eko Batzar Nagusietan horri buruz bozkatu zen, eta 24 boto atera
ziren aurka eta 20, aldiz, alde; beraz, atzeratuta geratu ziren obrak
probintziak bere atzerapenetatik arinduta egon arte299.
Proposamena antzua gertatu arren, aldaketa arkitektoniko pilo baten
hasiera izango da. Hurrengo orrialdeetan mintzatuko gara haietaz
eta, agirien eta grafikoen bidez, jauregiaren barruko itxuraren bilakaerari buruzko kontakizun historikoa egingo dugu haietan.

Teilatua konpontzeko obrak hastean ikusi zen igeltsero lanei eta
sabai-leihoei eusten zien egitura oso egoera txarrean zegoela, eta zura
usteltzearen ondorioz itoginak sortuko zirela etengabe eta eraisteko
arriskuak zeudela. Horregatik, erabateko esku hartzea proposatu
zuen arkitektoak teilatuan, sabai aizunari eta lauzazko zoruari eusteko gai izango zen egitura batekin. Aurreikusi baino gastu handiagoa
ekarriko zuen horrek. Berriz ere, probintziak karlistadaren ondorioz
bizi zuen egoera ekonomikoaren ondorioz, denboran luzatu zen gaia.
1875eko ekainean, Ortes Velasco diputatu nagusi ordeak, artxiboko obrei buruzko erabaki bat hartzeko atzerapena onartuz, berriz eskatu zion arkitektoari teilatuaren egoera berriro azter zezala,
kalte berriak gertatu ote ziren. Aldi berean, 1875eko ekainaren
3an, txosten gogorra idatzi zuen Zubeldiak, eta artxiboaren egoera
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ATHA-FHPA-DH.151-17.
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Panteleon Iradierren herri lanez besteko obretan hasitako esku hartzea, hala
nola probintziako eraikinean lan egitea, arrakastarik gabea izan zen. Data
harrezkero, Iradierrek herri lanetan jardungo du berriz biziago: bidesari
etxolak, zubien konponketak, etab.

Francisco Zubeldia Villaoz. Udal artxibozain ere jardun zuen eta aditua zen
hizkuntza zaharretan, Madrilgo Eskola Diplomatikoan ikasita. 1868an lortu
zuen kontu hartzaile-kontuzain kargua, artxiboa kontrolatzeko ardura berekin
zeramala.
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Idem.
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tamalgarria deskribatzen zuen xehetasunez bertan: aireztapenik
gabe, hezetasunez betea, intsektuz gainezka, toki nahikorik gabe,
etab. Eta, gutxi balitz, ura sartzen zen aldea teilaberritzean egin zen
konponketa txikia, alferreko agertu zen hilabete bitan, sabai aizun
berri osoa erori baitzen eta, beraz, itogin gehiago agertu baitziren
berriz. eraikineko beheko solairuraino iristen zirenak. Halaber, artxibozainak aukera baliatu zuen toki gehiago eskatzeko, esanez lehen
txostenaren unean, 1873an, 100 paper sorta zeudela, eta urte bi geroago 150 eta, beraz, pilaketa izugarri zela.
Egoera ikusita, arkitektoak artxiboa beste alde batera aldatzea aholkatu eta esan zuen, eraikinaren okupazio egoera zela eta, tokirik egokiena iparraldea zela, solairuartean. Erantsi zuen, ordea, altuera urriagatik eta egitura oso eskaseko eskailerak zeudenez gero, komenigarriagoa zela artxiboaren lokala zegoen aldean birgaitzea, teilatupean.
Hori lortzeko teilatuaren erdialde osoa desmuntatu eta egitura berria jarri behar zen, aireztapen askoz handiagoa ahalbidetuko zuena, zuela hainbat urte aurreikusi zuenez. Obra horrek beste batzuk
ekarriko zituen berekin, hala nola ur isurkiak eta haien irteerak aldatzea, zerbitzuko eskailera zatiak gehitzea eta tximinien ke hustubideak aldatzea. 32.000 errealetan balioetsi zuen guztia.
Iradierrek aurkeztu zuen bigarren aukera batzar aretoko sabaia baino ez jasotzea izan zen, egungo formak ahalbide lezan guztia, gangatillak
eta adreiluztadura zituen zoru bat eraikiz, ura sabai aizunera igarotzea galaraz zezan. Sabai-leiho bat edo bi zabaltzea ere proposatu
zuen, halako moldez jarriak non lokalaren aireztatze etengabea gertatuko baitzen. Goialdeko eraberritze horiek artxiboaren lokalaren
perimetro osoan apalategiak jartzea ahalbidetuko zuten eta, noski,
kostu txikiagoan.

Gai Orokorren Batzordeak erabaki zuen, baliabide falta zela eta,
ezinbestean behar ziren obrak baino ez egitea. 1875eko irailaren
28an baimendu ziren obra horiek, eta 1876ko urtarrilean amaitu.
Data harrezkero ez daukagu beste albisterik arkitektoak eraikinean
eraberritze lanak egiteko aurkeztutako proposamen berriei buruz.
Egitate bat da, ordea, jauregiko bigarren solairuak, foruen abolizioaz
gero, ez zuela aurrerantzean izan pertsonaia ospetsu edo leinargien
bisitak hartzeko eginkizunik; seguruenik, bulegoek bete zuten esparru
hori. Izan ere, 1883an, Iparreko Armadako jeneral buruaren bisitaren
karira, Gasteizko Udalak jauregian ostatu hartzea proposatu zuen,
baina Interes Orokorren Batzordeak jakinarazi zuenez, ez zen egokia
etxe-jauregi hori sortu ez zen zerbitzuetarako erabiltzea.
Higiezinari buruz egin zituen azken proposamenetako bat 1886an
gertatu zen, 1867az geroztik zegoen gasezko argiztapen sistema hobetzeko proiektu bat aurkeztu zuenean, urte horretako azaroaren
5eko erabakiaren bidez onartu zena303.
1888an, bere erretiroa eskatu zuen Iradierrek, baina ez zioten onartu.
Nolanahi ere, 500 pezeta ordaintzen jarraitzea erabaki zen. Lagun
tzaile bati ordaintzen zion horrekin, haren osasun egoera ahula dela eta.
1891n berriro aurkeztu zuen eskaera, osasunaren gainbehera eta ikusmenaren nekea argudiatuz arrazoi gisa, 61 urte baino ez bazituen ere. Urte
horretako abenduaren 31n utzi zuen kargua. 1905eko ekainaren 11n
zendu zen, heriotza aktan jasotzen denez, angiokolezistitis batek jota.

Solairuartearen planoa. Egilea: Pantaleon Iradier. 1871. urtea.
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ATHA-DAH-ADL-007-005. Erreferentzia dokumental bakarra da, ez da
informazio gehigarririk aurkitu.
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Fausto Iñiguez Betolaza arkitektoak
egindako eraberritzeak eta obrak

Fatxada nagusian jarrita zegoen argimutilaren xehetasuna. Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Iradier erretiratu ondoren, 1891n bertan, Probintziako Aldundiak lehiaketara atera zuen berriro plaza. Fausto Iñiguez Betolaza Gasteiz
ko auzotarra aurkeztu zen, baita Federico Villasante Milon, 1883az
geroztik Huescako udal arkitekto plaza betetzen zuena, eta Enrique
Sanchez Sedaño 38 urteko arkitektoa ere, Madrilgo auzotarra bera eta
data haietan Consuegrako (Almeria) Errege Batzordeko Zerbitzuko
arkitekto zena. Lehiaketa Iñiguez Betolazaren alde ebatzi zen304 Probintziako Aldundiaren bilkura aktan, urte horretako abenduaren 29ko
data duenean, jasotzen denez305, eta urteko ondasun gisa 3.000 pezeta
ezarri zen, batere txarto ez zegoena garai horretarako.
Probintziako Artxiboan dauden lekukotasun dokumental ugariek jarduera profesional bizia jasotzen dute, eta oso argi geratzen da proiektatu zituen obren aniztasuna: auzobideak, errepideak, zubiak (Ame
tzaga, Gobeo, Ilunbe, Mimbredo, Nograro, etab.), bidezainen etxolak,
Gasteizko kartzelaren eraberritze lanak, etab. Probintziako arkitekto
izandako jardueraren gailurra izango da Elurretako Andre Maria
probintziako zahar egoitza, 1907an amaitu zuena. Urte harrezkero,
Aldundiak, ia esklusiboki, herri lanen arloko proiektu asko aginduko
dizkio, bereziki Arabako auzobideen (Subilla-Karkamu, Tetxa-Izarra,
Zambrana-Urizaharra, etab) eta errepideen (Agurain-Nafarroa) bide
sareri lotutakoak.
Eginkizun horiek probintziako arkitekto karguari aplikatzea 1864ko
uztailaren 22ko Errege Dekretutik eta 1896ko Errege Agindutik datoz,
zeinek auzobideen eraikuntza zuzentzeko gaitasuna ematen baitzieten
arkitektoei, probintziako errepideen obrak zuzentzea bide ingeniarien
tzat geratzen zirelarik erreserbatuta. Nolanahi ere, gobernu zentralaren nolabaiteko permisibitateari esker, arkitektoari proiektuak agintzeko orduan, Arabako Aldundiak ez zuen batere bereizketarik egin auzo,
eskualde eta probintziako sareen artean, 1912an zuzentzen saiatu ziren
egoera. Gobernazio Ministerioaren uztailaren 8ko Errege Aginduak,
probintziako errepideen zuzendaritzarako fakultatiboak izendatzeari
buruzkoak, errepideen zuzendari kargua arloko ingeniari batek bete
behar duela gogorarazi zion Aldundiari. Xedapen hori benetan betetzea denboran luzatuko da, Arabako administrazioak egindako gestioengatik, horri buruzko foru eskubideetan oinarrituz.
Azkenik, 1914an errege agindu hori betetzea onartu zuen Aldundiak
eta probintziako arkitektoari jakinarazi zion errepideetako obrei lotutako berariazko eginkizunetatik libratuta geratzen zela, eta arkitektura
arloari dagozkion beste batzuk ezarri zizkion. Probintziak bere zerbi
tzuak baztertu nahi zituela ikusi zuen Iñiguez Betolazak jakinarazpen
horretan eta, 1914ko uztailaren 9ko idatziaren bidez, erretiroa emateko
eskatu zuen. Hala onartu zioten, urte horretako uztailaren 17ko bilkurako aktan jasotzen denez306.
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ATHA-FHPA-DH.1514-1. Probintziako arkitekto karguaren horniduraren
espedientea.
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Oraindik ez zaio merezi duen omenaldia egin arkitekto hain itzaltsu horri. Haren
biografiari buruz orain arte egindako lanak bere ekoizpen arkitektonikoaren
mota askotako alderdiak ezagutarazten ari dira pixkanaka, baina arkitektura
modernoaren egoeran dagokion tokian jarriko duen obra oso bat falta da; izan ere,
arkitektura erlijioso eta sozialaren zenbait eremutan esku hartu ez ezik, garaiko
korronte europarrekin konektatzen jakin zuen, zenbait lengoaia arkitektoniko
erabiliz: historizismoa, klasizismoa, mediebalismoa, frantses barrokoa (bereziki
bere etxeko arkitekturan)... bere estiloaren bila Arkitekto horren erreferentzia
biografikorik berrienen artean hauek aipa daitezke:

Fausto Iñiguez Betolaza Saez Asteasu
Probintziako arkitektoa (1891-1914)
Gasteizen jaio zen, 1849ko otsailaren 21ean, eta San Migel parrokian
bataiatu zuten Felix Juan Fausto izenekin. Severo Iñiguez Betolaza
merkatariaren eta Maria Josefa Saez Asteasuren seme zen, Gasteizen
jaioak eta bertako auzotarrak biak, Hedagile kalean helbideratuak.
Lehen ikasketen ondoren, Madrila joan zen Arkitekturako Goi Mailako Eskolan arkitekto titulua lortzeko, eta 1877ko urtarrilaren 22an
lortu zuen, 28 urte betetzear zegoela. Titulua eskuratuta, bere jaioterrira itzuli eta jarduera profesional bizia izan zuen, Gasteizko etxe
partikular askotan islatuta geratu zena, Donostia hiriko beste batzuk
ere ahaztu gabe. 1887an, Gasteizko Udalak Dionisio Casañalek altxatutako hiriaren plano topografikoa aztertu eta behar ziren aukerako
baldintzak betetzen zituen jakinarazi behar zuen batzorde teknikoko
kide izendatu zuen. Urte bi geroago, Grazia eta Justizia Ministerioak,
erregina erregentearen aginduz, elizbarrutiko arkitekto izendatu
zutela jakinarazi zion, Martin Sarazibarrek uko egin ondoren kargua
hutsik baitzegoen. Elizbarrutiko Artxiboak kargu horretan izandako
jardueraren lekukotzak gordetzen ditu. Haietatik, hauek azpimarra
tzen ditugu: Gasteizen San Pedroren arkupean egindako eraikuntza
eta/edo zaharberritze proiektuak; Baroja, Murua, Galarretako pa
rrokia elizak, Familia Santuaren kapera, Andre Mariaren Ikustaldia
ren monasterioa (bisitazioko mojak), etab.
Nazaretheko Etxea edo Karitateko Karmeldarren Nobiziotegia izenez
ezagutzen den erakinaren ondoko kaperaren eta eskolen, Behartsuen
Haurridetxoen zaharretxearen eta Jesusen Urtsulatarren ikastetxea
ren arkitekto-egile eta zuzendaria ere izan zen. Aldi horretan eraberritze handiak ekarri zituzten zaharberritzeetan esku hartuko du
Montehermoso jauregian eta Ricardo Alavaren jauregi zaharrean
ere, arkupe galeria birmoldatuz.
Haren jarduera bizia beste obra batzuetan ere islatzen da, hala nola
Marianisten, Korazonisten eta Jesusen Bihotzekoen ikastetxeetan.
Andre Mariaren Ikustaldiaren (bisitazioko mojen) monasterioko
obrak zuzendu zituen, non Cristobal Lekunberri arkitektoaren proiektua garatu baitzuen, baita beste eraikin partikular (hala nola Zulueta
jauregia, Sendan) eta industrialetakoak ere, hala nola Azukreolakoak.
Bereziki garrantzitsuak izan ziren jauregian egin zituen eraberri
tzeak, kargua bete orduko, hura elektrifikatu, telefono sarea jarri eta
atondotik abiatzen zen eskailera eraikitzeari zegozkienak. Halaber,
administrazio bulegoen birbanaketa eta antolaketa berria eta berokuntza zentralizatuko sistemak jartzea lortu zituen. 1914an erretiratuta, 1924an zendu zen.

PEREZ DE LA PEÑA OLEAGA, Gorka. «El arquitecto Fausto Íñiguez de
Betolaza, 1847-1871 y 1924. Una figura clave de la arquitectura contemporánea
vasca», Revista Internacional de Estudios Vascos, 58 (2), 2013, 423.-443. or.
Artikulu osoa web baliabide honetan kontsulta daiteke: http://www.euskomedia.
org/PDFAnlt/riev/58/58423443.pdf.
ARECHAGA, Susana eta VIVES, Francisca. Aproximación al historicismo
neomedievalista en Vitoria a través de Fausto Íñiguez de Betolaza, Antso Jakintsua
fundazioa, Gasteiz, 1997. Testu osoa web baliabide honetan: dialnet.unirioja.es/
descarga/articulo/157581.pdf.
TABAR ANITUA, Fernando. «Íñiguez de Betolaza o la fisonomía de una
ciudad», Andre Maria Zuriaren jaietako egitaraua, 1981.
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Etxe-jauregia eraberritzeko lehen
proposamenak
Probintziako arkitektoek jauregiko eraberritzeen testuinguruan egindako jarduerari berriz helduz, egiaztatu dugu probintziako arkitekto
izendatu eta urte bi geroago baino ez, 1893ko uztailean zehazki, hiru
proiektu garrantzitsu agindu zizkiotela: telefono sarea jartzea307, eraikina elektrifikatzea eta haren barrualdea modernizatzea eta banaketa
berria ematea, probintziako bulegoetarako.

Barruko telefono sarea (1893)
1893an telefonoen erabilera ez zen gauza berria Gasteizen; izan ere,
11 urte lehenago, 1882an, Heraclio Fournier308 industrialariak baimena eskatu zion Udalari kable telefoniko bat jaurtitzeko, bere bulegoa
ezarrita zegoen etxea San Prudentzio kaleko beste eraikin batekin komunikatzeko, hain jarri baitzuen bere industria.

Gauden teknologia berrien aroan, bitxia da gutxienez ikustea zein
izan zen bulegoen arteko eta kanpoaldearekiko komunikazio sistemarako proposatu ziren beharrezko elementuak.
Maiche edo Ader modeloko 17 estazioak transmisore bertikal eta
telefonoarekin
Hari biko kobrezko kableko eroaleak gutapertxazko geruzarekin 		
eta berunezko tutuan itxia, 979 m.
7 zentimetroko 22 txirrinak edo kanpaitxo elektrikoak kaoba 		
edo intxaurrezko kaxarekin
85 Leclanche pilak
Intxaurrezko koadro adierazlea, 20 zenbakirekin «moldatua»
20 noranzkotarako gailu kommutadorea
Bost elementutarako 11 kaxak

Arkitektoarentzat komunikazio gailu horiek ez ziren arrotzak, eta
1893ko uztailaren 28an, telefonoen instalazioaren ikerketa xehe bat
egin ondoren, zerbitzuen arteko komunikazio onerako309, zerrenda bat bidali zion korporazioari, haiek jarri behar ziren lokalekin, behar zen
materialarekin, lehiaketaren baldintzekin, proposamen ereduarekin
eta, azkenik, aurrekontuarekin, zeina erabilitako materialaren arabera aldatuko baitzen.
11 estazio jarri behar ziren, transmisore bertikalarekin eta telefonoekin. Kontratista arduratu behar zen kableen kanalizazio osoaz,
sototik azken solairuraino, non jarriko baitzen telefonogunea. Arkitektoaren proposamenaren arabera, puntu hauetan jarri behar ziren
telefonoak: beheko solairuan, kaperako sakristian, presidentearen,
presidenteordearen eta diputatuen bulegoetan; azken solairuan,
idazkariaren, kontu hartzailearen eta diruzainaren bulegoetan, zein
Mendi eta Estatistika negoziatuetan; eta sotoan, inprentako lokaletan
eta miñoien kuartelean.
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VILLANUEVA GARCIA, Begoña. «Heraclio Fournier: la primera línea
telefónica de Vitoria en 1882». Web baliabidea: http://www.euskonews.
com/0642zbk/gaia64203es.html.
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Arkitektoaren proposamena telefonoak jarri behar ziren gelei buruz.

Graham Bell-ek eta Elisha Gray estatubatuarrak fenomeno horri buruzko
ikerketei ekin zieten, ikuspuntu akustikotik eta elektrikotik, hurrenez hurren.
1876an, telefonoaren ideia bat patentatu zuten biek, baina Gray-k ez zuen lortu
hitzen benetako komunikaziorik lineen bidez. Estatu Batuetako erakundeek
Bell-en patentea ofizialki onartzeak Gray-ren erreklamazioa eragin zuen, eta
bere gailu partikularren babes industriala lortu zuen berak. Seinale akustikoaren
kalitatearen beharrezko hobekuntza, Bell-en prototipoetan ahulegia baitzen,
Thomas Alva Edison-ek 1878an pentsatutako ikatzezko transmisore batzuk
erantsiz lortu zen. Gero, haren funtsean, eutsi egin zitzaien haiei.
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Muntaia kontratistaren kargura izan zen, baina igeltsero, arotz eta
dekorazio lanak Aldundiaren kontura izan ziren. Enpresa bik aurkeztu zituzten instalatzeko proposamenak: Hipolito Tolosanak eta
Arturo Stevenek. Bere proposamenean, Tolosanak, baldintza orriko
elementuen zerrenda baloratzearekin batera, estazioak edo mikrotelefonoak Ader modelokoak310, izan zitezkeela zioen, eta iragartzeko
txirrinei buruzko aldaketak proposatzen zituen. Bestalde, berme
epea handitzen zuen, bai sistema bazebilela egiaztatzeko, bai gerta zitekeen akats oro zuzentzeko. Tolosanak proposatutako prezioa
1.957 pezetakoa zen, eta Stevenek, aldiz, 1.808 pezetan baloratzen
zuen lana. Eskaintzak ikusita, txosten bat aurkeztu zuen arkitektoak,

Hipólito Tolosanaren311 enpresa kontratatzea proposatuz. Izan ere,
elementuen prezioa apur bat handiagoa izan arren, eskulanaren edo
instalazioaren prezioa txikiagoa zen.
1893ko urriaren 11ko txostena kontuan hartuz, Probintzia Batzordeak arkitektoaren proposamena onartu eta enpresari jakinarazi
zion. Hipolitoren seme Ignacio Tolosanaren312 bitartez onartu zuen
esleipena enpresak.
Zenbait urte geroago, 1916an313, telefono sarea Arabako probintziatik
jarri eta banatzeko administrazio gestioei ekingo dizkiete.

Barne komunikazio sistema elektrikoa.

310

Clement Ader berritzaile handia izan zen ingeniaritza elektrikoaren eta
mekanikoaren arlo askotan. 1878an Alexander Graham Bell-ek patentatutako
telefonoa hobetu zuen. Horren ostean, Paris hiriko lehen telefono zerbitzua
ezarri zuen 1880an. Urtebete geroago teatrofonoa deitu zuen gailu bat pentsatu
zuen. Haren bidez, entzuleek audio kanal bitatik entzuten zituzten soinuak,
kanal bat belarri bakoitzarentzat, egungo estereoaren aitzindaria.

311

MARTÍNEZ LACABE, Eduardo. «Antonio García-Fresca Tolosana: un
concejal “pamplonés” en los institutos de Pamplona y Tudela», Huarte San
Juan. Geografía e Historia, 18, 2011, 441.-473. or. Web baliabidea: dialnet.
unirioja.es/descarga/articulo/3877643.pdf. Egileak dioenez, Hipolito
Tolosana haren osaba zaharra zen, eta albiste hauek ematen ditu hari buruz.
Gasteizen jaio zen 1840an, Hirugarren Karlistadan Milizia Nazionaleko kide
izandakoa. Merkatari eta jabe arrakastatsua, Arabako hiriburuko jarduera
sozioekonomikoaren bultzatzaile nekaezina izan zen. Urak Gorbeiatik
Gasteizera ekartzeko 1882an sortutako batzarrean parte hartu zuen, Puerto
Ricoko Trenbide Konpainiako akziodun eta Automóvil Vitoriana bidaiarien
garraio konpainiaren bultzatzaile. Halaber, Gasteizko Foruen aldeko
Batzarreko kide eta diruzain izan zen 1893an. 1862an Ramona Ibañez
Antoñanorekin (Gasteiz, 1842-1895) ezkondu eta ezkontza horretatik 12 semealaba jaio ziren. 1898an hil zen.

312

Ignacio Tolosana Ibañez (Gasteiz, 1871), 1909ko udal hauteskundeetan alderdi
errepublikarreko Gasteizko zinegotzi hautatu zutena.
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Erakinaren elektrifikazioa.
Aurrekariak: argiztapen sistema zaharrak
Dauden lekukotza dokumentalek jauregiaren eraikina barrutik zein
kanpotik argiztatzeko erabilitako sistemen berri ematen digute. Jakina
denez, aurreko mendeetan etxeak argiztatzeko funtsean argizari birjinezko edo gantzezko kandelak erabiltzen baziren ere, XIX. menderako
balea koipea baliatu zen. «Saina» deritzon olioa ateratzen zen handik,
eta mendearen erdialdera arte erabili zen. 1952an Abraham Gessnerrek metodo bat garatu zuen petroliotik erregai merke bat lortzeko, keroseno deritzona, besteak beste, lanparak elikatzeko erabili zena.
Petrolioaren eratorri hori jauregian erabiltzeari dagokionez, dokumentuetan jasotzen denez, 1865tik 1867ra bitartean Manuel Olivan314 Gasteizko auzotarra arduratzen zen igarotzeko eskaileran jarritako kinkeen argiztapena petrolioz mantentzeaz. Haren faktura
baten bidez ondoriozta dezakegu hileko batez besteko kontsumoa
40-50 txopin petroliokoa zela, eta metxa bat edo bikoa, batez besteko
kostua 80-100 errealekoa izanik. Kinke horiek metxa lau bat erabil
tzen zuten. Haren altuera gurpiltxo baten bidez erregulatzen zen eta
forma konkortuko beirazko pantaila bat zeukan.
Erabili zen barruko eta kanpoko beste argiztapen mota bat gasa izan
zen315, Gasteizen 1846az geroztik jarrita zegoena, eta ezagutzen denez jauregian 1867tik erabili zena. Thomas E. Zuirk zen Gas de Vitoria enpresako zuzendaria eta erregai horren hornitzailea eraikina
argitzeko. 1867ko faktura baten bidez316 dakigu gasezko 1.100 metxero zeudela, eta egun oso berezietan erabiltzen ziren denak, hala nola
san Prudentzio jaian (apirilaren 27 eta 28an) eta san Juan egunaren bezperan (ekainaren 23 eta 24an). Egun arruntetan 530 metxero
baino ez ziren pizten gaueko 19:30etik 21:30era bitartean. Eguneko
batez besteko gas kontsumoa 7.500 oin kubikokoa zen, eta 1.100 metxeroak piztuta, 17.000koa gutxi gora behera.
Gasezko kinkeek zati bi zeuzkaten: metxeroa bera eta beirazko pieza
edo ponpa batzuk, oro har grabatuak, gasa irteteko kanila babesten
zutenak. Kanpoan zeudenak oso ahulak ziren. Ponpa horiek hausteak ezusteko sute arriskuak zekartzan, hala nola jauregian kulunka
tzen zen banderarekin gertatutako istripua, kanpoko argiztapenaren
metxa baten ondorioz. Hori dela eta, berri bat agindu behar izan
zioten Mateo Tolosanari, zeinak 118 erreal kobratu baitzuen hura
egin eta jartzeagatik317. Kanpoko argiztapenean farolak erabiltzen
ziren oro har. Euskarri mota bi zeuzkaten horiek: «erlaitzekoa» edo
«argimutila».
314
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1826ko ekainaren 24an piztu zen Espainia lehen gasezko lanpara. Mendearen
hasieran zenbait saiakuntza egin ziren Cadiz eta Granadan fabrikatutako gasa
lortzeko, baina «argi berria»ren lehen lekukoa Bartzelonako Merkataritza
Batzordearen Kimika Eskolako laborategia izan zen. Josep Roura i Estradak
argiztatu zuen eraikin horretako gela bat. Zenbait urte geroago, Madrilen, lehen
esperientzia publikoak errege zigilua eduki zuen. Hiriburuetako kale eta plazarik
enblematikoenek 100 farol baino gehiago jantzi zituzten argiz Fernando VII.
aren alaba Luisa Fernanda infanta jaio berria omentzeko. 1832ko martxoaren 2a
zen, gasak hiriak argitzeko lehen urratsak ematen jarraitzen zuenean.
Iturria: http://www.lavanguardia.com/vida/20170124/413635169559/llegadailuminacion-por-gas-transformo-vida-espana-brl.html.
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Jauregiko kristalezko ponpen eta gas kontsumoaren fakturak.
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Erakinaren elektrifikazioa
1893ko uztailean318 probintziako arkitektoak argiztapen sistema aldatzea proposatu zuen, eraikina elektrifikatzea hautatuz. Probintzia
Batzordeak hura onartzeko administrazio izapidearen ondoren, tokiko enpresa biri bidali zizkieten baldintza teknikoak, Compañía Vitoriana de Gas eta Sociedad Electra Vitorianari. Azken hori gertatu
zen esleipendun eta 2.696,50 pezetan egin zuen obra.
Arkitektoak prestatutako baldintza teknikoen orriak xehetasunez
azaltzen ditu jarri behar ziren goritasun lanparen kopurua (138),
sarearen kanalizazioa kobrezko hariekin, zurezko moldurez estalitako eroaleak, etengailuak, zirkuitulaburrak, etab. Argi gailu motak
eransten ziren: lanpara besodunak, kristalezko globoak, portzelanazko pantailak, metalezko pantailak, etab. Instalazio zuzenaren
bermea sei hiletan ezarri zen. Geroko arotz, igeltsero eta dekorazio lanak Aldundiaren kontura izan ziren. Obren baldintza orrian,
noski, elektrifikatu behar ziren gelak eta aldeak adierazten zituen
arkitektoak; horregatik, espediente horren eta prestatutako planoen
bidez, zehaztasunez jakin dezakegu data horretan jauregian gelek
eta administrazio zerbitzuek zeukaten kokapena.

Jauregirako lanparen marrazkia.
Euskal Arkitektura Museoak 1999an lagatako irudia. Referencia: «Etxe-jauregirako
lanparen marrazkia». Julian Apraiz Arias probintziako arkitektoaren artxibotik dator.

Fatxada nagusian, bigarren solairuko galeriako balkoian jarrita zeuden argimutil zaharrak.
Argazkia: Quintas argazkilariak.

318
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Administrazio esparruen birbanaketa 1893an
Elektrifikazio planoei so eginda ondorioztatzen da bigarren solairua
alde noble eta pertsona itzaltsuak hartzeko alde eta diputatu nagusiaren
etxebizitza gisa erabiltzeari utzi zitzaiola behin betiko eta, era horretan,
aurrerantzean higiezin gehienaren erabilera administratiboa izango
zen esklusiboki.
Halaber, ikus daiteke protokolo aldea edo alde noblea jauregiko solairu
nagusira baztertu zela, batzar aretoaren ezker zein eskuinaldean.

Solairu nagusia. Elektrifikazio puntuak eta ordezkaritza eta bulego guneak.

SOLAIRUEN ARABERAKO BANAKETA KOADROA XIX. MENDEAREN AMAIERAN
SOLAIRUA

ALDEA

ZERBITZUAK ETA GELAK

Erdisotoa

Ezker hegala

Inprenta: makina gela, inprentaburuaren bulegoa, kaxa eta material gela, tolesteko gela, moldeen harraska

Eskuin hegala

Miñoien kuartela: atondoa, Miñoien komandante buruaren bulegoa, logela eta sukaldea

Gainerakoa

Galdara eta biltegi aldea

Erdialdea

Atondoa, batzar aretoa, erremate gela, jangela aretoa, batzordeen bulegoak

Ezker hegala

Alboetako atondo txikiak. Presidentziaren gelaurrea. Presidentzia gela. Presidentziaren bulegoa.
Diputatu gela

Eskuin hegala

Jangelaurrea, jangela ofiziala677

Eskailerak

Zenbait eskailera zeuden alde horretan: solairuartearekin eta bigarren solairuarekin lotzen zuten eskailerak
eta sotoan kokatutako Miñoien kuartelera eta atezaindegi aldera zihoazenak

Eskuin hegala

Artxiboa eta liburutegia678

Ezker hegala

Zerbitzugunea eta atezainaren etxea

Erdialdea

Ezker mailuko gelak eskuin mailukoekin komunikatzeko galeria

Ezker hegala

Idazkaritza bulegoa. Mendi Negoziatua. Estatistika Negoziatua. Arkitektura eta errepide bulegoa

Eskuin hegala

Jendartearen gelaurrea. Diruzaintza eta kontu hartzailetza bulegoak. Kontu hartzailearen bulegoa.
Diruzainaren bulegoa

Solairu
nagusia

Solairuartea
Bigarren
solairua

319 Oso

denbora laburrean kokatu zen alde horretan. Batzar aretoaren ezkerrean
zegoen gela edo bilkura gela jangela edo harrera areto bihurtu zen.
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1898an, solairu nagusira eramango da liburutegia.
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Jauregiko eskailera nagusia eta Probintziako
Artxiboaren birkokapena (1903-1905)
Eskailera nagusi berriaren proiektua321 1903ko maiatzaren 13an
aurkeztu zuen Fausto Iñiguez Betolazak eta, ikus daitekeenez, Martin Sarazibarrek eraikitakoa baino ederragoa eraiki nahi zen. Haren kokapena atondoa zen, eskuin alboan. Lehen planoetan ikusten
dugu eskailburua lehenik galeria ireki gisa diseinatu zela, balaustrada moduko zokalo batekin eta balkoi korritua eratuz, zutabe zabal birekin eta alboetako hormetara atxikitako birekin. Espediente
berean ikusi ahal izan dugu Iñiguez Betolazaren lehen proiektua
aztertzen zen bitartean, berak, zenbait hil geroago, abenduan zehazki, diseinu berria aurkeztu zuela galeriarako, arku handiekin eta
behealdea hasierako proiektuan bezala, baina atondotik eraiki nahi
zen eskailerarainoko sarbidea ate beiradunekin itxiz.

Beheko solairuaren planoa. 1871. urtea. Ikus dezakegu lau eskailera daudela, eta nola
dauden kokatuta. Proiektatutakoari dagokionez, eskaileraren abiapuntuaren kokapena
aldatzen da: eki-mendebaldearen ordez, eskailera berria hegotik iparrera dago proiektatuta.

Eskaileraren zeharkako altxaera planoa. 1903. urtea.
321
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Solairu nagusitik goikorako sarbidearen oin planoa.

Goiko solairurako sarbidearen oin planoa.
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Eskaileraren sekzioko altxaera planoa.Lehenengo proiektua.1903ko maiatzaren 15a.

329

Eskaileraren sekzioko altxaera planoa.Bigarren proiektua.1903ko abenduaren 23a.
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Proiektu hori Julian Apraiz arkitektoaren marrazki honetan geratzen
da jasota, zeina 1914az geroztik egin behar izan baitzuen, probin
tziako arkitekto sartu zen data izanik hura. Dirudienez, eskaileraren abiapuntua argimutil eder batekin dekoratzeko proposamena
bermatzeko aurkeztu zen. Irudian, zeina Aldundiaren Jauregiko atondo
gisa katalogatuta baitago, argimutila eta eskaileraren abiapuntuaren
kokapena sumatzen dira.

Galeriaren diseinu berria eta artxiboaren proposamena aurkezteko
unean, arkitektoak zioen bazekiela behar beste baliabide zeudela eta,
beraz, zenbait eraberritze proposatzen zituela. Haren aburuz, eskailera zaharra eraitsi eta berria muntatzeko zoladura (edo pisu) eta argi
zulo berriak eraiki behar zirela kontuan hartuz, une egokia zen artxibo berria diseinatzeko ere, zeina XIX. mendearen amaieratik alde
horretan bertan kokatuta baitzegoen.

Diseinu berri hori eta eskaileraren eraikuntza arkitektoak solairuartearen aldean aurreikusitako obra berriei lotuta zeuden. Probintziako
Artxibo berri baten proiektua zen322, hain zuzen ere eskailera berria
ahokatzen zen aldean kokatuko zena, non galeria edo eskailburua
eraikitzea aurreikusita baitzegoen.

1903ko abenduaren 30eko bilkuran, obrak esleitzeko izapideak hastea baimendu zen, eskailera berriak eraikitzekoak, goren mugako doikuntza baina langile egokiekin sistemaren bidez, eta eskailera zaharra,
frisoak, armadurak, argi zuloak, sabai aizunak eta dekoratuak eraistekoak, administrazio sistemaren bidez.
Erabaki horiek hartu bitartean, 1903ko irailean, artxiboaren obretarako izapideak hasita zeuzkan arkitektoak. Hormigoi eta metalezko apalategiekin proiektatu zen hura. Enpresa hauen proposamen teknikoak
jaso ziren: Industrial Alavesak, baldintza teknikoen arabera, 10.325
pezetako aurrekontua aurkeztu zuen, eta Pedro Huetoren enpresak
13.500 pezetakoa. Eskaintzak ikusita, esleipenduna Industrial Alavesa izatea proposatu zuen arkitektoak. Nolanahi ere, urte horretako
azaroan, korporazioak artxiboaren obrak behin betiko esleitzeko
erabakia hartu gabe jarraitzen zuen. Zio horregatik, Industrial Alavesak arkitektoari jakinarazi zion, obren esleipenaren jakinarazpena
jaso ez zuenez, lanak egiteari uko egin behar ziola, hura eraikitzeko
behar zen makineria partikular bati laga zitzaiolako, zeinak beste obra
batzuk behar baitzuen.

Eskailera zaharraren marrazkia, Julian Apraizek egina681.

Agian obren esleipenaren atzerapenean inplizitu zegoen solairuko
zoladurak hormigoi eta metalezko apalekin eraikitako artxibo batek
zekarren karga hain eskergari ezin eustearen beldurra. Horregatik,
korporazioak egokiagoa iritzi zion artxiboko armairuak haritzezko
zurean egiteari324, merkeagoak eta, bestalde, eusteko egiturei lotutako arazo gutxiago zekartenak, pisu txikiagoa zutelako. Arkitektoak
5.420 pezetako kostua aurreikusi zuen. 1904ko urtarrilaren 5ean lizitatzaileek artxiboko armairuak eraikitzeko proposamenak uzteko
postontzi publikoa ireki zen eta eskaintzaile bakarra Emilio Atauri
izan zen. Hari esleitu zitzaizkion. Eskailera berriaren obren ostean
jarri behar zirela kontuan hartuta, ez ziren jarri 1905eko azaroaren
7a arte. Sei urte geroago, solairu nagusian, probintziako artxibo eta
liburutegirako esparru bat prestatu zen berriz, eskuin hegalean.

Zurezko artxiboaren eredua eta solairuartean kokatutako artxiborako lokalaren oin planoa,
armairuen banaketarekin. Egilea: Fausto Iñiguez Betolaza.
1903eko abenduaren 23a.
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ATHA-FHPA-DH.5903-50. Sei urte lehenago, 1897an, azaroaren 19ko bilkuran
proposamen bat eta bere planoak eztabaidatu ziren, jauregiko ipar pabilioian
Probintziako Artxiboa sortzeari buruz.
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Euskal Arkitektura Museoak laga zuen irudi hau 1999an. Julian Apraizen
funts edo artxibotik dator. Atondora (eskuinaldea) sartzeko ate zaharretako bat
sumatzen da, oso xumeak, zurezkoak, 1940an Jesus Guineak aldatuko dituenak.
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Espedienteak xehetasunez ematen du zurezko armairu horiek eraikitzeko
ezaugarri teknikoen berri: zuntz zuzeneko haritza armazoian eta armairuen
aurrealdeak 5 cm lodi, ate muntatuak, haritzezkoak haiek ere, apal mugigarriak,
3 cm lodi eta pieza bakarrekoak, taula matxinbratuko sabaiak. Esparru mota
horien eraikuntza txosten oso-osoa. Aldi berean, eskailera kiribil bat eraikitzea
proposatzen zen, zurezko balaustre torneatuekin eta intxaurrezko eskudelekin.
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Zenbait hil geroago, 1905eko martxoaren 17ko bilkuran, Lucas Toscanaren alargunaren eskaera bat erregistratu zen. Bertan, Aldundiaren Etxe Jauregiko eskailera nagusia eraiki eta jartzeko obrak guztiz kitatu
eta ordaintzeko eskatzen zuen, zeinak hil horren 10ean onartu eta
berretsi baitziren.
Obrak amaitu aurretik, 1904ko abenduan, Iñiguez Betolazak adierazi zuen zenbait kristal, beira edo frantses edo belgikar kristal erosi behar
zirela diseinatutako ate eta sabaietarako (sabai-leihoak).

Emilio Ataurik artxiboko zurezko armairuak eraikitzeko aurkeztutako agiri ekonomikoa.
1904ko urtarrilaren 5a.

Eskaileraren eraikuntzaren kontaketarekin jarraituz, 1903ko abenduan arkitektoak diseinu berria aurkeztu ondoren, dagoen dokumentazioagatik ezagutzen da, Iñiguez Betolazari lanak administrazio
sistemaren bidez esleitzeko baimena eman zitzaionez gero, Lucas
Tolosana industrialariaren seme Mateo Tolosanaren enpresa kontratatu zela hura egiteko. Berak hartu zuen enpresaren ardura bere aita
hiltzean. 1904ko irailaren 15ean nahiko aurreratuta zeuden eskaileraren obrak eta, beraz, 2.000 pezetako konturako aurrerakina eskatu
zuen enpresa esleipendunak.
Bitartean arkitektoak beheko nahiz goiko aldea zolatzeko obretarako
materiala erosteko behar ziren gestioak egiten zituen. Material horren kostua 1.801,92 pezetakoa izan zen, Frantziako Tolosako Ydraac
anaiei325 erosi zitzaien, eta Irunetik iritsi zen Gasteiza, hura hartzeko
arduraduna Iruretagoiena merkataritza agentea izanik. Data berberetan eman zituen eskailerarako burdinazko habexkak, 324 kilogramoko pisukoak, Nicomedes Lejarreta industrialari eta Gasteizko
auzotarrak.

Baldintza tekniko hauek proposatu zituen:
Lau kristal eskuin eta ezkerreko ate bakoitzarentzat, atondotik sartuta
eskaileretarako bidea emateko; kolore zurian oparo dekoratutako beirak
izan behar zuten.
Sei kristal frantses edo belgikar kristalezko gainleihoen gainean aurrekoekin bat egiten duen erliebeko dekorazioren batekin.
Erdi puntuko sei kristal eskuinean eta beste zazpi ezkerrean, atondora
eta eskailerako galeriara ematen dutenak; frantses edo belgikar kristalezkoak izan daitezke erliebe zuriko dekorazioarekin.
Hamabi kristal sartzeko hiru portaleetan solairu nagusian, hots, eskailerara, galeriara eta geletara, aurrekoak bezalakoak.
Mosaikoko beira bi argi zulo bientzat euren armadurekin.
Beiragintzako zenbait merkataritza etxek aurkeztu zituzten aurrekontuak:
Enpresa

Aurrekontua

Murguía y compañía, Bilbokoa

63 pezeta metroko

Hijos de Deprit, Bilbokoa

2.100 pezeta

Gorbea y compañía, Bilbokoa

4.095 pezeta

Declaux y compañía, Bilbokoa
Sebastián Ricardo de Aranegui, Gasteizkoa
Dagrant, Bordelekoa (Frantzia)

3.900-4.750 pezeta
3.950 pezeta
4.250-4.750 pezeta

Material guztia bere eskuetan izanda, Tolosana enpresak aurrera jarraitzen zuen obrak egiten, eta urte bereko azaroan haien zati bat ordaintzeko eskatu zuen, izan ere, kasetoidura jartzea falta zen bakarrik.
1905eko urtarrilaren 20an lan guztiak behin betiko amaitu zituela
jakinarazi zuen enpresak.
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Ydraac enpresak zurezko zoladura eta kasetoidun sabaiak eraikitzen ziharduen,
eta 1887ko Tolosako Nazioarteko Erakusketan Ohorezko Diploma Nagusia
eskuratu zuen. Enpresa horrek berak hornitu zituen Bartzelonako Colon
pasealekuko Nazioarteko Hotel Handiko jangela eta geletarako zurezko
zoladura bikainak. 1888ko Nazioarteko Erakusketarako eraiki zen eraikin hori
eta haren ondoren eraitsi, haren segurtasunik ezagatik, zimendurik gabe eraiki
baitzen, trenbide burdin sare baten gainean.

Eskailerako ateetako kristaletarako aurrekontuak aurkeztu
zituzten beiragile enpresen menbreteak.
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Batzorde berezi bat eratu zen proposamen tekniko eta ekonomiko
guztiak aztertzeko, materialerako zenbait aukera eta ezaugarri aurkeztu baitziren.

Beirazko ateak jarrita, beiren haustura aseguru bat sinatu zen Unión
Española enpresarekin327. 1897an sortu zen enpresa hori eta Madrilen zeukan egoitza.

Ramon Ortiz Zarate zen batzordeburu, Aldundiko presidentea, probintziako arkitektoa aholkulari zuela. 1905eko martxoaren 16an hau
erabaki zen: onargarriena, kasu honetan, maiz erabiltzen den eskailera bat
izanik, kristal edo beira gardenak erabiltzea da marrazkiekin argi zuloetan
izan ezik, zeinak koloreko katedral beira izan baitaitezke, eta kontzeptu horretan, ez dago Bilboko Amadeo Depriten Semeena baino proposamen hoberik326 .

Azken izapide horiekin 1903an hasitako jauregiko «eskailera nagusia» zeritzoneko lanak amaitu ziren. Arraroa da guztien oroimenean
guztiz ahaztuta geratzea hura bazela izan, egin zela guztiz frogatuta
dagoen arren, gorde diren lekukotasun dokumentalak ikusita328. Horren froga da gordetzen den plano bat, Jesus Barreiro ingeniariak
1911n egina, jauregian berokuntza jartzeko eta erradiadoreak koka
tzeko proiektu gisa aurkeztu zuena. 1905ean eraikitako eskailera eta
haren kokapena sumatzen da bertan.

Lanak 30 eguneko epean egitea hitz eman zuen enpresak. Familia
hori 1877an finkatu zen Bilbon, Hainaut probintziatik iritsita, Belgikaren hego-mendebaldeko meatzaritza eta siderurgia gune garran
tzitsua hura.

Aseguru etxearen fakturaren idazpurua.

Enpresaren faktura hornitutako beirengatik.
Solairu nagusiaren planoa (1911).
Jauregiko «eskailera nagusia» zeritzonaren kokapena sumatzen da bertan.
326

Familiaren historia zabala eta enpresaren ibilbidea Vicrila Fundazioaren
webean: http://www.fundacionvicrila.com/historia/fotos-historicas-vicrila/fotoshistoricas-vicrila.html. Iturri horren arabera, «Amadeo Depriten ekimenari
esker, fabrika abiarazteko behar ziren langileak eta makinak iritsi ziren
Belgikatik. Bera izan zen Lamiakon finkatuta beiragintzan jardungo duen lehen
industriaren aitzindaririk garrantzitsuenetako bat».
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ATHA-FHPA-DH.5907-43.
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1940an jauregiko atondoko eskaileren erabateko aldaketa gertatuko da. 		
Forma bereko eskailera bi eraiki ziren atondo nagusiaren albo bietan,
aurrerago esango dugunez.
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Berokuntza sistema orokorra jartzea (1911)
Aurreko kapituluetan aipatu da zein izan ziren 1844an eraikina inauguratu zenetik gelak berotzeko erabili ziren sistemak. Gela nobleetan
tximinia gutxi gorabehera handiak eta apainduak jarri ziren, teilaturaino iristen ziren hodiak edo kanoiak zeuzkatenak, erabilitako erregaiak (egurra eta/edo ikatza) erretzeak sortutako keak irtetea ahalbidetzen zutenak.
Garai horretan bertan Pedro Lopez Alegria Gasteizko auzotarra arduratu zen idulki formako burdinazko berogailuak, brontzez jantziak
eta kobrezko pitxer handiak zeuzkatenak329, zenbait gelatan jartzeaz,
hala nola diruzainaren, kontulariaren, eta abarren bulegoan, eta,
aldi berean, metalezko plantxak eman zituen zeinek, tximiniaren aurrean edo berogailuen azpian jarrita, ezusteko suteak ekiditen baitzituzten. Letoigile horrek berak jarri zuen diputatu nagusiaren kabineteko tximinia zeina, geroago, Bordeletik Pontiren Alargunaren Gasteizko dendaren bitartez ekarritako marmol zuriz estali baitzen330.
Zenbait urte geroago, 1863an, haren oinordekoak, Balbino Lopez
Alegriak, hiru tximinia jarri zituen bere harrinabarrarekin331 eta
metalezko kapitelekin, eta beste elementu batzuk ere hornitu zituen,
hala nola bero iturria maneiatzeko palak, kurrikak eta suburdinak332.
Arloko beste industriari batek, Joaquin Fernandez Ganboak, errege-erreginen bisitaren kariaz 1866an, ipar angeluko kabineteko hegoaldeko pabilioian, marmol zurizko tximinia bat jarriko du bere men
tsulekin eta burdin eta metalezko holtzarekin, Bilbon Juan Cornuelleri
erosiak haiek.

Tximinia bulego batean. Argazkia: C.U.
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Hurrengo urteetan maisu letoigile horiek eta beste batzuk arduratuko dira elementu horiek mantendu, garbitu, zaharberritu eta margotzeaz eta gela administratiboetatik banatzen ziren beste batzuk
emateaz. Nolanahi ere, kontuan hartu behar da tximinien bero erabilgarria elikatzen ziren materiala erretzean zuzenean irradiatzen
zena zela, eta bero asko irteerako tiro edo hodietatik ihes egiten zuten
gasekin batera galtzen zela. Banako berogailu eta bero ontziek, on
tzi itxiak zirenez, zeinen barruan erretzen baitzen erregaia, gehiago
gordetzen zuten beroa, eta horregatik jartzen ziren halako elementuak bulego gehienetan.
Iraultza Industrialaren unea iritsita, lurruna hasi zen erabiltzen makina eragileetan eta fluidoak hodietatik bideratzeko teknika garatu
zen. Fluido horiek galdaratan berotzen ziren, solidoak izan ohi ziren
erregaiak erabiliz, hiru batez ere: egurra, zohikatza eta harrikatza.
1911n, Fausto Iñiguez Betolazak erabateko aldaketa proposatu zuen
jauregiko berokuntza sisteman; eraikineko berokuntza sistema orokor
bat jartzean zetzan, errekuntzarako galdarak erosiz eta ur edo lurrun
beroa bideratzeko hodi sare bat jarriz, gela guztietan jarritako bero
elementu terminaletara iritsi arte, hots, erradiadoreetara.
Arkitektoaren apustuaren aurrean, zenbait ingeniari industrialen
proiektuak jaso ziren: Cornelio Bloch eta Jacobo Scheneider, Madrilgoak biak; Hermanos Baquero y Cía., Bilbokoak; eta Jesus Barreiro,
Gasteizkoa333, azken horri esleituko zaio.
Barreirok proposatutako sistema presio baxuko ur lurrunaren bidezko berokuntza izan zen, eraikinak zeuzkan baldintzak eta beharrizanak kontuan izanda. Baztertuta geratzen zen argindarra
garestiegia zelako, batez ere jauregiaren ezaugarriak zeuzkaten
eraikinetan. Instalazio orokorra gela guztietan beroa ondo banat zea
kontuan hartuz egin behar zen, kanpoan tenperatura −5 °C-koa
zen egunetan 18-20 ºC lortzeko helburuarekin334. Hodiei dagokienez, guztiz beharrezkoak jartzea proposatzen zuen Barreirok, beheko solairuko sabaietatik eta tarteko solairuko zoruetatik jarrita;
ia ikusezin geratzea lortzen zen era horretan. Gainerako elementuei
dagokienez, CYCLONE galdara jarri zen, Compagnie Nationale
des Radiateurs-ena, garaiko modernoena, galdaketa berezi batekin
eraikia, bederatzi atalez osatua. Atal horiek ura eta lurruna batetik
bestera zuzen ibiltzea ahalbidetzen zuten eta funtzionamendu ona
ziurtatzen zuen edukiera nahikoa zuten. Bere ezaugarrien artean,
erraz garbitzen zen eta 110.000-132.000 kaloriako potentzia zeukan;
errekuntza erreguladore automatiko bat zeukan aire sarrera ireki
tzen edo ixten uzteko, errekuntza handi edo txikiagoa kontrolatuz,
presioaren aldaketen arabera, eta bere manometroa zeukan. Insta
lazioaren segurtasuna azpimarratzen zen, presioak ez baitzituen
1/5 edo 1/4 atmosferak gainditzen. Erradiadoreei dagokienez, Ideal
markakoak proposatu ziren, dekoratuak eta atal bakun, bikoitz edo
hirukoitzekoak, beharrizanen arabera, euren brontzezko giltzekin
lurrunaren sarrera erregulatzeko.

ATHA-FHPA-DH.5440-1.
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ATHA-FHPA-DH.1354-5.
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ATHA-FHPA-DH.2480-5.
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ATHA-FHPA-DH.574-1.
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Suburdinak egurrezko enborrei eusteko erabiltzen ziren. Lanabesa horiek
errekuntza hobetzen dute, erregaiaren azpitik airea ibiltzea ahalbidetzen baitute.
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Ez zen lortu proba hori ziurtatzea, 1911ko neguan Gasteizen tenperatura ez
zelako zero gaineko 2-3 °C-tik jaitsi, harrigarria bada ere.
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Lurruna eroateko hodiei dagokienez, bero isolatzaile bat eduki behar
zuten, hots, amiantoz edo zeta hondakinez egindako sokez estalita,
halako moldez non erregaia aurrezten baitzen, transmisioan balizko
bero galerak desagertzean. Azkenik, kontsumo aurreikuspenak gehitu
zituen ingeniariak: 22-28 kg ikatz on.
Planoak erantsi ziren. Haietan, jartzeko aldeak eta puntuak ikusten ziren. Obra osorako 10.130 pezetako aurrekontua egin zen. XX. mende
hasieran jauregiak zeukan bulegoen eta ordezkaritza esparruen banaketari buruzko datu oso interesgarriak ematen dizkigute Barreirok
egindako planoek berriz ere335.
Erdisotoko solairua, eskuinaldean, Miñoientzat erabiltzen zen (kuartel, armategi, zaintza eta Miñoien komandantearen bulegoaren eremuak), eta ezkerraldean probintziako inprentarentzat, erdialde osoa
biltegientzat gordetzen zela. Solairu horretan jarri zen galdara. Bertan, bero eroale ziharduen lurruna sortzen zen, errekuntza bidez, eta
termosifoi edo tiro termikoaren bidez mugitzen zen hura hodietatik.
Beraz, komenigarria zen galdara igorgailuak baino maila baxuagoetan kokatuta egotea.

Nolanahi ere, lanak egin ziren azkartasunagatik agian, lehen instalazio horrek ez zuen oso emaitza ona eman; izan ere, 10 urte geroago
doi-doi, 1921ean, Julian Apraiz orduko probintziako arkitektoak korporazioari esan zion zegoen sistema eraberritu eta zabaltzeko proposamen berriak eskatu behar zirela, zuela denbora batetik ez baitzebilen
galdararen elementu batzuk apurtu zirelako. Hala, gaia konpontzeko, ingeniaritza enpresa hauek aurkeztu zituzten proposamenak: Bilboko
Zubiaurrek; Donostiako Praderak; eta Gasteizko Aragónek eta Santa
Maríak. Azken hori gertatu zen esleipendun. Presio baxuko lurrun
bidezko sistemen proposamen baten eta ur beroaren bidezko beste
baten artean, bigarrena hautatu zen, zaintza gutxiago eskatzen zuelako. Bestalde, arduradunek piztean hutsen bat eginez gero ez zekarren arriskurik336, lehenago gertatu zen bezala, sistemaren elementu garrantzitsuak apurtuz eta sistema eta, beraz, galdara nagusia337,
denbora hain laburrean aldatu beharra eraginez.

Honela zegoen banatuta solairu nagusia: erdialdean, atondoa, batzar aretoa eta, haren ezkerrean, museo areto zaharra, data haietan
batzorde mistoarentzako, azterketa gelarentzako eta sustapen gelarentzako hiru esparrutan azpibananduta; eskuinean, erremate aretoa, erretratuen galeria izandakoa. Solairu horren ezker hegalean
atezaintza, atondo, Presidentzia, Presidenteordetza eta Probintzia
Batzordearentzako esparruak zeuden. Eta, azkenik, eskuin hegal
osoa probint ziako artxibo eta liburutegiarentzat erabiltzen zen, esan
dugunez.
Bigarren eta azken solairua, eskuinaldean, Diruzaintza eta Kontu
Hartzailetza bulegoentzat erabiltzen zen, eta ezkerraldean, Idazkari
tza, Mendi eta Herri Lanen bulegoentzat.
Jesus Barreiro ingeniariaren erdisotoko solairuaren planoa. Galdara eta
erradiadoreak jartzeko puntuak adierazten dira bertan.

Halaber, bereizitako erregulazio sistema zuten erradiadoreak jartzea
ere proposatu zuen Barreirok, gainerako eraikinean berokuntzarik
behar ez zen orduetan aurrezpena lortzeko. Era berean, hodien instalazioa zonaka banandu zuen, euren ixteko giltzekin. Zona hauek
aurreikusi ziren: inprenta, Miñoiak, bilkura aretoa, Idazkaritza eta
haren bulegoak, Presidentzia eta Presidenteordetza, Diruzaintza eta
artxiboa, eta hala beroa eduki zitekeen batzuetan, eta besteetan ez.
Probintzia Batzordearen 1911ko irailaren 20ko bilkuran esleitu zen
obra. Dauden agirien arabera, harrigarria da urte horretako azaroaren amai alderako berokuntza errendimendu betean egotea.

Azken solairua.
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Hurrengo orrialdeetan beste plano batzuk sartu dira. Haietan, bulego
administratiboek izan zituzten kokalekuen aldaketak ikusten dira, jauregiaren
barruko eraberritze sarrien ondorioz.
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Data haietan Miñoietako kideen artean hautatzen ziren piztu eta amatatzeko
arduradunak eta soldatari gehitutako ordainsari bat jasotzen zuten zeregin
horregatik. Zenbait urte geroago mendeko langileak arduratuko dira zeregin
horretaz.
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Hurrengo orrialdeetan ikusiko dugunez, berogailu nagusia berriz izango da
etengabe aldatu eta eraberritu zen obretako bat, hala nola 1945 eta 1956an egin
zirenak.
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Julian Apraiz Arias
arkitektoaren eraberritze lanak

Julian Apraiz eta Javier Luqueren “Ricardo Augustinentzako hotela” proiektua. 1912ko ekaina. Egun Arabako Arte Ederren Museoaren egoitza. AMVG 38-7-35. Año 1912.
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Julian Apraiz Arias
Probintziako arkitektoa (1914-1935)

Fausto Iguiñez Betolaza 1914an erretiratuta, probintziak berriz erabaki zuen arkitekto plaza hutsa bete behar zela. Probintzia Batzordearen urte horretako uztailaren 23ko erabakiaren bidez, Julian Apraiz
Arias338 izendatu zuten bitarteko arkitekto, 1.500 pezetako soldatarekin. Hala hasi zen bere jarduera probintziako arkitekto. Bere eginkizunen artean Aldundiaren hiriko finkak zaindu eta mantentzea eta
probintziako proiektu berriak aztertu eta zuzentzea izan zituen, bereziki Araba osoan landa eskolak ezartzea339 Abuztuaren 1ean hartu
zuen kargua eta Probintzia Batzordeak urte bereko azaroaren 12an
berretsi zuen karguan, hura lehiaketa bidezko jabetzan emateko deialdia iragartzearekin batera. Nolanahi ere, bitarteko jardun zuen bere
karguan 1914an izendatu zutenetik 1935eko urtarrilaren 12a arte,
Kudeaketa Batzordeak haren kargu uztea340 eta jabetzako plazarako
deialdia iragarri zuen egunean. Jesus Guinea izan zen izendatua.
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RUIZ DE AEL, Mariano J. «Vida y obra del arquitecto Julián Apraiz (18761962)», Archivos de Arquitectura, 2, 2012, 4.-44. or. Egileak Julian Apraizen
biografia zabala egiten du eta familia artxiboan gordetzen diren haren proiektu
arkitektonikoak aipatzen ditu, 200 baino gehiago, hainbat motatakoak:
ospitaleak, eraikin erlijiosoak, zibilak eta monumentuak zaharberritzeko
hainbat proiektu.
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Hogeita hamarretan herri hauetan errealitate dira eskolak: Añes, Manzanos,
Langraiz Oka, Zuhatzu (Gasteiz), Gazeo, Subilla, Morillas, Arbulu, Monas,
Monasterioguren, Sabando, etab..
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Dirudienez, kargu uztea Diputazioko orduko presidente Dorau jaunarekin izan
zuen gatazka pertsonal bati zuzenean lotuta egon zen; izan ere, arkitektoaren
esanetan kudeaketa batzordeak kuntunkeriaz ziharduen lanpostuen
izendapenetan eta Lezako tuberkulosiaren kontrako erietxea eraikitzeko
jarraitutako prozesuan. Apraizek errekurtso administratiboa aurkeztu zuen
bere kargu uztearen aurka, deialdian akats administratiboak alegatuz, hala
nola hautagaien adinaren muga ezartzea, 55 urte, berak 57 zeuzkanean, alderdi
horiek lehenetsiz curriculum eta administrazio irizpide hutsetatik harago.
Arkitekoen Elkargoak berak eskatu zuen postu hutsa betetzeko deialdi berria
bertan behera uzteko. Nolanahi ere, kargu uzteak eta lege prozesu osoak
horrenbesteko zalaparta sortu zuen, ezen 1935eko amai aldera Aldundiak
Arabako probintziako arkitekto kargua betetzea izeneko liburuxka bat argitaratu
baitzuen, epaia eman orduko. Liburuxka horretan, orduko probintziako
bitarteko idazkariak, Antonio Etxabe-Sustaeta Pedroso abokatuak, kargua
betetzeari buruzko espedientean eta Apraizen errekurtsoari zegokionean
sortutako agiri oro ziurtatu eta argitaratzen zuen. Haren amaieran osorik
kopiatzen du Administrazioarekiko Auzien Probintzia Auzitegiaren epaia.
Bertan, jurisdikzio horren eskumenik eza ebazten zen, Apraizek plaza deitzeko
eta bera kargutik kentzeko urtarrilaren 12ko erabakiaren aurka jarritako
errekurtsoa aztertzeko. Agirien arabera, martxoaren 6an bere karguan jarri
zuten berriro, baina hil bakan batzuetan baino ez zen bertan egon, 1937aren
hastapenetan erretiratu baitzen, gerra zibil betean sartuta. Une harrezkero beste
probintzia batzuetan jardun zuen jarduera profesionalean bete-betean: Leon,
Bizkaia, Burgos, etab.

Gasteizen jaioa 1876an, Julian Apraiz Saez del Burgo Literaturako
katedratiko ospetsuaren eta Elvira Ariasen seme. Gasteizen eta Urduñan lehen ikasketak egin ondoren, Madrilgo Arkitekturako Goi
Mailako Eskolara aldatu zen eta han amaitu zuen karrera 1902an.
1901etik 1907ra bitartean Arte eta Lanbideen Eskolako idazkari,
Arte Ederretako ordezkari eta Monumentu Artistikoen Batzordeko
kide izan zen. 1906an, Javier Luquerekin batera, Gasteizko katedral
berrirako proiektuen lehiaketa irabazi zuen eta 1914an lanak bertan
behera utzi arte zuzendu zituzten obrak. Zenbait urte geroago berriz
ekingo zaie obrei. Bere bizitza profesionaleko obra goren horren hamaika plano, marrazki, etab. gordetzen dira oraindik. Urte horretan
probintziako arkitekto plaza bete zuen bitarteko gisa, eta bere jarduera profesional partikularrarekin uztartu zuen, zenbait motatako
beste obra batzuetan: Burgosko artzapezpiku jauregiaren eraikun
tza, Erreparazioko Amen elizaren barrualdearen diseinua, etab., eta
Txinan ere egin zuen obra bat (Sui Tong-eko eliza, Wuhu-n). Data
haietan Estibalizko Andre Mariaren santutegia ere zaharberritu
zuen eta ondorengo urteetan beste proiektu batzuk diseinatu zituen,
hala nola basilika bat eta alde horretarako ostatu bat. Zenbait eraberritzeren egile Gasteizko San Migel eta San Bizenteren elizetan.
Azken horretan arkupe berria eraiki zuen 1931n, eta bertan jarri
ziren San Frantziskoren komentuko toskanar klaustroko zutabeak,
data haietan eraitsi baitzuten. Bilborentzat Espainiako Bankuaren
proiektua egin zuen.
Probintziako karguaz gain, Gasteizko elizbarrutiko arkitekto izendatu zuten; Arabako herrietako zenbait elizaren eraberritzeetan
esku hartu zuen eta Langileen Zirkulu Katolikoaren eraikina eraiki
zuen. Halaber, Irakaskuntza Publiko eta Arte Ederretako Ministerioko ordezkari izan zen Araban, eta lehen hezkuntzako eskolak
diseinatu zituen bertan Arabako herrientzat. Burgosko katedrala
eta Santo Domingo de Silosko monasterioa eraberritzeko obrak
zuzendu zituen. Udal arkitekto gisa, bederatzi hilabetez baino jardun ez bazuen ere, emaitza emankorrak izan zituen: suhiltzaile
etxeko obren proiektua eta zuzendaritza; La Florida eskola taldeko
eraberritze lanak, alondegia eta abere azokaren plaza, etab. Kargu horretan izan zuen jarduerarik nabarmenena «Zabalgunearen
behin-behineko planoa» izan zen. Zenbait etxe partikular ere eraiki
zituen, hala nola Ricardo Augustinen jauregia Gasteizen, eta Gasteizko Bankuaren eraberritze lanak egin zituen. Haren artxiboan
eraiki gabe geratu ziren hamaika proiektu gordetzen dira.
Probintziako arkitekto gisa, eta jarduera hori aipatutakoekin uztartuz beti, jauregiaren barruko eraberritzeetan izandako esku hartzea
nabarmentzen da, bulego administratiboak egokitzeko eta, Ministerioarekin elkarlanean, Arabako geografia osotik egin zituen landa
eskolak. 1935ean utzi zuen kargua. Gasteizen hil zen 1962ko maia
tzaren 9an.
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Eraberritzeak batzar aretoko estalkietan eta argi-zuloan
(1915)

Bulegoen banaketa berria solairu nagusian kale mailan
(1919)

1915ean, kargua hartu orduko, eraberritze garrantzitsu bat proposatu
zuen Apraizek: batzar aretoko estalkiak eta argi-zuloa konpondu eta
finkatzea; izan ere, egituren deformazioen ondorioz, mugimenduak
gertatu ziren, haren iritziz, eta arrisku larriak ekiditeko, premiazko esku
hartzea eskatzen zutenak341. Probintzia Batzordeak, urriaren 29ko bil
kuran, obrak onartu zituen. Haien bidez, 500 m2 armadura konpondu
eta argi-zuloari eusten zioten elementuak burdinazko habeen bidez
finkatu behar ziren. Halaber, argi-zuloaren panel bertikalak berritu
ziren, zeinak guztiz pitzatuta eta jaisteko arriskuarekin baitzeuden.

1919ko martxoaren 6an342, probintziako kontu hartzaileak korporazioari proposatu zion Probintziako Aurrezki Kutxa343, Diruzaintza
eta Kontu Hartzailetzarekin batera higiezineko goiko pisuan zegoena,
beheko solairura pasa zedila, kale mailan. Data haietan Mendi eta
Bideen bulego administratiboek okupatzen zuten hura. Kontu har
tzaileak alegatutako arrazoietako bat zen banku erakundera zihoan
jendea pilatzen zela eta erakundearen kontabilitate zerbitzuak zeudela; hori zela eta, ezin zen lasaitasunez kasu egin ez Aurrezki Kutxan
erreserbarik gorde ez bigarren eskribaua instalatu. Bestalde, bulego horiek
kokatzea proposatzen zen behealdeak, eraikinaren eskuinaldean, toki
librea zeukan une horretan, liburutegia solairuartera eraman baitzen,
eta irisgarriagoa zen jendearentzat.

Hauek izan ziren jauregiaren barruko beste eraberritzen batzuk, data
haietan: erdisotoan, atezainarentzat, inprentaren arduradunarentzat
eta etxezainarentzat zeuden gelak eta aldeak konpontzea; Miñoien
kuartela eskuin hegaleko erdisoto aldera eramatea; eta eraberritzeak
ikaztegietan eta garajean.

Aldaketarako emandako beste arrazoi bat zen, Mendi eta Bideak
Idazkaritzaren mendekoak zirenez, logikoagoa zela haren mendeko
beste zerbitzuen alde berean kokatzea; besteak beste, Soldadualdiak,
Erregistro Nagusia, Errepideak eta Arielak eraikinaren ezker hegaleko solairuartean zeuden. Julian Apraiz arkitektoa arrazoi horien
guztien jakitun zen eta, kontu hartzaileak eskatutakoaren arabera, zegokion proposamen teknikoa eta planoak egin zituen, eta eskatutako
aldaketak egin ziren.
Alde horretako obrak amaituta eta haiek solairu nagusian eta atondoan kalteak eragin zituztenez gero, Probintzia Batzordeak 1923ko
otsailaren 1ean lehiaketa deitu zuen344 atondo hori eta ondoko gelak
margotu eta edertzeko, bai hormak, bai sabaiak, ateak, erradiadoreak, etab. Proposamenak jasota, Clemente Arraiz margolariak aurkeztutakoa hautatu zen, ikuspuntu ekonomikotik onena zelako.
Jauregiaren eraberritze amaigabe horietan, 1926an, berriz ere, solairu nagusian eta Probintziako Kutxak betetzen zuen lokalean, Apraizek proiektu bat aurkeztu zuen Gizarte Aurreikuspeneko bulegoak
kokatzeko345, erakunde bien kudeaketari erosotasun handiagoa emanez eta jendearentzat irekitako leihatila eremu bat sortuz. Esku har
tzeak handiak izan ziren eta, Gasteizko enpresetara ez ezik, Madrilgoetara ere jo zen; Mora Escultores ere kontratatu zen bulegoetako
mentsula apaingarriak egin eta jartzeko, baita Rudy Mayer ere, bulego
modernoak jartzen espezializatutako enpresa. Egun dagoen dokumentazioari esker, hogei eta hogeita hamarretan gure hirian zegoen egoera komertzialaren lehen eskuko ikuspegi bat daukagu berriz ere.

XX. mendearen lehen hereneko eraberritzeetan esku hartu
zuten enpresen fakturen goiburuak. Argazkiak: C.U.

341

ATHA-FHPA-DH.56-15.

342

ATHA-FHPA-DH.5741-27.
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Arabako Probintziako Aurrezki Kutxa 1918ko urtarrilaren 17an sortu zen. Data
horretan onartu zen hura abiaraztea, eta urte horretako otsailaren 1ean ekin zien
bere jarduerei. 1933 arte jauregian izan zuen bere egoitza, 1929rako Probintzia
Batzordeak probintziako instalazioak utzi behar zituela erabaki zuen arren.

344

ATHA-FHPA-DH.5961-41.

345

ATHA. Fondo Apraiz. Caja 30-001-010.
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Eraberritzeak ezker edo hego hegaleko bulegoetan (1930)
1930ean346 Apraizek aldaketak proposatu zituen berriro hego hegaleko azken solairuan kokatutako bulegoetan eta planoak aurkeztu zituen alde hori eraberritzeko.
Mendi eta Errepide Zuzendaritzaren administrazio zerbitzuak zeuden bertan, sartzeko atondoarekin. Errepide Zerbitzuarentzako tokia
murriztu nahi zen «ingeniariena» zeritzon bulego bat zabaltzeko,
bere lanpostuekin. Alde hori armairu jantzitegi batekin bereizten zen
Mendi Zerbitzutik eta esparru berria ematen zitzaien Estatistika Zerbitzuei, komun berri bat proposatzearekin batera.
Solairu nagusiko eskuin hegalaren eraberritze proposamenaren planoa.

Jauregiaren barruko esparruetan aldaketa txiki horiek egin ondoren,
alde administratiboak ahalik eta hoberen kokatu nahian, hirurogeiko
hamarkadan eraberritze gehienek kanpoko aldeei eragingo diete, hala
nola lorategiei eta plazari.
Plazaren hirigintza eta eraikuntza arloari dagokionez, probintzia partikularrek euren etxeetako fatxadetan eraberritzeak egiteko aurkezten
zituzten baimenetan aholkatuz esku hartu zuen Apraizek. Berak proposatu zuen aldaketa horiek onartzea, begiratokiak eta teilatu lauak
jartzen utziz, dagokion kapituluan aipatu denez. Bere probintziako
kargutik egin zituen beste obra batzuei buruz, bere artxibo pertsonalean gordetzen den idazkia geratzen da lekukotasun gisa347.

Gizarte Aurreikuspenaren bulegoa solairu nagusian kokatzeko proiektuaren planoak.

Hego mailuko azken solairuaren planoa. 1919 aurreko egoera eta eraberritze proposamena.

X

1915ean, kargua hartu orduko,
eraberritze garrantzitsu bat proposatu zuen
Apraizek: batzar aretoko estalkiak eta argizuloa konpondu eta finkatzea.

X

Julian Apraizek probintziako arkitekto kargua bete bitartean egindako lanen memoria.
346

ATHA-DAIC-16841-23.

347

ATHA. Fondo Apraiz. Serie A. Caja 30-01-10.
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Jesus Guinea arkitektoaren
barruko eraberritze handiak

Atondoko eskailera nagusia. Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Jesus Guinea Gonzalez Peñalva.
Probintziako arkitektoa (1935-1971)

1935ean Kudeaketa Batzordeak pentsatu zuen probintziako arkitekto
plaza, Apraizek aspalditik bitarteko gisa betetzen zuena, jabetzan bete
behar zela behin betiko eta, beraz, urte horretako urtarrilaren 12an
plaza hutsik zegoela iragarri zuen348. Sei arkitekto aurkeztu ziren,
haien artean Jesus Guinea, zeinak ordura arte egindako obraren curriculum zabala aurkeztu baitzuen lehiaketara349. Hilabete geroago,
otsailean, probintziako arkitekto izendatu zuten. Arkitektoen Elkargo Ofizialak izendapen horri buruz egindako idazki batek hura deuseztatzea ekarri zuen eta 1936ko martxoaren 6an Apraiz jarri zuten
berriz karguan. Hurrengo urteetan, plaza jabetzan emateari buruz
jarraitutako auzi izapideek iraun bitartean, Jesus Guineak Errepideen
zuzendari eginkizunak beteko ditu Gerra Zibilaren garaian. Lan hori
garaiko errepide mapa batean geratu zen islatuta. Lan asko egin zituen probintziak gerraren ostean herri lanen arloan: eraitsitako 14
zubi berreraiki, berriak eraiki, konponketak tokiko errepideetan (211
km guztira), Miñoien etxea, landetxeak, etab.

X

Probintziako arkitekto karguan monumentuak
berreraikitzen esku hartu zuen berrogeita
hamar eta hirurogeietan: Armentiako
basilika, Mendoza dorrea, Gebara dorrea,
Arriagako Done Joan eta Markizko Done
Joan baselizak, Tuestako eliza, etab.

X
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Egiatan, Julian Apraiz kargutik kendu zuten eta arkitekto horrek Aldundiko
orduko presidentearen kudeaketarekin izan zuen gatazka pertsonalari zuzenean
lotuta egon zen, aipatu dugunez.
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RUIZ DE AEL, Mariano J. «Vida y obra del arquitecto Jesús Guinea 		
(1903-1994)», Archivos de Arquitectura, 1, 2011, 13.-55. or. Jesus Guinearen
biografia zabala da, haren obra zabala azalduz eta proiektatutako eraikinetan
islatuta geratu ziren faseak eta estilo arkitektonikoak agerian utziz.

Gasteizen jaio zen 1903ko ekainaren 1ean, Enrique Guinea Makibar
argazkilari ezagunaren seme. Lehen ikasketak Mariaren lagunartean
eta Arte eta Lanbideen Eskolan egin ondoren, non marrazketa hobetu baitzuen, Madrilgo Arkitektura Eskolan sartu eta arkitekto titulua lortu zuen bertan 1928an. Haren lehen lana parte hartze bat
izan zen Sevillako Nazioarteko Erakusketan 1929an. Maria Garcia
Polekin ezkondu ondoren, Gasteizen finkatu zuen bere bizilekua, eta
han jaioko dira haren seme biak, Jose Miguel eta Enrique, azken hori
ere Aldundiko arkitekto. Gerraren ondoren, 1941ean, probintziako
arkitekto karguaz gain, astean hiru egun hartzen zizkion lana, gai
nerako denboran beste proiektu batzuetan jardungo du Emilio Apraiz
arkitektoarekin batera, zeinarekin estudioa jarriko baitu San Antonio
kalean. Aldundian Mario Lopez Gereña aparejadorea izango da haren eskuin besoa, probintziako obren alma materra. Plaza lortzeko
aurkeztutako curriculumean bertan adierazten zuen Turismoko Patronatu Nazionaleko arkitekto zela, 100 txalet proiektatu zituela Elxen
eta Bilboko etxe merkeak eta Santa Ageda zoroetxea eta, Donostian
eta Miranda de Ebron, Banco de Vitoriaren sukurtsalak handitzeko
lanak egin zituela. Izendapen askok abalatzen dute haren ibilbide
profesionala: Gasteizko elizbarrutiko arkitekto eta San Fernandoko
Arte Ederren Errege Akademiako arloko akademiko. Arrazionalismo arkitektonikoaren ordezkaritzat jotzen da Araban. Hainbat urtez haren lanez bete zen hiriburua, bakarka eginak batzuk eta beste
arkitekto batzuekin batera beste batzuk. Denda askotako erakusleiho
eta fatxaden eraberritze asko egin zituen (Goya eta García gozotegiak,
Parra optika, etab.). Esanguratsua izan zen etxebizitzetarako zenbait
eraikin, zinema eta Judizmendi igerilekua eraikitzea.
Probintziako arkitekto karguan monumentuak berreraikitzen esku
hartu zuen berrogeita hamar eta hirurogeietan: Armentiako basilika, Mendoza dorrea, Gebara dorrea, Arriagako Done Joan eta
Markizko Done Joan baselizak, Tuestako eliza, etab. Haren seme
Enriquek zaharberritzeko lan horretan jarraituko du zenbait urte
geroago, 1983tik 1988ra bitartean Ondare Historikoaren Ataleko buru zuen postutik. Data horretan eszedentzia eskatu zuen, eta
2001ean berrekin zion lanari 2004an erretiratu arte.
Jesus Guinearen zenbait Miñoi etxe ere nabarmendu behar ditugu,
Araba osotik banatuta daudenak, zergak biltzeko, baita errepideen
zerbitzurako beste landetxe batzuk ere. Augustinen jauregia berregituratzeaz arduratu zen, zeina 1941ean erosi baitzen Arabako Museo, Artxibo eta Liburutegiaren egoitza izateko. Lehen hezkuntzako
eskolen proiektuetan esku hartu zuen Azazetan, Erentxunen, Onda
tegin, eta abarretan.
Era partikularrean, hauek dira haren azken garaiko obrak: autobus
geltokia, Ingeniaritza Teknikoko Eskola (1958) eta San Jose polikli
nika, Eduardo Garairekin batera.
Jauregian izandako esku hartzeei dagokienez, bereziki aipagarria izan
zen 1940an gertatu zen barruko eraberritze handia, bulegoei, alde
nobleari eta atondoari eragin ziena. Eraikinera sartzeko ate berriak
ere erantsi zituen. 1962an bigarren solairu bat jaso zuen eraikinaren
atzealdean eta berriz esku hartu zuen batzar aretoaren ondoko ge
letan. Batzar aretoan bertan ere esku hartu zuen, Santiago Fernandez
Villarekin batera, 1972an. Gasteizen hil zen 1994ko abuztuaren 11n.
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Barruko erabateko eraberritzea: esparruen
eta bulegoen banaketa berria (1940)
Obra honen xedeari berriro helduz (jauregiaren eraikuntzaren eta
XX. mendean gertatutako eraberritze handien historia), Guinea ez
zen haietatik kanpo geratu, alderantziz baizik; izan ere, berari zor
zaio haren barruan gertatutako aldaketarik garrantzitsuenetako bat,
bulegoen banaketa berriari ez ezik, obra garrantzitsuei ere eragingo diona. Haien artean egon ziren, besteak beste, barruko eskailera
berriak eraikitzea eta eraikinera sartzeko ateak aldatzea, jendearen
begi bistan dagoen alde horren dekorazio arloan funtsezko aldaketak
ekarri zituzten obrak.

Hala, Gerra Zibilaren ondorioz gertatutako geldialdi logikoaren ondoren (1936-1939), 1940a hasi orduko, aldaketa horiek eta jauregiko
alde noble osoari eragin zioten beste batzuk proposatu zituen Jesus
Guineak, eta erretratu gelan eta galeria edo museo zaharrean aldaketak egin zituen dekorazioari eta erabilerari dagokienez, dagokien
kapituluan jorratu diren eraberritzeak. Beste jarduera eremu bat bulegoetarako esparruetan egindako eraberritze handiak izan ziren. Berak egindako planoetan jauregiko solairu guztien banaketa berria350
eta gelen kokapena ikus ditzakegu.

Erdisotoko solairua eraberrituta.

Solairu nagusia. Beheko solairua.

Solairu nagusia. Beheko solairua.

Azken solairua.

350

ATHA-DAIC-25-22 .
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Pentsatutako eraberritze guztiek zerbitzuen birkokapenak ekarri
zituzten eurekin eta, beraz, esparruen beste banaketa bat, arlo
bakoitzeko langileek eta eginkizun administratiboek sortutako beharrizanengatik. Honela geratuko dira banatuta bulegoak solairu
bakoitzean:

Esparru administratiboen birbanaketa berri osoa era antolatuan pen
tsatuta, merezi du solairu nagusian egin ziren eraberritzeei errepara
tzea: atondoaren dekorazioa eskailera eta zoru berriekin, baita jauregira sartzeko aldea, portxea eta eraikinera sartzeko ateak ere.

BULEGOEN BANAKETA KOADROA 1940AN JESUS GUINEA ARKITEKTOAREN
PROPOSAMENAREN ARABERA
SOLAIRUA

ALDEA

GELA ETA/EDO ARLO ADMINISTRATIBOAK

Erdisotoa

Erdialdea

Batzar aretoaren azpian kokatutako aldea; esparru zabalagoak ireki ziren
bulegoetarako eta Miñoien kuartelerako709

Ezkerra

Nekazaritza eta Abeltzaintza, Ongintza eta Kultura bulegoak710

Eskuina

Mendi bulegoa eta artxibo orokorra711

Gainerakoa

Galdara eta ikaztegi aldea

Erdialdea

Atondoa, batzar nagusia, erremate gela eta jangela aretoa, lehen bezala

Ezkerra712

Alboetako atondo txikiak. Presidentziaren gelaurrea. Presidentzia gela. Presiden
tziaren bulegoa, Probintzia Batzordeko Presidenteordetza bulegoa ondoan zuela.
Diputatuen bilera aretoa

Eskuina

Atondo txiki bat eta haren inguruan Diruzaintza, Kontu Hartzailetza, Patenteak
eta Errege Eskubideak eta Utilitateak euren bulegoekin. Baita esparru txiki bi ere,
bata Miñoien zaintzarako eta bestean telefonogunea jarri zen

Eskailerak

Data horretan aldatu ziren eskailerak. Atondoan ezker mailukoa eraiki zen eta
eskuin mailukoa, 1905ean eraiki zena, aldatu egin zen. Atondora ematen zuten
galeriak ere aldatu ziren, solairuarteko bulegoetara igarotzeko balio zutenak

Solairu nagusia

Alboetako aldeak bulegoetarako erabili ziren: Katastroa, Errepideen Zuzendaritza
eta Herri Lanak. Kanpoko argiztapenik gabeko aldeak biltegietarako erabili
ziren713

Solairuartea

Bigarren solairua

Erdialdea

Hego mailuko bulegoak ipar mailukoekin komunikatzeko galeriaz gain, erdian
bertan, mendebaldean, erremate eta erakusketakoa zeritzon gela bat, kanpotik
gelari goitikako argia ematen zioten argi-zuloekin argiztatzen zena, eta gela
horretan zehar batzar aretoko gangara igarotzen zen714

Ezkerra

Mendi Negoziatua, guardiaburuen eta errepideetako laguntzaileen bulegoak,
Sustapen Negoziatua eta Errepide Zerbitzua jarri ziren

Eskuina

Nekazaritza, Arkitektura eta Ongintza bulegoak, sartzeko atondo baten inguruan
denak715
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Zenbait urte geroago, 1943an, Probintzia Batzordeak solairu horretan, Vicente
Goikoetxea kaleko sarreran bertan, diputatuen turismo ibilgailuentzako garaje
bat jartzea erabaki zuen behin-behinean.
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Probintziako inprenta, lehen alde horretan zegoena, Las Nieves zahar egoitzako
alde batera eramana zen.
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Alde horretan Miñoien kuartela zegoen antzina, atondo bat, Miñoien
komandante buruaren bulegoa, logela eta sukaldea zeuzkana. Gogoratu
behar dugu XIX. mendearen amaieratik artxiboa toki batetik bestera ibili
zela etengabe, teilatupean hasita, solairuartetik eta solairu nagusitik igarota,
erdisotoko solairuraino berrogeietan.
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Dekorazio aldaketak alde batera utzita, iraganean bezala utziko da alde hori.

355

Gogoratu behar dugu lehenago Probintziako Artxiboa egon zela alde horretan.
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Kontuan hartu behar dugu 1962-1964an eraiki zela bigarren solairu bat
jauregiaren atzealdean eta batzar nagusiaren inguruan (alboetan), eta hura ere
bulegoetarako erabili zela. Geroago mintzatuko gara hari buruz.
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Gogora dezagun alde horretan, 1930 arte, Diruzaintza eta Kontu
Hartzailetzako bulegoak eta Interesen Zerbitzua egon zirela.
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Eraberritzeak atondoan eta portxean
(1943-1944)
Atondoko eskailera berriak
XX. mende hasieran gertatu bezala, goiko solairuetarako sarbideak
hobetzeko, baina batez ere jauregiko atondoan itxura dekoratibo
dotoreagoa lortzeko, atondoko eskaileren diseinu berri bat pentsatu
zen. 1943an aurkeztu zituen planoak eta diseinuak arkitektoak358. Eskailera bi pentsatu zituen Guineak jauregiko atondoaren albo bietan.
Jauregiko ate nagusiaren ezker-eskuin kokatutako alboetako ateen aurreko posiziotik abiatzen ziren; hots, ekialde-mendebaldeko noranz
koan, hots, Martin Sarazibarrek diseinatu zituen jatorrizko eskailerak
zeuden bezalaxe. Haietako bat, Fausto Iñiguez Betolazak aldatu zuen
1903an, bai kokapenean bai diseinuan.
Beraz, goiko solairuetarako sarbideen jatorrizko posizioa berreskuratuz, eskailera berdin-berdin bi359 sortu zituen, askoz luxu handiagokoak. Harrizkoak biak, maila zabalekin eta toskanar estiloko
balaustradarekin, eraikinaren estilo neoklasikoarekin bat etorriz.
Haiekin, eginkizun dekoratibo nabarmena nahi zuen arkitektoak, eta
atondoari dotorezia handiagoa eman, jauregiko gelarik garrantzitsuenetara sartzeko funtsezko pieza izanik: batzar aretora, erremate gelara, harrera gela eta/edo jangelara.
Balaustrada abiatzeko lehen maila zabalagoa da eta mutur kakoak
ditu, balaustre bat duela albo bakoitzean, gainerakoa baino dekoratuagoak, toskanar estilokoak haiek ere. 42 maila dauzka guztira eskailerak bigarren solairuraino. Balaustrada estilo bera hautatu zen atondoan zabaltzen diren eta solairuartean dauden balkoientzat, batzar
areto handiaren alboetako gelen gaineko solairu horretako bulegoetara sarbide ematen duen pasabidea itxiz. Berrogeien amaieran, balaustrada hori kuadrillen armarriekin apaindu zen: hiru albo bakoitzean
eta zazpigarrena, Gasteizko kuadrillakoa, atondora sartzeko ate nagusiaren gainean jarri zen.
Galeria berriak erabat aldatzen zuen bere itxura, Betolazak XX.
mendeko lehen hamarkadan proiektatutakoaren aldean. Hasiera
batean lehen balaustrearen gainean pitxer handi edo harrizko bola
xumeen formako erremateak jartzeko aukera aztertu zen, baina ez
egitea erabaki zen, multzoari itxura soilagoa emateko.

Eskaileraren abiapuntuko balaustrea. Argazkia: C.U.
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Ez ditugu kausak ezagutzen, baina ikerketak egin arren ezinezkoa izan da
eskailera horren eraikuntzari buruzko datu administratibo gehiago aurkitzea:
obraren baldintzak, enpresa eraikitzailea, etab. Aldundiaren artxiboan
Guinearen proiektuaren planoak gordetzen dira, baina datu administratiborik
ez obren esleipenei eta kostuei buruz eta, beraz, ezinezkoa dugu haiek aipatzea.
Agian Jesus Guinea arkitektoaren artxibo pribatuetan daude agiri horiek,
probintziako kargua bateragarria baitzen jarduera pribatuarekin. Postuak ez
zuen eskatzen etengabe egotea eta, beraz, ez litzateke arraroa proiektu batzuk
bere estudioan amaitzea. Egun arte, artxibo pribatu horretan egindako ikerketek
ez dute emaitzarik eman.
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Eskaileren oin eta altxaera planoak; balaustreen xehetasunak.
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Jauregiko atondoa gaur egun. Argazkia: Quintas argazkilariak.
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Atondoarentzako zoru berria
Eskailerako obren ostean, eraberritze proiektuan aurreikusita zegoen
bezala, atondoko zoladuran esku hartzea erabaki zen. Zurezkoa zen
zorua eta, jende asko igarotzen zen eremua izanik, iraupen luzeko
marmolezko zoladura egitea proposatu zen. Guinearen diseinuaren
beraren arabera, marmolezko piezak laukizuzen handi bat eratuz
jarri ziren, atondoaren alde batetik bestera doana, eta haren erdian
zirkulu bat jarri zen, 16 izar puntaz inguratuta. Zirkuluaren albo bietan laukizuzen bi daude eta haien alboetako bat kakoa da eta erdiko
zirkuluak biltzen ditu. Konposizio hori guztia marmolez inguratzen
du greziar greka bat eratuz eta, haren muturretan, eskailera berriaren
inguruan, forma karratu eta angeluzuzenekin apaintzen da zoladura,
formak zenbait koloretako marmolekin uztartuz.

Eskailera berriak egiten ziren bitartean, dekoratu berria jarri zen
atondoko sabaian ere, arkitektoak aurkeztutako diseinuaren arabera, karratu formako 55 kasetoi edo apaingarri huts geometriko
eratuz, sakontasun efektua emanez, antzinatik eta zenbait estilo arkitektonikotan (errenazimenduan, barrokoan, neoklasizismoan) erabilitako teknika.

Lizitatzaileen (Mármoles Bolumburu eta Viuda de Conrado Ruiz de
Ocenda) aurrekontuetan adierazten denez360, Aldundiak berak emandako jarraibideei jarraiki, marmolek Gipuzkoako marmol gorria361, Almeriako zuria («zuri nazionala» ere esaten diote) eta marmol Estours berdea,
2 zentimetrokoa (sic.)362 izan behar zuten. Azken hori Aldundiak hornitu
behar zuen. Nolanahi ere, material guztia esleipendunak zerratu eta
prestatu behar zuen. Agiriek ez dute besterik zehazten Aldundiak Estours-etik ekarritako marmol hori edukitzeari buruz.
Guztira 89 m2 bete behar ziren. 1940ko azaroaren 5ean Ruiz de
Ocenda enpresak 7.120 pezetako aurrekontua aurkeztu zuen eta Bolumburu enpresak, aurreko egunean, 4.600 pezetakoa. Ez dugu esleipenduna ezagutzen, baina prezioa dela eta azken enpresa hori hautatu zela uste da.
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San Marko mendiko kareharri trinkoak, Gipuzkoan, gorriz tindatzen ziren
burdin oxidoagatik eta benetako marmolak dira, oso balioetsiak euren
itxuragatik. 1907ko Estadística Minera-k dioenez, San Markoko marmol
elkarteak, Errenterian finkatuta zegoenak, harrobi bat ustiatzen zuen mendi
horretan. San Markotik gertuko mendi batean, Txoritokieta izenekoan,
aurrekoaren antzeko marmol gorriko beste harrobi bat ustiatzen zen. Iturria:
MUGICA, Serapio. Geografía de Guipúzcoa.

362

Marmol horren erabilera 1940an (DAIC-16837-3) espedientean geratzen da
ziurtatuta. Haren erabilerari buruz, El Correo egunkariak albiste hau argitaratu
zuen 2012an:
ATONDOKO ZORUA. Ondare baliotsua: Patxi Garcíak, Xabier Murelagak,
Arantza Aranburuk, Miren Mendiak, Ana Pascuaekl, Maialen Sagarnak eta Lauren
Etxeparek Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava aldizkarian argitaratu
duten txostenean, zenbait analisi eta azterketa mikroskopikoren bidez ondorioztatzen
da zoruaren zati handi bat Seix-en, Ariège-ko eskualdearen barruan, kokatutako
Erdialdeko Pirinioetako harrobi batetik datorrela, zeinak balio natural ikaragarria
baitauka, arkeoharrobi ondare baliotsua delako. Estours-eko haitzartearen estuasuna
eta ixtea direla eta,ordea, blokeak garraiatzea ingeniaritza arazo bat bihurtzen da.
Haren ustiapena erromatar garaian hasi zen eta klaustroetako zutabeak, lauzadurak eta
bataiarriak eraikitzeko erabili zen Erdi Aroan. Unerik garrantzitsuena Errenazimendua
izan zen, Luis XV.a eta Luis XVI.a frantses erregeek Versailles eta Louvreko
jauregietako luxuzko zenbait xehetasun eraikitzeko, hala nola tximinietako apalak,
mota hori erabili zutenean. Hiri batzuek ere, hala nola Tolosak eta Bordelek, haitz mota
hori erabili dute, bere ezaugarriengatik eraikuntza eta arte material gisa oso estimatua
dena, Frantziako ondasun kulturala izateaz gain. Hain da horrela, ezen Frantziak
badagoen marmola konpondu eta zaharberritzeko baino ez baitu onartzen hura erauztea,
haustura edo akatsengatik berariazko baimena eman ondoren, eta inolaz ere ez elementu
berriei eransteko.

Atondoarentzako zoruaren proiektuaren planoa, Jesus Guineak 1940ko urrian diseinatua721.

Atondoko zoruaren xehetasuna, jarri berritan.
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Ate nagusi berria (metalezkoa) eta zurezko
alboen dekorazioa beirekin
Aurreko kapituluan aipatu da jauregira sartzeko ate nagusiaren alde
dekoratibo eta materiala, Carlos Imbertek 1858an higiezinaren bigarren solairua jasotzean egindako obra. Genioenez, zurezkoa zen,
eta haren ateburuan eskultura multzo eder bat jarri zen, Imberten
obra hura ere.
Hala iraun zuen 1940 arte, kontatzen ari garen jauregiaren barruko
eraberritze handien karietara, zurezko ate zaharra aldatzea erabaki
zenean atondoko obrei ekiten zitzaien bitartean. Orri biko burdinazko ate ederra egin nahi zen, brontzezko aplikazioekin, sei leihatilekin eta euren beirekin.
Hiru lizitatzaile aurkeztu ziren metalezko ate hori egiteko lehiaketara364 :Hijos de Isidro Corta enpresa, 10.750 pezetako aurrekontua
aurkeztu zuena; Felix Martinez, sarrailagintza artistikoan espezializatutako industrialaria, negozio bat zeukana Errementari kalean,
9.670 pezetako eskaintza egin zuena; Hermenegildo Velasco, zeinen
burdinola mekanikoa Zezen Plaza kaleko 2an baitzegoen. Azken horren eskaintza izan zen merkeena, 5.900 pezetako aurrekontua aurkeztu baitzuen burdin leunduzko ate bategatik, eta hari esleitu zioten
hura egitea. 1941eko irailaren 21ean amaituta zegoen eta azken kostua
5.386 pezetakoa izan zen.
Ate nagusia amaitu bitartean, haren ezker-eskuin geratzen ziren alboetako ate biek zurezkoak izaten jarraitzea erabaki zen, baina ate
nagusiarekin alde handirik izan ez zezaten haiek berriz dekoratzea
hautatu zen, eta panel handiaren ordez beirateak jarri ziren. Era berean, portxeko alboetako beste ate biak ere beirak jarriz dekoratzea
erabaki zen, xumeagoak baziren ere365.
Eskatutako
materiala

Neurriak

Ezaugarriak

4

1,82 x 0,35 m

Armarririk gabeko beirak

4

0,40 x 0,51 m

Armarririk gabeko gainleihoak

4

1,56 × 0,49 m

Armarriak erdian jarrita

3

0,45 × 0,47 m

Armarririk gabeko gainleihoak

3

1,56 × 0,47 m

Armarriarekin, erdikoa

Ekainaren 4an Aldecoa Gasteizko enpresaren aurrekontua jaso zen.
1885ean sortua zen eta Posta kaleko 42an zegoen kokatuta. Proposamen hau egin zuen: beirate beruneztatuak su handitako erreketa bikoitzeko
beira berezien gainean. Kostu bana aurkeztu zituen, beirak patinadunak
ala patinagabeak izan; alde ekonomikoa garestienaren 7.275 pezeten
eta merkeenaren 5.457 pezeten artean zegoen.
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Egungo ateko brontzeen xehetasuna.

Zenbait egun geroago, 1940ko ekainaren 25ean, Bilboko Vidrieras de
Arte SA enpresak aurrekontua aurkeztu zuen modalitate bitan, bata
mota merkean eta bestea mota artistikoan. Aldea beira motan (katedral beirak tonu zuri edo horietan edo beira zaharrak nakar antzeko tonuetan)
eta apaingarrietan zegoen (armarri grabatuak, modelatuak, esmaltatuak eta
zilar nitratoan urreztatuak edo beira oparoak armarri eta frisoetan, modelatuak, patinadunak eta tenperatura altuetan esmaltatu eta beiraztatuak).
Ez da lortu jakitea zer enpresa atera zen esleipendun, baina prezioa
dela eta oso litekeena da lanak Gasteizko enpresari esleitzea, Bilbokoaren kostua bikoitza baitzen. Bestalde, irudian ikus dezakegunez, beirak friso ederrekin apaindu ziren, Aldecoa enpresak proposatutako aukera.

Metalezko ateak portxeko alboetako sarbideetan
Ozta-ozta igaro ziren bederatzi urte lan horiek amaitu zirenetik
1949an366 Jesus Guineak berriz gogoratu zuenean txosten batean jauregiko atondoaren eraberritze orokorra egiteko unean jarri gabe geratu
zirela diputatu jaunen sarrerei, bulegoei eta atondoari zegozkien burdinazko
ateak. Esan dugunez, 1941ean beirateekin apaindu ziren lau ateei
buruz ari zen, beraz.
Metalezko ate nagusiaren eredu berari jarraiki, ezaugarri berberak
zeuzkan marrazki bat aurkeztu zuen, bere leihatilekin eta brontzezko
apaingarriekin. Mario Lopez Gereña aparejadoreak, eskuordetzearen bidez, lau ate egiteko beharrizana proposatu zion korporazioari,
20 milimetroko burdinazko karratutxukoak eta brontzezko aplikazioekikoak, eta 7.000 pezetako aurrekontua aurkeztu zuen bakoitzeko.
Bost izan ziren enpresa lizitatzaileak367, haien artean Felix Martinez
de la Hidalgaren enpresa, Errementari kaleko 110ean kokatua, ateak,
burdin sareak eta balkoiak eraikitzen ziharduena, eta hura gertatu zen
esleipendun. 1950eko maiatzaren 10ean amaituta eta jarrita zeuden,
eta haien kostua 24.267 pezetakoa izan zen guztira.
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Hermenegildo Velasco, Hijos de Isidro Corta, Felix Martinez de la Hidalga,
Cesar Blas eta Eusebio Kortazar.
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Argazkia: Quintas argazkilariak.
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368 369

Aldekoa enpresaren faktura idazpurua.

Enpresa esleipendunaren faktura.

726
Fatxada nagusiko metalezko ateen planoak .

Miñoiak formazioan.1956727.

368

Juan Ignacio Lasagabaster arkitektoak 1994an fatxada zaharberritzean
egindako planoak.

369

ATHA-DAF-MIN-PP-001-130.

350

Esku hartzea eskuin edo ipar hegalean
Data horietan ohiz kanpoko gertaera bat gertatu zen. Martxoan lerratze edo mugimendu bat hauteman zen Likidazio eta Errege Eskubideen bulegoetan, zeinak eraikinaren eskuin hegalean baitzegoen
eta, beraz, premiazko bidez, alde horretan finkatzeko lan batzuk egitea erabaki zen, sendotzeko habeekin. Halaber, beste batzuk jarri ziren kale mailako solairuko bulegoetan.
Egoera horren aurrean, probintziako arkitektoak eraikineko teilatua
berrikusteko ere agindu zuen. Ikuskatzean ikusi zen egoera txarrean
zegoela teilatua, alde batzuk hondoratuta zeudela, jauregiko bigarren
solairuan itogin gogaikarriak sortuz. Jesus Guineak egoeraren berri
eman372 eta estalkia guztiz altxatzea, kaltetutako zurezko elementuak
ordeztea, zegoen txintxor geruza lodia kentzea eta estalkian teilak
berriz jartzea proposatu zuen. 1.000 teila berri jarri beharko zirela
kalkulatu zuen. Lana Mauricio D. Garaiori esleitu zion lana Probin
tzia Batzordeak373 1.980 pezetan, eta obra horiekin ur iragazte arazo
larri bat konpontzea lortu zen.

Ate zaharrak landutako beirekin (1941).

Portxeko lauzak
Jauregirako sarbideak edertzeko obra horien artean ezin zen falta
portxea eraberritzea. Izan ere, 1944an hura lauzatzea erabaki zen,
urte askotan asfaltoz estalita egon baitzen. Arkitektoak hareharriz egitea proposatu zuen370, gogorra delako eta alde horrek higadura handia jasaten zuelako. Urriaren 5ean baldintzak aurkeztu ziren. Haien
barruan, zegoen asfaltozko zoladura pikatzea, zorua beheratzea eta
hormigoizko motrailua eta hareharrizko lauza karratuak, 4 cm lodi
eta 50 × 50 zentimetrokoak, jartzea sartzen zen, gehienez 6.174 pezetako prezioan guztia. Arkitektoak aurreikusitako oinarriak Probintzia
Batzordeak onartuta, urriaren 13an argitaratu ziren eta 1944ko azaroaren 9an aurkeztutako proposamenak zabaldu ziren. Hiru izan ziren lizitatzaileak: Lizarduy Hermanos, 6.100 pezetako eskaintza egin
zuena; Francisco Kortazar371, 5.880 pezetakoa; eta Viuda de Conrado
Ruiz de Ocenda, 6.090 pezetakoa; guztiak lotu zitzaizkien obren baldintza teknikoei. Kontratazio Mahaia Florentino Ezkerra Probintzia
Batzordeko batzordeburuak osatzen zuen, Idazkaritzako 4. ataleko
buruak eta Jose Luis Perez de la Peña probintziako idazkariak lagunduta, eta obra Kortazarri esleitzea erabaki zuen, proposamenik merkeena zelako. 1945eko martxoaren 22an, egiten amaituta, enpresak
faktura aurkeztu zuen.
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Urte horretako ekainaren 2ko bilkuran, enpresaburu horrek lehen solairua
finkatzeko egin zituen lanen kostuak onartzeko eskatzen zuen eta, beraz, uler
dezakegu, portxea egin bitartean, lan horiek agindu zizkiotela era osagarrian.

Hamarkada horretan egindako eraberritze obren prozesu osoan,
etengabe kontratatuko dira zenbait lan: igeltsero lanak Francisco
Kortazarren enpresari atondoan berokuntza tutuak sartzeko aldeak
zabaltzeko; Garibay arotzeria mekanikoko enpresari, zeinak zenbait
armairutan konponketak eginez esku hartuko baitu eta, noski, pintura lanak ere egingo dira bulego eta leihateetan. 1940ean hasitako
obrak amaitzeko, 1945ean jauregiko elektrifikazio osoa berrikusi zen
eta Cesareo Ortiz Zarate374 arduratu zen obra osoaz: aplikeak jarri,
lanparak, bonbilla berriak, etab.

Galdara berria jartzea 1945ean eta
1957an berritzea
Azkenik, atal garrantzitsua izan zen berokuntza galdara berri bat
jartzea, LARMAR enpresak hornitua375, zenbait bulegotan erradiadore berriak jarri zirenez, zaharra kendu eta potentzia handiagoko
beste bat jarri behar baitzen, modernoagoa eta hidrometroa eta termostatoa zeuzkana. Thermal 1 modeloa hautatu zen. Lehen galdara
hura ez bide zen nahikoa izan, 1956-57an beste aldaketa bat egin eta
Enrique Santamariaren enpresak berri bat jarri baitzuen.
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Francisco Kortazarri ere eskatu zioten aurrekontua, eta 2.300 pezetakoa 		
eman zuen.

374

ATHA-DAI-16842-8. Fakturak 1945eko ekainaren 2ko bilkuran onartu ziren.
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Alde noblearen dekorazioa, artelanekin,
berrogeietako eraberritze handien ondoren

Dekorazioaren ikuspuntutik, zenbait elementu ez ezik, hala nola erlojuak, zeramikazko pitxer handiak, ispilu handiak, etab., hamarkadaz
hamarkada gordailu edo erosketa bidez sartu ziren margolanak jarri
ziren pixkanaka. Batez ere beheko solairuan eta Presidentziaren eta
diputatuen gelen alde noblean banatu eta jarri ziren. Jose Martinez
Marigortak dioenez376, berrogeien amai alderantz honela zegoen dekoratuta jauregia:

ERAKUTSITAKO OBREN ZERRENDA MARIGORTAREN KATALOGOAREN ARABERA
ALDEA

ERAKUTSITAKO OBRAK

EGILEA, URTEA

Atondoa

Felipe V.aren zaldizko erretratua

Anonimoa

Carlos III.aren zaldizko erretratua

Anonimoa

Diputatuen bulegoen atondoa

Diputatuen gelaurrea

Carlos IV.aren erretratua
Carlos III.aren marmolezko bustoa

Robert Michel

Joaquin Francisco Berroeta Aldamarren erretratua

Juan Barroeta Angisolea, 1867-1870

Pedro (Manuel Antonio) Novia Salcedoren erretratua

Juan Barroeta Angisolea, 1867-1870

Ramon Maria Urbina Gaitan Aiararen erretratua

Pablo Bausac, 1858

Bartolome J. Urbina Zurbanoren erretratua
Presidentzia bulegoa

San Prudentzioren eta Arabako probintziaren alegoria

Antonio Gonzalez Ruiz, 1765

Infantadoko dukearen erretratua

Antonio Poza Muñoz, 1816

Fernando VII.aren erretratua

Antonio Poza Muñoz, 1815

Valentin M. Gonzalez Etxabarriren erretratua

Juan Angel Saez

German Gil Yuste, teniente jenerala (argazkia)
Jose Joaquin M. Salazar Sanchez Samaniegoren erretratua

Juan Angel Saez

Estibalizko Ama Birjinaren margolana

Saturnino Urbina

Jauregiaren Etxe Jauregia, solairu batekin

Juan Angel Saez, 1855

Marmol eta brontzezko plaka, Habanako Udalak emana euskal
Tertzioen egitandiagatik uhartearen defentsan
Jesusen Bihotz Sakratuaren eskultura
Presidenteordetza bulegoa

Emilio Mola Vidalen erretratua

Elias Salaberri

Blas Lopezen erretratua

Anonimoa

Mateo Benigno Morazaren erretratua

Luna

Juan Aldamaren erretratua
Diputatuen bulego lagungarria

Birjina eroak eta birjina zuhurrak

Burelli eskola

Irakaskuntzako Probintzia Ikastetxea

Juan Angel Saez, 1861

Espetxe zelularra

Juan Angel Saez, 1861

Zubi berria Zadorra ibaiaren gainean Armiñonen

Juan Angel Saez, 1847

David garaipenean Goliat azpiratu ondoren
Gasteiz Gurutze Zuriaren bidetik

Angel S. Ugarte
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MARTÍNEZ DE MARIGORTA, Jose. 25 recorridos turísticos de la provincia
y sus alrededores: guía general de la Casa de Álava. Palacio de la Diputación.
Datos prácticos para el turista. Gasteiz, 1949. Lan hori Gasteiza hurbiltzen ziren
turistentzako gida gisa egin zuen batez ere, Arte Ederren Museoa, Arabako
Etxea deritzona, nahiz Aldundiaren Jauregia bisita zitzaketenentzat, alegia.
Hala, xehetasunez ematen du obra horien kokalekuaren berri, baina haietako
batzuen katalogazio akats batzuk egiten ditu, hala nola titulu zehatzak, egile eta
data jakin batzuk falta izatea, jarri den koadroan zuzendu direnak.
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ALDEA
Probintzia Batzordeko
presidenteordearen bulegoa

ERAKUTSITAKO OBRAK

EGILEA, URTEA

Prudencio Maria Berastegiren erretratua
Moises uretatik aterea
Miguel Ricardo Alava jeneralaren erretratua

Probintzia Batzordearen
bilera gela

Saloi-jangela

Eduardo Datoren erretratua

Adrian Aldekoa

Jose Antonio Primo de Riveraren erretratua
Carlos VII.aren erretratua

Adrian Aldekoa

Francisco Juan Aiararen erretratua

Pablo Uranga, 1910

Iñigo Ortes Velasco Eskibel Salcedo Alamedako markes
alargunaren erretratua

Marcos Ordozgoiti Murua

Simon Anda Salazarren erretratua

F. Saez Saez

Hortuño Agirre Montehermosoko markesaren erretratua
Diego Arriola Eskibelen erretratua

Batzar Nagusien aretoa
Kapera

Ramon Sandalio Zubiaren erretratua

Pablo Bausac Avila. 1858

Ignacio Maria Alava Saez Navarreteren erretratua

Anonimoa

San Antonio Jesus haurrarekin

Cuadra

Kristo gurutziltzatuaren margolana

Ribera

San Prudentzioren eskultura
Estibalizko Andre Mariaren eskultura

Batzordeen bilkura gela

San Frantzisko Asiskoa eta ur erredoma

Cuadra

Baratzeko otoia

Italiar eskola

San Antonio Abad

Riberari egotzia

Francisco Rodriguez Mendarozketaren erretratua

Cuadra

San Antonioren miraria

Eskuinaldeko eskailerak

Etxe-jauregia, solairu birekin

Juan Angel Saez, 1858

Arabar ohiturak. Abar bedeinkatua soroetan jartzea

Adrian Aldekoa, 1889

Isabel II.aren erretratua

Banda, 1899

Isabel Katolikoa Arabako foruen zina egiten
Cisneros kardinala
Ezkerraldeko eskailerak

Abigailen zuhurtzia
Saul Davidi lantza jaurtitzen

Flandriar eskola

Ama Birjina, santa Katalina eta santa Maria Magdalena
Goiko solairuko galeria

Isabel II.aren erretratua

Federico Madrazo. Francisco Mendozaren kopia

Alfonso XII.aren bisita

Isidoro Lozano Sirgo

Berrogeiko hamarkada amaitu aurretik, 1947an, Arkitekturako bulegoak ere eraberritu zituen Guineak377 eta beretzako bulego bat prestatu zuen haietan. Solairuartean zeuden kokatuta. Argirik eza zela eta,
leihoetan beirazko apal batzuk jartzea erabaki zuen, eguzkiaren islak
argia gehitu zezan, eta barrualdea zurezko holtz batekin eta frisoekin
apaindu zuen. Teodoro Agirreren enpresak egin zuen obra hori.

377

Urte horietako obrak amaitu orduko, Vida Vasca aldizkarian jauregiko
zenbait gela dekoratu berriren erreportaje zabal bat argitaratu zen.
Irudi horietako batzuk aurreko kapituluetan sartu dira, baina multzo
batean sartuko ditugu denak berriz, jauregiak data haietan zeukan
barruko itxuraren ikuspegi globala ematearren.

ATHA-DAIC-16836-7.
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Jauregiaren barrualdearen irudiak
berrogeietako eraberritzeen ondoren

378

Diputatu nagusiaren kabinetea.

378

Probintzia Batzordearen gela.

Probintzia Batzordeko presidenteordetza bulegoa.

Idazkaritza bulegoa.

Batzar aretoa.

Vida Vasca aldizkarian argitaratutako irudiak, 1942. urtea
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Berrogeietako eraberritzearen
protagonista izandako dendak
eta industrialariak
379

Pintura eta dekorazioa.

Ebanisteria eta tapizgintza.

Ebanisteria.

Eraikuntzak.

Elektrizitatea.

Presidentziaren eta diputatuen bulegoen gelaurrea.

Marmolgintza.

Berogailuak.

Marmolgintza.

Metalgintza eta sarrailagintza.

Beiragintza.
Saloi-jangela, harrerak. Museo zaharra.
Eraikuntzak.
Ebanisteria.

Zurgintza eta ebanisteria.

Eraikuntzak.

Lorezaintza.
Latorrigintza.

Presidenteordetza bulegoa.

379

ATHA-DAIC-16836-5. Berriz ere, jauregiko obrengatik
egindako fakturen lekukotasun dokumentalek garaiko
egoera komertzial eta industriala grafikoki aurkeztea
ahalbidetzen digute.
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Jauregiaren atzealdea 1960an, bigarren solairua jaso aurretik739 (huntzez estalitako fatxadak).

Eraberritze berri handia 1962-1964an.
Atzeko fatxadan bigarren solairu bat jasotzea
Teilatua eraberritzea
Esaten ari garenez, jauregiaren historia barrualdeko zein kanpoaldeko eraberritzeen segida zabal bat da, XX. mendea amaitu arte
jarraituko duena.
1962 aurreko datetan, irudian ikusten dugunez, mendebaldeko fatxadaren itxura huntzez estalitako eraikin batena zen. Izugarri itsusten
zuen horrek eta arazoak sortzen zituen kanpoko estalduraren kon
tserbazioari zein barruko paramentuetako hezetasunei lotuta. Egoera horren aurrean, hormak eta teilatua berrikusi behar zirenez eta,
bestalde, bulegoetarako esparruak berriz irabazi behar zirenez, Jesus
Guineak eraikina handitzea proposatu zuen, alde horretan bigarren
solairu bat jasoz.
1962ko martxoaren 3an380, teilatuaren bilbadura ikuskatu ondoren,
eusteko elementuen egoera txarraz ohartarazi zuen arkitektoak,
zeinak sistuta (sitsak janda) baitzeuden gehienak, eta haien sekzio erabilgarri eta gogorra murriztuta zegoen. Horregatik, zurezko teilatua arbelez
estalitako metalezko bilbadurako beste batekin erabat ordeztea proposatu

380
739

ATHA-DAIC-16838-10.
PAR-1984_3(3)+Autor J. M. Parra. Jun1960. Palacio de la Diputación.

zuen. Aldi berean, batzar aretoa eta kaperako errotonda inguratzen
zituzten solairuarteko alboetako gelen gainean bigarren solairu bat
altxatzea proposatu zuen. Data haietan altuera urriko solairuarte bat
osatzen zuten haiek, esan dugunez.
XX. mende beteko eraikinaren eraberritzerik esanguratsuenetako bat
izango da, kanpoaldeari ez ezik barrualdeari ere eragin ziona. Bigarren solairu hori jasotzeak esandako aldeetan baino ez zuen eragin.
Izan ere, 1856an bigarren solairu bat altxatu zen, baina fatxada nagusiko eskuin eta ezker hegaletan eta erdiko gorputzean baino ez eta,
beraz, altuerak berdindu nahi ziren higiezin osoan.

X

1962 aurreko datetan mendebaldeko fatxadaren
itxura huntzez estalitako eraikin batena zen.Izugarri
itsusten zuen horrek eta arazoak sortzen zituen
kanpoko estalduraren kontserbazioari zein barruko
paramentuetako hezetasunei lotuta.

X
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Teilatuetako eta atzealdeko pisuko obren hasiera740 .

Eraberritutako goiko solairuaren planoa. Egilea: Jesus Guinea, 1962741.

740
741

Eraberritu gabeko goiko solairuaren planoa. Egilea: Jesus Guinea, 1962.

GUA.LFM-391_4(2). Egilea S. Arina.1963ko apirilaren 13a.
ATHA-DAIC-16838-10.
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Teilatuaren planoak. Metalezko bilbadura. Egilea: Jesus Guinea, 1962.

Marra gorrian, harlanduz xaflatu behar ziren paramentuak.

Proposatutako eraberritzearekin eremu berriak lortzen ziren bulegoetarako. Haietara bigarren solairuko galeria edo atondotik iristen zen.
Sustapen Batzordeak bederatzi egun geroago onartu zuen proposamena. Lehen jarduera metalezko egitura izatea erabaki zen eta, hura egin
bitartean, teilatu zaharra ez desmuntatzea berria obra tokian egon arte.

Dauden agirien arabera, hau izan zen obren segida: 1963ko apirilaren 17an arkitektoak ordura arte egindako lehen lanak ziurtatu zituen.
Data horretan amaituta zegoen dorre baten metalezko bilbaduraren
zati bat, eta bestearena tailerrean zegoen prest, eta behar zen arbel
guztia zegoen jasota eta tailerrean biltegiratuta gainerako materialarekin batera. Urriaren 24an, Mario Lopez Gereña Aldundiko aparejadoreak jakinarazi zuen obra hauek egi zirela: atzeko teilatua desmuntatzea, adreiluzko hormak jasotzea eta metalezko bilbadura bat
muntatzea, arbelez amaitua eta Durisolez finkatua. Halaber, alboetako eta erdiko pabilioietako sabai aizunak desarmatu ziren. Zoladura hormigoiz egin zen, eta haren gainean arbelezko 40 × 40 zentimetroko lauzak jarri ziren, zentimetro 1 lodi zirenak. 46.589 kilo burdin
erabili ziren metalezko egiturarako eta teilatura irteteko lau argi-zulo
eraiki ziren. «Eclipse sistema»ko kristalezko teilatu bat jarri zen, profil
bereziko altzairuzko barrekin egina, berunez estaliak barrak, barruko
maila hexagonaleko kristal armatua ere erabiliz. Teilatuko beste elementu batzuk, hala nola erretenak, zinkez jarri ziren: 322 m/l guztira.

1962ko ekainean baldintza orriak sinatu ziren eta obra uztailaren
24an esleitu zitzaion Pedro Jose Urrutia Magan Gasteizko auzotarrari, zeinak Tomas Zumarraga dohatsuaren kaleko 15ean baitzeukan
bizilekua. Nolanahi ere, 1963ko apirila arte ez ziren hasi metalezko
teilatua jartzen. Hori da hura eraiki eta zura desmuntatu aurreko lanak egiteko behar izan zen denbora. Tarte horretan batzar aretoaren
gaineko forjatua egin eta pisua jaso zen kaperaren gaineko errotondan, behar ziren obra guztien aurrekontu orokorra aurkeztuz: igeltsero lanak, materialak kentzea, hormigoia jartzea eta beste errementari
eta latorrigile lan batzuk.
AURREKONTU OROKORRA
Materialak kentzea

103.600

Ormigoiak

188.511

Igeltsero lanak

522.360

Errementari lanak

775.150

Latorri lanak

107.150

GUZTIRA

1.697.456

Metalezko teilatua eraiki bitartean 1962ko abenduaren 5eko bilkuran gainerako lanetarako proposamena onartu zen. Etapa bitan egin
ziren: lehenengoa, atzealdeko hormak eraikina errematatzen zuen erlaitzaren pareraino jasotzea eta, ondoren, ipar eta hego hegaletako
teilatua desmuntatu eta berriarekin ordeztea. Teilatu zaharra desmuntatzean ateratako materiala kontratistaren alde geratu zen. Bigarren fasean jasotako pisuaren kanpoaldea harriz xaflatu eta barrualdeko esparruak banatu ziren.

Arkitektoak obrak ziurtatu eta, aldi berean, eskatu zuen 101.848 pezeta, lizitazioko murrizketa ekonomikotik zetorren kopurua, lanak ondo
amaitzeko behar ziren hobekuntza jakin batzuetan inberti zedila.
1963ko azaroaren 16an, obren zatirik garrantzitsuena amaituta egon
arren, lan osagarri batzuk egitea proposatu zuen Guineak berriro:
batzar aretoko kaperaren gaineko horma goratzea, burdinazko habez
egindako forjatu bat jartzea, galeriaren ondoko pasabidearen sabaia
eraistea eta kaperaren gaineko esparru edo gelara sartzeko harmailak
eraikitzea. Gainerakoa egin zuen kontratistari esleitu zitzaizkion obra
horiek guztiak zuzenean.
Data berean altxatutako bigarren solairuko atzeko fatxadak harlanduz xaflatzeko proiektua aurkeztu zuen. Azaroaren 19an, Sustapen Batzordeak haren proposamen guztiak onartu zituen eta obrak
1964ko urtarrilean geratu ziren amaituta.381382383384
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Jasotako pisuaren kanpoaldea xaflatzea
Pisua jasota 385, kanpoaldea harlanduz xaflatzen hasi ziren, arkitektoak 1963ko azaroan aurkeztutako baldintzen arabera. Haien
artean, Pitillasko harria erabili behar zela zioen, eta harlanduak
fatxada bereko beheko gainerako solairuetakoen lanketa eta itxura
berdinetan amaituta geratu behar zirela. Zegozkien planoak ematen zituen horretarako. 1963ko abenduaren 26an enkante lehiaketaren zigiluak zabaldu ziren. Construcciones Cendaguren SL eta Piedras y Derivados la Vitoriana SL enpresak aurkeztu ziren. Azkena
1961ean eratu zen eta bera atera zen esleipendun, 460.000 pezetako
eskaintza eginda.
Xaflatzeko lanak 1964ko urtarrilaren 15ean hasi ziren, bilkura
aretoaren gainean zegoen pisua burdinazko hagekin eraikitzekoak
amaituta zeudelako.
Harriak garraiatzen Pitillasko harrobietan742.

X

Pisua jasota, kanpoaldea harlanduz xaflatzen hasi
ziren, arkitektoak 1963ko azaroan aurkeztutako
baldintzen arabera. Haien artean, Pitillasko harria
erabili behar zela zioen, eta harlanduak fatxada bereko
beheko gainerako solairuetakoen lanketa eta itxura
berdinetan amaituta geratu behar zirela.

X

Aurreikusita zegoen bezala, kanpoko horma Pitillasko harrobietatik
eramandako harlanduz estali zen386, 5 zentimetro lodi zen harria eta
letoizko grapekin finkatu zen. Estaldura adreilu kofadunez trinkotu
eta zementuzko morteroz hartu zen. Halaber, erremateko moldurak
eta erlaitza harlandu mota berekoak izan ziren. Proposamen teknikoan burdinazko 11 balkoi jarri beharra ere erantsi zen, beheko solairuetan zeudenen forma berekoak.
Guztira 275 m2 Pitillasko harri erabili ziren paramentu leun eta
makoetarako, 77 m2 zangoetarako eta 62 m2 erlaitzean.

Barruko erabateko zaharberritzea: bulegoetako
obrak eta banaketa solairu guztietan (1964)
Kanpoko obra guztiak amaituta, jauregiaren barrualdea erabat
zaharberritu eta eraberritzea proposatu zen. Obra horiek 1964ko
abuztuaren 14ko osoko bilkuran onartu eta azaroaren 12an hasi ziren387. Funtsean administrazio zerbitzuetarako esparru berriak banatu eta dekoratu eta zaharrak berregokitu ziren. Obra hauek egin
behar izan ziren horretarako.

Paramentuaren xafla lanaren eta burdin hesidun balkoiaren altxaera planoak.

Erdisotoko solairua
Beheko solairua edo solairu nagusia
Solairuartea
Goiko solairua

X

Kanpoko obra guztiak amaituta, jauregiaren
barrualdea erabat zaharberritu eta
eraberritzea proposatu zen. Obra horiek
1964ko abuztuaren 14ko osoko bilkuran
onartu eta azaroaren 12an hasi ziren.

X

742

Iturria: http://www.pueblos-espana.org/navarra/navarra/pitillas/428445/.
Harrobia egun agortuta dagoela dio.

385

ATHA-DAIC-16838-8.
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Pitillasko hareharri naturala marroi argia zen, apur bat pikardatua, ale
mehekoa, egitura masibokoa, geruzapen gurutzatu oso lodi eta barreiatukoa,
eta ez zeukan ageriko pororik edo pitzadurarik. Kuartzodun kalkarenita gisa
dago sailkatuta.

387

ATHA-DAIC-14899-15.

359

Erdisotoko solairua

Beheko solairua edo solairu nagusia

Ezker hegalean trenkadak eraitsi, ate birakaria desmuntatu eta haren baoa harlanduz eta burdin sarez itxi zen, alde horretako leihoak
bezala. Zoladura ordeztu zen, baldosa eta kortxoa jarriz. Atondokoa,
aldiz, marmolez egin zen, eta bulegoetakoa gomazkoa. Zurezko ate
berriak, igeltsuzko plakak zeuzkaten sabaiak, hotsen kontrako sistema
eta elektrizitate, telefono eta berokuntza instalazio berriak jarri ziren.
Erdialdean ere trenkadak eraitsi eta horma berriak ireki ziren, aurreikusitako bulegoen banaketaren arabera. Burdinazko ate bat jarri
zen erdisotoaren sarreran. Arestiko aldean bezala, sabai faltsuak eta
marmolezko zoladura jarri ziren sukalderako, argazki artxibo eta espeleologia kabineterako aldeetan.
Eskuinaldean aurreikusitako obra bakarra igogailu zuloa zabaltzea
izan zen. 1966ko urtarrilean onartu zen hura behin betiko jartzea eta
Talleres Eléctricos Iru enpresa arduratu zen hura hornitu eta jartzeaz,
339.685 pezetan.
Erdisotoko solairuak banaketa hau izan zuen obren ondoren:

Erdialdean batzar nagusien aretoan kaperara ematen zuen aretoko
irekidura edo atea zabaltzea zegoen aurreikusita, jarlekuetatik aldarea
ikustea errazteko. Obra hori ez zen data horietan egin, zortzi urte geroago baizik, eta aurreko kapituluan dokumentatu dugunez.
Ezkerreko alboko gelan, jangela edo harrera aretoa zeritzonean, tronadura desmuntatu, burdinazko habexkez egindako bilbadura bat
jarri zen, eta haren gainean ipini zen zurezko parketa390. Gainera,
aurrebilkura aretoko sabai aizuna ordeztu, linea elektriko berria eta
erradiadore modernoagoak jarri, eta balkoietako zurezko mihiztaduraren ordez metal arotzeria jarri zen. Eskuineko alboko gelan ere
balkoietako zurezko mihiztadura aldatzea erabaki zen.
Ezker hegaleko aldean, zeina presidentearen eta diputatuaren bulegoetarako erabiltzen baitzen, ez zen banaketa aldatu; beste alde ba
tzuetarako erabaki zen bezala, leiho eta balkoietako zurezko mihiztadura kendu eta metalezkoa jarri besterik ez zen egin.391 392
Eskuin hegalaren aldean bulegoen banaketa berria oztopatzen zuten trenkada guztiak eraitsi ziren. Beste aldeetan bezala, balkoietako mihiztadurak aldatu eta argiztapen eta berokuntzarako sare
berri bat egin zen. Bulegoak banatzeko atondoan marmolezko zoladura jarri zen.

Aldea

Gela eta/edo arlo administratiboak

Erdialdea

Ikaztegia, komunikazio pasabidea. Batzar aretoaren azpiko
aldean: katastro artxiboa, berokuntzako galdara746, argazki
kabinetea eta Kultura Kontseiluaren espeleologia atalari
utzitako esparrua.
Ezkerraldean, Katastroa, eta eskuinean artxibo aldea, su
kaldea eta agente exekutiboaren bulegoa.

Ezker hegala

Telefonogunea eta Nekazaritza eta Abeltzaintza Zerbitzua.

Eskuin hegala

Mendi bulegoak747.
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Aldea

Gela eta/edo arlo administratiboak

Erdialdea

Atondoa, batzar aretoa, erremate gela, jangela edo harrera
aretoa, lehen bezala.

Ezker
hegala749

Presidentziaren gelaurrea. Presidentzia bulegoa. Presidenteordetza bulegoa. Diputatuen egongela. Diputatuen bulego bi.

Eskuin
hegala750

Atondoa. Kontu Hartzailetza bulegoak, alde gehiena beteko
dutenak. Diruzainaren bulegoa eta Diruzaintza.

1957ko urtarrilaren 26ko bilkuran onartu zen jauregian berokuntzako 		
galdara bat jartzea.

Gogoratuko dugu 1940an azken solairuan zeudela zerbitzu horiek. 		
Alde horretan artxiboa eta liburutegia zeuden kokatuta.
748 Hasiera batean arkitektoak zurezko zorua kendu eta marmolezkoa jartzea
zeukan aurreikusita, baina obra hori zenbait urte geroago egin zen, 1973an,
zehazki.
749 Dekorazio aldaketak alde batera utzita, iraganean bezala utziko da alde hori.
750 Gogora dezagun aurreko banaketan alde horretan Aurrezki Kutxaren bulego
bat eta Patente, Errege Eskubide eta Utilitate bulegoak zeudela. Baita Miñoien
zaintzarako eta telefonogunerako esparru txiki bi ere, banaketa berrian polizen
erregistrorako eta igogailu berrirako alde baterako erabiliko direnak.
389
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Solairuartea

Goiko solairua

Eraberritze kopururik handiena egin zen alde horretan. Ezker nahiz
eskuin hegalean trenkada guztiak eraitsi, zoruko bilbadura guztia desmuntatu eta haren ordez metalezko bat jarri zen. Gangatilen gainean
hormigoi luzituzko iragazi bat jarri zen. Gainerako aldeetan bezala,
elektrifikazio eta aireztapen sistema berriak behar izan ziren. Zoladura guztiz altxatu zenez, marmola jarri zen bulegoak banatzeko atondoetan, eta gomazkoa bulegoetan.
Erdialdean trenkada guztiak eraitsi ziren, zorua hormigoiz luzitu eta
banaketa berriak egin ziren adreilu eta zurezko tarteekin adreiluzko
tabikoian bermatuta, arkitektoak proiektatutako planoaren arabera.
Gainerako bulegoetan bezala, sabai akustikoak eta elektrizitate eta
berokuntza sare berriak jarri ziren. Albo biak bulegoetarako prestatu ziren.

Haren azpiko solairuarekin gertatu bezala, goiko solairuan ipar eta
hego hegaletako trenkada guztiak berregin ziren eta zoru eta sabaiko
zurezko bilbadurak desmuntatu eta haien ordez burdinazko habexkaz
egindako beste batzuk jarri ziren. Paramentu guztiak pikatu eta zarpiatu ziren, eta panel akustikoak jarri ziren sabaietan eta marmolezko
zoruak atondoentzat eta gomazkoak bulegoentzat. Gainerako eraikinean bezala, kable elektriko berriak jarri eta balkoietako zurezko bilbaduren ordez metal arotzeria ipini zen. Bulegoen banaketa planoan
adierazitakoaren arabera egin zen. Ogasun bulegoak atondora zabalik zeuden eta marmolezko mahai bana zeukaten. Eraberritze berezi
gisa, ipar eta hegoaldeko komunikazio galeria zaharrean trenkadak
jarri ziren presidentearen bulego berriak, Presidentziako gelaurrea
eta batzorde gela egiteko. Data berberetan Garibay aroztegiak Presidentziako atondotik abiatu eta erdiko gelarako sarbide ematen zuten
eskailerak egin zituen. Erdiko gela batzar aretoaren gainean egin zen
eta haren leihatea konpondu zen.

Aldea

Gela eta/edo arlo administratiboak

Erdialdea

Atondoko eta batzar nagusiaren eta kaperaren goiko aldeko
hutsune logikoaz gain, eskuin eta ezkerraldeko esparruetan
trenkadak egin ziren bulego hauek jartzeko: Ogasun eta Zerga ikuskarien bulegoak eskuin hegalean, eta bideetako ingeniariarena, perituenak eta delineatzaileenak ezker hegalean.

Hego
hegala

Errepide eta Garraio Negoziatua jarri zen, Miñoi buruaren
tzat gordetako aldearekin eta artxibo eta jantzizaindegirako
beste batzuekin.

Ipar
hegala

Zeharkako Zergen eta Enpresen Trafikoaren bulegoetarako
prestatutako aldea, bere artxibo, jantzizaindegi eta jendearentzako atondoarekin.

X

Eraberritze kopururik handiena egin zen alde
horretan. Ezker nahiz eskuin hegalean trenkada
guztiak eraitsi, zoruko bilbadura guztia desmuntatu
eta haren ordez metalezko bat jarri zen.

X

Aldea

Gela eta/edo arlo administratiboak

Erdialdea

Ipar hegaleko bulegoak hego hegalekoarekin komunikatzen
zuen galeria zaharraren zati batean trenkadak jarri ziren
presidentearen bulego berrirako eta alde bietan, eta lotuta,
Presidentziako gelaurrerako eta batzorde gela baterako.
Bulego horien aurrean, alde biak komunikatzeko atondo bat.
Batzar aretoaren gainean, arkitektura bulegoak jarri ziren.
Jasotako pisu berrian: eskuinean, Probintziako Ondasunak
eta Errege Eskubideak, eta ezkerrean, Langile eta Gizarte
Gaietako bulegoak

Ezker
hegala

751
Toki Erakundeen eta Organismo Juridikoaren bulegoak , eta
752
idazkariordearen bulegoa jarri ziren .

Eskuin
hegala

Bulego hauek jarri ziren: Ogasuna, Zeharkako Zergak,
753
Ogasun Negoziatua eta Ogasun burua .

751
752

753

1957ko apirilaren 16an osoko bilkuran eztabaidatu zen Arabako Organismo
Juridiko Administratiboak jauregi barruan lokalak izateko egindako eskaera.
Ordura arte, esparru hori Mendi eta Errepide Zerbitzuak, harrobietako
guardaburuen eta laguntzaileen bulegoek eta Sustapen Zerbitzuak betetzen
zuten.
Lehenago Nekazaritza, Arkitektura eta Ongintza bulegoak zeuden esparru
horretan.
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393394395

Eraikitzeko prozesuan zenbait enpresak esku hartu zuten, baina
barruko obra gehienak Construcciones Mendizábali esleitu zitzaizkion396, zeinak Jesusen Zerbitzarien kaleko 47an baitzeukan egoitza.
1964ko azaroaren 30ean lehen solairuko erdialdean lokal guztiak
egokituz eta hiru argi-zulo eraikiz egindako lan batzuen lehen ziurtagiria onartu zen397. Hurrengo hiletan, otsailaren 15etik 1965eko martxora bitartean, fatxada nagusiko metalezko bilbadura egin, bulegoak
mugatzeko trenkadak eraiki eta Presidentzia bulegoaren alde hori
prestatzeko behar ziren gainerako obrak egin ziren.

Ezkerrean, Presidentzia bulego berriak, 1965ean trenkadak jarrita, ipar eta hego hegalen arteko
komunikazio galeria zaharrean. Eskuinaldean, urte berean batzar aretoaren gainean zabaldutako gelara sartzeko eskailera. Gela hori Arkitektura Zerbitzuak erabili zuen hainbat urtez..

Bestalde, atzealdean bigarren solairua jasotzeko obren esleipendun
atera zen Construcciones José Urrutiak zoladurak jartzen, zoruetako
zementua luzitzen, hormak luzitzen, bulego eremu berriak elektrifikatzen, Mañariko marmolak jartzen, eta abarretan ere esku hartu
zuen398. Beste eraikitzaile batek, Felix Urabainek, obra osagarriak
egingo ditu, eta Aldamak letoi lanak.
Hurrengo urteetan garrantzi txikiagoko obrak egin zituen Mármoles
Las Heras-ek barrualdean , hala nola zenbait esparrutan marmola
jartzea399, estalkiak berogailu-estalkietarako, Markinako marmol
beltzezko harmailak Presidentziaren aurreko eskaileretan eta material horretako piezak («Pirinio berde» motakoak) erradapietan. Elektrifikazio berriko obrak zenbait enpresak egin zituzten, hala nola
Sosoagak, Añúak, eta abarrek.

Batzorde gela berria Presidentzia aldean (1965)
Argazkia: Arkitektura Zerbitzuaren artxibategia.

Atal berezia izan zen bulego berrietan altzariak jartzeari dagokiona. Zurezko altzariak hornitzen esku hartu zuten Garibay enpresak
eta, batez ere, Muebles R. Díazek400, zeinak erdiko alde noble guztia,
Presidentzia eta Idazkaritza dekoratu baitzituen, sofak, marmolezko
estalkiekiko mahaiak, erradiadoreetarako altzariak, tresilloak, hormaliburutegiak, ateetako markoak, zurezko frisoak, etab. hornituz. Era
berean, enpresa horrek jasoko du beste lan batzuen esleipena. Haien
artean, moketak eta marmolezko janbak jartzea, zurezko eskudela
Arkitekturara iristeko eskailerarako, etab. Bulegoentzako altzarien
atalean metalezkoak hautatu ziren, boladan zeudenak orduan: armairuak, bulegoko mahaiak, mahai lagungarriak idazmakinentzat, aulki
moldagarriak, etab.401

1964an jasotako pisua, inpostatik gora. Argazkia: C.U.

OBREN AURREKONTUAK
Erdisotoko solairua

Ezker alboa

642.591

Eskuin alboa

1.185.646

Beheko solairua edo
solairu nagusia

Erabateko
birmoldaketa

3.475.324

Solairuartea

Alboko ezkerraldea

972.985

Alboko eskuinaldea

972.985

Erdiko ezkerraldea

416.942

Erdiko eskuinaldea

605.942

Alboko ezkerraldea

1.571.066

Alboko eskuinaldea

1.736.066

Lehenengo solairua
GUZTIRA

11.579.574
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Haien ezaugarriak: hiru argi-zulo 40 × 30 metroko T gisa eraikiak, 50 × 50
zentimetroko karratuak eginez, bakoitza 5 × 2 metrokoa eta 3 × 1,5 metroko beste
bat. 18 zentimetroko zortzi habe jarri behar izan ziren, 8,30 metrokoa bakoitza,
16 txapa soldaturekin argi-zuloen asenturako.
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Igogailua jartzea 1966an
Jesus Guineak pentsatu zuen eraberritzeko eta zerbitzuak berriz banatzeko planaren barruan igogailu bat jartzea402 zegoen aurreikusita,
eta 1966ko urtarrilean proposatu zuen haren obrei ekitea. Kokalekurik egokiena solairu nagusia zela erabaki zen, Presidentziako atondoan, jantzitegi zaharraren tokia betez, eta geralekuak solairuartean
eta azken solairuan izatea, Presidentzia bulego berriaren gelaurrearen ondoan.
Hiru eskaintza jaso ziren403, eta Talleres IRU enpresa atera zen esleipendun. Zaragozako GIESA enpresaren igogailua jartzea proposatu
zuen berak. Hurrengo urteetan beste igogailu bat jarriko da jauregiaren iparraldean, sototik solairu guztiekin komunikatzen zuena.

Bulegoak Probintzia plazako 14ko
higiezinera eramatea
Urte horietan, eta batez ere bigarren solairua altxatzeko obrak egin
bitartean, bulegoak jauregitik ateratzen jarraitu zuten. Haiek har
tzeko prestatutako lehen higiezinetako bat Probintzia plazako 15ean
(egungo 14a) erosi zen eraikina izan zen. Etxe horrek solairu bi zeuz
kan, eta berrogeita hamarretarako berreraiki egin zen, bere garaiera ondoko etxeenarekin berdinduz, zehazki 1955ean erre ondoren
berreraiki zen higiezinaren garaierarekin. Eraikina beheko solairuarekin, lau solairurekin eta atikoarekin jaso zen, eta hasieran, zenbait
karguren etxebizitzetarako erabili zen: idazkaria, diruzaina, kontu
hartzailea, ibilgailuen burua, Nekazaritza eta Abeltzaintzaren zuzendaria, atezaina, etab. Beheko solairu osoa Probintziako Inprentak
eta garaje batek bete zuten. Halaber, funtzionarioen etxebizitza gisa
okupatutako zenbait solairutan, bulego batzuek ere partekatzen zuten
tokia: lehenengoan, 1968tik, Nekazaritza eta Abeltzaintza zegoen; bigarrenean, Katastroa; hirugarrenean, Arkitektura Zuzendaritza, eta
haren negoziatua jauregiko teilatupeko aldean geratzen zen.
1966an aldaketa batzuk egin ziren. Bigarren solairuan, Katastroa
Probintzia plazako 14an erositako higiezin berrira eramatean, eskuineko eta ezkerreko pisuak batu ziren Nekazaritza eta Abeltzain
tzaren zuzendari kargua bete zuen Jose Ruiz Gordoaren etxebizitzarako erabiltzeko, zeina data haietan Aldundiko presidente izendatu
baitzuten; kargu hori izanik, solairu osoa prestatu zitzaion. Zenbait
solairu aipatutako karguentzako bizileku gisa erabiltzea kargu hura
betetzen zuten bitartean baino ez zen indarrean egon. Hala, ondorengo urteetan, libre geratu ziren esparruak bulego berriak kokatzeko
birgaitu ziren. Egoera hori hirurogeita hamarretan gertatu zen fun
tsean, bulego teknikoak eraiki ondoren. 1975ean bosgarren solairua
Agentzia Exekutiboak bete zuen, lehenengoa Kultura Kontseiluak,
Gasteiz eta Arabako Asistentzia eta Osasun Fundazioak (FASVA) eta
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Electricidad Arrázola, 266.000 pezetako Muguerza igogailua jartzea proposatu
zuena; Talleres Eléctricos E.I.A, 341.400 pezetako Eguren igogailua proposatu
zuena; eta Talleres Eléctricos IRU, 339.685 pezetako GIESA igogailu baten alde
egin zuena.

Probintzia plazako 14ko etxearen planoa. 1957. urtea. Egilea: Jesus Guinea.

Euskara Zerbitzuak. 1977an, azken zerbitzu biak Alaba Jeneralaren
kaleko 10eko higiezinera eramatean, Kultura, Hezkuntza, Kirol eta
Protokolo Negoziatua kokatu zen bertan.
1979an berriz birgaitu eta zaharberritu zen eraikinaren fatxada, eta
Construcciones Rubín enpresa izan zen barrualdea eta fatxada zaharberritzeko obren esleipenduna. Crespo enpresak egin zuen kanpoko
pintura guztia.
Hurrengo urteetan, Probintzia plazako higiezinetan erabilera administrazioetarako esparru berriak gaituta, jauregian jarraitzen zuten
zerbitzu bakanak (Langileak, Organismo Juridikoa, etab.) higiezin
horretara igaro ziren pixkanaka. 1990ean, jauregiaren ezker hegalean
egiten ari ziren obren kariaz, lehen solairura eraman ziren Aholkularitza Juridikoa eta Idazkaritza Nagusia. Bestalde, Probin
tziako
Inprenta Aliko instalazio berrietara eraman ondoren, beheko solairu osoa Probintziako Artxiborako erabili zen. Haren instalazioak
agiriak gordetzeko beste esparru batzuekin komunikatzen ziren,
sarrera Jesusen Zerbitzarien kaletik izanda. Lokal horietan geratuko
da, 1993an Jose Luis Caton arkitektoak diseinatutako eraikin berrira
behin betiko eraman arte, unibertsitate aldean kokatuta. Urte horretan birkokatu ziren artxiboak utzitako tokian zenbait zerbitzu, hala
nola Enpresako Medikuntza, Ugalketa, etab. Azken batean, zerbitzu
batzuk tokiz aldatzeagatik berriak hartzeko zaharberritzeko obrak
gertatuko dira etengabe eraikin horretan.
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Eraberritzeak jauregian hirurogeita
hamarretatik aurrera

Irudiak jauregiaren eskuin hegalaren erabateko eraberritzearen ondoren. Arkitektura Zerbitzuaren argazki artxibategia.
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1971n Jesus Guinea arkitektoa erretiratu zen. Aurreko urteetan haren
zerbitzuak lurraldean obra mota oro egiteko behar ziren eginkizunak
bildu zituen. Probintziako eraikinetan egindakoez gain, hala nola
jauregikoak, bidezainen etxeak, Miñoienak eta foru titulartasuneko
beste higiezin batzuk, haren zuzendaritzapean tokiko beste obra ba
tzuk kudeatzen ziren (konponketak udaletxeetan, kontzeju etxeak, eskolak, irakasleen etxebizitzak, frontoiak, higiene eta osasun zentroak,
medikuen etxeak), baita hirigintzaren arloko jarduerak ere, hala nola
hiri antolamenduko planak, herrien elektrifikazioa, etab. Monumentu
ondare historikoaren zaharberritzeak ere egin ziren, eliza, komentu,
dorre eta dorretxe, eta abarretan esku hartuz404.
Erretiratu baino urtebete lehenago hain zuzen ere, 1970ean, Aldundiko Idazkaritza Nagusiak405, urte horretako otsailaren 24ko erabakiaren arabera, zeinaren bidez korporazioak langile plantilla berria
diseinatu beharra aztertzen baitzuen, zirkular bat bidali zien administrazio arlo guztiei haietako bakoitzean jarduteko moduari eta horretarako zeuzkaten langileei buruzko informazio eske. Arkitektura
Zerbitzuak bidalitako erantzunean zioen hari atxikitako langileak
doktore arkitekto bat, aparejadore bat, delineatzaile bi, plantillako
administrari laguntzaile bat eta enpresa turistikoetako teknikari kontratatutako beste bat zirela. Txostenaren egileak, Jesus Guineak,
azpimarratzen zuen beharrezkoa zela haien guztien arduraldia
trinkoagoa eta apartekoagoa izatea beraien eginkizunei zegokienez.
Proiektuak eta aurrekontuak idaztea, obrak ikuskatzea eta Aldundiari
eta Kultura Kontseiluari bakarrik zegozkion txostenak bideratzea ziren
eginkizun horiek. Administrari laguntzaileen ardurak azaldu ondoren, adierazi zuen premiazkoa zela delineatzaileen plantilla beste batekin
handitzea, eta derrigorrez topografo izatea jarri zuen baldintza, orduan
zegoena Hirigintza Negoziatuan ematen baitzituen bere zerbitzuak
eta, beraz, beste bat behar baitzen, baina zuzendariari atxikia. Halaber, esan zuen plantilla derrigorrez handitu behar zela Aldundiaren
ustez eginkizunen artean Arabako Aldundiei aholku ematea sartzea
komeni bazen. Haren ustez, kontuan hartu behar zen alde hori arkitekto plazaren deialdia egitean, laster erretiratzekoa baitzen bera.
Eta halaxe gertatu zen. Erretiratu ondoren, Aldundiak ordura arte
zerbitzuaren zereginak egiten zituzten langileen kopurua handitu beharra aztertu zuen, eta udalerriak aholkatzeko eginkizunak zabaldu
ziren. 1971n Santiago Fernandez-Villa arkitekto hirigilea sartu zen
zerbitzuan eta, urte harrezkeroztik (eta, bereziki, 1975az geroztik)
aldaketa garrantzitsua gertatu zen aipatzen ari garen unitate teknikoaren egituran.

404

Arlo horretan batez ere 1958az geroztik egin ziren jarduerak azpimarratu
behar dira; izan ere, maiatzean Batzar Nagusiak egitean, “oroitzapenezkoak”
deritzenak, Lur Jareetan (urte bakoitzean Arabako herri batean) herri horretan
zenbait obra egiten ziren deitutakoak atosten ziren eraikin zibil edo erlijiosoetan,
alde batera utziz bestela Udalak bere gain hartu beharko zituzkeen gastu
handiak. Hala Arabako monumentu ondare historiko artistikoa berreskuratu eta
zaharberritzeko proiektu garrantzitsu bat egon zen.
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Arkitektura Zerbitzua. 			
Egitura organikoa eta pertsonalekoa
Data haietatik aurrera zerbitzua berrantolatzen hasi ziren, eta arduradun bakarra izatetik, probintziako arkitektoa (zeinarengan bil
tzen baitziren mota orotako obren proiektuak, bai arkitekturari bai
hirigintzari lotutakoak, egin eta zuzentzeko eginkizun guztiak), arlo
horiek pixkanaka bereiztera igaro zen, bakoitzari bere langileak eta
zenbait negoziatu jarriz.
1973az geroztik, arkitekto berria izendatuta, Julio Herrero Romero406, arloak eta erantzukizunak banantzea erabaki zen, unitate bi
ezarriz: alde batetik Arkitektura, haren erantzukizuna, eta bestetik
Hirigintza, Santiago Fernandez-Villak zuzenduta. Zerbitzu bakoi
tzak bere lokalak eta langileak edukiko ditu, bulego tekniko berrietan
kokatuta biak.
Hala hasi zen profesional taldea eratzen. Bertan, Guinearen eskuin
eskua izandako Mario Lopez Gereña aparejadoreaz gain, Blas Leal
eta Luis Gartzia Albeniz aparejadoreak ere sartu ziren. Geroago Jose
Ignacio Lasagabaster eta Jose Luis Caton arkitektoak sartu ziren.

406

Julio Herrero Romero. Segoviarra jaiotzez (1947). Batxilergoko ikasketen
ostean, 1963an Madrila mugitu zen unibertsitate aurrekoa egiteko eta hurrengo
urtean Madrilgo Unibertsitate Politeknikoko Goi Mailako Arkitektura Eskola
Teknikoan sartu zen. 1969ko irailean karrerako espezialitate bietan titulatu
zen, hirigintzan eta eraikuntzan, eta 1970eko otsailean amaitu zuen karrera
amaierako proiektua. Haren lehen urrats profesionalak Arkitekturako Eskola
Teknikoko irakasle izan ziren Egitura Berezietako eta Lurzoruaren Mekanika
eta Zimendu Berezietako arloetan, eta doktoretza egin zuen Sistemen
Automatikan (informatikaren aurrekoa). 1971n GEORPLAN aholkularitza
teknikoko enpresan sartu zen, eta berarekin mugitu zen Arabara 1972an
Munduko Bankuak bultzatutako eskolaurreko ikastetxeak eraikitzeko. Ricardo
Aroka arkitekto eta Egituretako katedratikoaren estudioan parte hartu zuen.
Arabako Foru Aldundiak Arkitekturako bururako plaza deituta, 1973ko
urtarrilaren 1ean izendatu zuten posturako. Karguan batez ere probintziako
eraikinen obrez eta proiektuez arduratu zen. Hala, 1973tik bete-betean jardungo
du probintziako bulegoen eraberritzeetan eta bulego teknikoentzat eraikitzen
hasi zen eraikinaren obrak zuzentzen. 1986an foru diputatu izendatu zuten,
eta 1986-91 eta 1995-97 legealdietan bete zuen kargu hori. Azken aldi horretan
Hirigintza eta Ingurumen Saileko titularra izan zen, eta haren barruan
zegoen Arkitektura Zerbitzua. Beraz, ez zuen kontaktua galdu zerbitzuarekin.
Halaber, batzarkide izan zen 1987tik 1995era bitartean. Egun Arabako
Batzar Nagusien egoitza den eraikina birmoldatzeko obren zuzendaritzan
lagundu zuen. Aipatutako obrez gain, hauek azpimarratu behar dira: Arabako
Kalkulu Gunearen proiektua, eraberritzeak Probintzia plazako 14ko etxean
probintziako bulegoetarako, Las Nieves zaharretxea, La Paz umeen egoitza,
zentro geriatrikoa, Eusko Jaurlaritzarentzako eraikinen birmoldaketa, Lakua 1,
Probintziako Institutua (egungo Eusko Legebiltzarra) Jose Erbinarekin batera,
Ajuria Enea lehendakariaren etxebizitzarako egokitzea (lehenago Euskal Arte
Museo gisa egokitu zuen) eta Arma Museoaren sorrera. Jose Luis Catonekin
batera Musika Kontserbatorioaren proiektua idatzi zuen. Zaharberritzeko
obrak zuzendu zituen Arabako 30 elizatan baino gehiagotan, baita Aiara
Kantzilerraren jauregian ere, Kexaan, eta hainbat obra udaletxeetan. Haren
obrarik konplexuena Forondako aireportuaren diseinua zuzentzea eta bertan
parte hartzea izan zen. Javier Botellarekin batera egoitza berrien proiektuan
parte hartu zuen. Jauregian izandako esku hartzeei dagokienez, dagokien
testuan aipatzen dira.

365

1985ean, Arabako Foru Aldundiaren berrantolaketa sakon baten ondoren, bere sailen organigrama argitaratu zen. Dagokigun arloan,
Hirigintza eta Arkitektura saila deituko da, eta zuzendaritza bakarra
edukiko du, hiru zerbitzu biltzen zituena:
Lurralde Plangintza eta Informazio Zerbitzua, atal birekin: Plangintza eta Kartografia.
Hirigintza Zerbitzua, atal birekin: Hirigintza Kudeaketa eta Hirigintza Diziplina.
Arkitektura Zerbitzua, hiru atalekin: Probintziako Eraikinak,
Ondare Historiko Arkitektonikoa eta Obra Orokorrak (lehen
Foru Plana).
Urteak joan ahala, zerbitzu eta atal horien inkardinazioan aldaketak
egongo dira zenbait sailari atxikita egoteari dagokionez, baina fun
tsean laurogei eta laurogeita hamarretan aurreikusitako eginkizunak
beteko dituzte. Langileen azpiegitura pixkanaka haziko da eginkizunak eta zerbitzuak gehitu ahala, eta sailera batu ziren Enrique Guinea, Javier Botella eta Javier Arregi arkitektoak; Jesus Rioyo eta Mikel
Viteri aparejadoreak eta Javier Velez Mendizabal ingeniaria, talde
kualifikatuak osatuz Aldundiaren berrezarpen demokratikotik pen
tsatu eta bultzatu ziren proiektu ugariei ekiteko. Zenbait urte geroago, laurogeita hamarretan eta Kultura Ondareari buruzko uztailaren
22ko 7/290 Legearen ondorioz, Aldundiak eskumen berriak hartu
zituen bere gain eta Ondare Historiko Arkitektonikoaren Zerbitzua
sortu zen bereizita, Jose Ignacio Lasagabasterren ardurapean. 407
Orriotan, aztertzen ari garen gaia dela eta, jauregiaren eta haren ingurunearen obra eta eraberritzeei zuzenean lotutako jarduera izan
duten arkitektoak baino ez ditugu aipatuko.

Bulego teknikoentzako eraikin berria eta
hirurogeita hamarretako eraberritzeak
Hirurogeita hamarreko hamarkadan Guineak jauregian egindako
eraberritze handiei arkitekto berriek, 1970ean izendatutako Santiago Fernandez-Villak, eta 1973az geroztik Herrero Romerok, proposatutakoak batuko zaizkie. Bulegoak modernizatu zituzten biek,
alde jakinetan aireztapen sistemak jarri eta hobekuntzak egin zituzten sare elektrikoan, berokuntzan, komunikazioetan, eta abarretan,
baita garrantzi handiko eraberritzeak ere, egituraren eta esparruen
zaharberritzearen ikuspuntutik.
Jauregiaren erabilerari buruzko planteamendu orokorra pixkanaka
administrazio eginkizunak kendu eta nagusiki ordezkaritza eta era
kunde izaera duen eraikin bihurtzea zela kontuan hartuz, bulegoak
birkokatzeko plan bat hasi zen, haren inguruan zeuden higiezinak
erabiliz edo eraikin berriak eraikiz zeuden lurretan. Esan denez, lehen jarduerak Probintzia plazako 14ko eraikinean zerbitzuak jarriz
gauzatu ziren.

Bulego teknikoak eraikitzea
Aurreko urteetan gelen zenbait birkokapen aurreikusi arren, denbora joan eta foru kudeaketa administratiboari aurre egiteko langile zuzkidurak handitu ahala, zerbitzuetako batzuk hartuko zituen
eraikin berri bat eraikitzea proposatu zen azkenik, azpiegiturak eta
sarbideak hobetzea lortzeko era horretan, bai funtzionarioentzat bai
jendearentzat orokorrean. Bulego berri horiek jauregitik kanpo gaitu
behar zirenez gero, Arkitektura Zerbitzuak oin berriko eraikin bat
jasotzea proposatu zuen, eta plazaren albo batean zegoen Foru Aldundiaren jabetzako orube bat hautatu zuen toki egoki gisa408.

Obrak bulego teknikoen eraikina jaso zen orubean (1972)765.
407

AMVG. ARQ-4097_04(2)+ARQUÉ_1972_Plaza de la Provincia.

Bulego teknikoen proiektuaren planoa (1971). Egilea: Santiago Fernandez-Villa.
408
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Bulego teknikoen proiektuaren planoa (1971). Egilea: Santiago Fernandez-Villa.

1971ko azaroaren 9an Santiago Fernandez-Villa409 arkitektoak egindako proiektua aurkeztu zen, bere barruan probintziako zuzendari
tza teknikoak hartzeko, 33.195.297 pezetako aurrekontuarekin, eta
1971ko azaroaren 23ko bilkuran onartu zen. Lehiaketa 1972ko ekainaren 10ean argitaratu zen, eta 12 enpresa aurkeztu ziren. Gasteizko
Industriales Constructores Asociados SA (INDUCASA) gertatu zen
esleipendun, 27.992.427 pezetako eskaintzarekin, egiteko 11 hileko
epearekin. Fernandez-Villak eta Herrerok zuzendu zituzten obrak.
Bulego teknikoentzako eraikin berria amaituta, zerbitzu hauek jarri
ziren haren solairuetan: 1. Nekazaritza eta Abeltzaintza; 2. Industria eta Plangintza; 3. Mendiak; 4. Errepideak; 5. Arkitektura eta 6.
Hirigintza.
Denbora igarota, atzealdean, eraikin bat jaso zen Arabako Kalkulu
Gunea410 eta korporazioaren ibilgailuentzako garaje bat hartzeko.
Eraikin berriaren obrak amaituta eta bulegoak mugituta, jauregian
hutsik geratu ziren zerbitzu horiek zenbait solairu eta aldetan betetzen
zituzten esparruak, eta erabilera berrietarako esku hartze berriak eragin zituen horrek.
Bulego teknikoak. 1975. urtea.
GUA. LFM-064I_1(3). Egilea:E.Guinea_1957ko abuztuaren 16a

409

410

Santiago Fernandez-Villa Sanchez. Burgosen jaio zen (1943), eta han egin zituen
batxilergo eta unibertsitate aurreko ikasketak. 1962an Madrila mugitu zen
eta Zientzietako Hautazkoa ikasi zuen han, Arkitekturako Hastapenekoaren
aurreko derrigorrezko kurtsoa. 1063an Madrilgo Unibertsitate Politeknikoko
Goi Mailako Arkitektura Eskola Teknikoan sartu zen, eta Hirigintzako
espezialitatean titulatu zen bertan 1969ko ekainean, karrera amaierako proiektua
urte horretako irailean amaituz. 1967 eta 1970 artean Ignacio Santos Quevedo
arkitektoaren estudioan parte hartu zuen Madrilen. Egoitzak, hotelak eta
industriak eraikitzeko proiektuak egin zituen Espainiako zenbait eskualdetan.
Arabako Aldundian goi mailako arkitekto plaza bat deituta, 1970eko uztailaren
1ean sartu zen eta Aldundiak bultzatutako proiektuetan lan egin zuen,
Jesus Guinea arkitektoarekin batera hura erretiratu arte. 1971-72an bulego
teknikoentzako eraikin berriaren proiektua egin zuen Aldundiarentzat. Haren
xedea jauregitik bertan zeuden bulego ugariak ateratzea zen. Haren jarduera
nagusietako bat Batzar Nagusien aretoa eraberritzea da. Halaber, Arkitektura
Zerbitzuko beste teknikari batzuek ere parte hartu zuten obra zuzendaritzan.
1975ean Madrilgo Toki Administrazioari buruzko Ikasketen Institutuak teknikari
hirigile titulua eman zion, eta geroago hirigintza arkitekto izendatu zuten.
Arlo horretan hiri antolamendu plan asko egin zituen Aldundiarentzat eta toki
korporazioen eskaerei kasu egiteko. Zenbait urte geroago Hirigintza Kudeaketa
eta Diziplinaren Zerbitzuko buru izendatu zuten, eta 2000tik 2004a arte Arabako
Aldundiko Arkitektura eta Hirigintzako zuzendari kargua bete zuen.
Arabako Kalkulu Gunea (CCASA), Arabako Foru Aldundiaren informazio
sistemen zerbitzua ematen duen enpresa informazioaren eta komunikazioen
teknologien ingurunean.

Eraberritzeak alde noblean: batzar aretoa
eta jangela edo harrera aretoa (1972)
Bulego teknikoak eraiki ziren urteetan eta jauregian zeuden esparruak berrantolatu nahian, barrualdearen eraberritzeak pentsatu
ziren. Solairu nagusian hasi ziren eta bereziki gela nobleei edo protokolokoei eragin zieten, gune administratiboei baino gehiago. Hala,
1972an, garrantzi handiko proiektu bat aurkeztu zen: batzar nagusiaren eta jangela edo harrera aretoaren erabateko eraberritzea. Jarduera hori aurreko kapituluan azaldu da esparru bien dekorazioaren
bilakaeraren historiari batasuna ematearren; hala ere, gogoratuko
dugu hemen altzariak guztiz desmuntatu zirela batzar aretoaren
eta kaperaren arteko bao zabalago bat irekitzeko, aulkiak atzerantz
eraman zirela sarrerako aterantz, jesarleku berriak egin zirela probintziako ordezkarientzat eta obrak handiak egin zirela zoladuran
eta hormen egitura osoan. 1973an harrera aretoan egindako obrek
ere solairu horri eragingo diote. Batzar aretoaren ezkerrean zegoen
areto hori, arestian deskribatu denez.
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Fatxaden erabateko zaharberritzea (1973)

413414415

Barruko eraberritze horien ondoren, 1973ko ekainean proiektu handi bati ekin zioten: jauregiaren fatxada guztiak zaharberritzeari411.
Proiektuaren egileak Julio Herrero eta Santiago Fernandez-Villa arkitektoak izan ziren, aholkulari Sebastian de la Torre zaharberritzaileak eta aparejadore Blas Lealek eta Mario Lopez Gereñok jardun
zutelarik. 10.349.217 pezetako kostua aurreikusi zen obrarako. Urte
horretako ekainean baimena eman zitzaion Arkitektura Zerbitzuari
fatxaden laginak har zitzan, haiek finkatzeko proiektu bat idazteko.
Aldamioak jarri ondoren, fatxadak zeuzkan 177 metroak ikuskatzea
ahalbidetu zutenak, haien zati bat estaltzen zuten landare igokariak
kentzea eta elementu kaltetuak, lehen ikuskapenean premiazko esku
hartzea behar zutela sumatu zen haiek, konpontzeko lehenengo lanak
egitea erabaki zen.

Jauregiaren atzealdearen itxura 1957an,
fatxada guztiak huntz igokariz estalita771.

Lehen fase horren ostean, plataforma berri bat egin zen, 2,5 metro
zabal ziren metalezko tutuen gainean, eraikinaren perimetro osoan
jarrita. Lanak Pedro Marquínez enpresari esleitu zitzaizkion. Laginak hartu ziren behar ziren analisi kualitatibo eta kuantitatiboak
egiteko, harria suntsitzeko arrazoiak ezagutzeko, hala nola kutsadura, higadura eragile organiko eta inorganikoak, etab., eta guztiaren argazkiak egin ziren. Lortutako informazioarekin fatxadaren
plano bat egin eta kaltetutako elementuak identifikatu ziren bertan.
Bestalde, apaingarriak eta eraikuntza elementuak zeuden egoera
definitu zen, banaka. Lehenengoei dagokienez, ondorioztatu zen
alterazio prozesua bizikien pairatu zutenak zirela, kanpoko eragile atmosferikoengatik. Gainerako fatxadari dagokionez, alterazio
biologikoak ikusi ziren; izan ere, hainbat bakterio, liken, onddo eta
landare ugaltzen ziren eta haien sustraiek harria arrakalatzen zuten
benetako falka gisa ziharduten.

Landare igokarien hondarrak fatxadako
harlanduetan772.

Jauregiaren fatxadaren altxaera planoa. Bertan harrien analisirako
laginak hartu ziren puntuak identifikatzen dira.

Hori ikusi ondoren, jardueren ordena pentsatu zen: lehenik, fatxada guztien garbiketa fisiko-kimikoa; ondoren, desegindako harrien
trataera, produktu fungizidak eta bakterizidak erabiltzea eta harria
finkatzea. Azkenik, apaingarriak zaharberritzea pentsatu zen, haien
izaera historikoa ahalik eta gehien errespetatuz, hala nola lehen solairuko leihoetako hauts-babesetako heraldika, arestian deskribatu
duguna.
Zaharberritzeko prozesuan epoxi erretxinak412 erabili ziren, ezaugarri
itsaskor handiak dituztelako, baita erraz manipulatzen direlako eta
alde sakonetaraino txerta daitezkeelako ere.
Urte erdiz iraun zuten obrek eta amaiera gisa, 1975ean, probintziako
armarri zaharra ordeztu zen. Fatxada nagusiaren goiko aldean zegoen jarrita eta 1843an egin zuen Inocencio Valdivielso eskultoreak.
Probintziako armarri berria jartzeko unearen irudiak.
Harroinean, idazkun hau: «J.V. J.M.A 1975-3 OÑATIN»773.
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ATHA-DAIC-14806-2.
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Epoxi erretxina, edo poliepoxidoa, polimero termoegonkorra da, agente
katalizatzaile edo «gogortzaile» batekin nahasten denean gogortu egiten dena.
Epoxi erretxinarik ohikoenak epiklorohidrinaren eta bisfenol A-ren arteko
erreakzio baten emaitza dira. Ekoizteko lehen ahalegin komertzialak 1927an egin
ziren Estatu Batuetan.

413

GUA.LFM-064II_1(1)+S.Arina_1957ko abuztuaren 16a_Palacio de la
Diputación.

414

Arkitektura Zerbitzuaren argazki artxibategia.

415

Argazkiak: Arkitektura Zerbitzuaren artxibategia. Ez da aurkitu agiririk ez
erreferentziarik sigla horien atzean dagoen pertsonari buruz. Espedientean
Aurelio Rivas eskultorearen aurrekontu bat dago, baina armarriaren oinarrian
ageri diren siglak ez datoz bat berarekin.
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Obrak erdisotoan (1975)
Bulegoetarako esparruak antolatzeko prozesuan, 1975ean erdisotoa
ere txukuntzea erabaki zen 417; bertan zeuden jarrita Ongintza eta
Kulturaren, Harreman Publikoen eta Miñoien bulegoak. Hauek
izan ziren obra nagusiak: zegoen zorua kendu eta terrazozko berri
bat jartzea, 40 × 40ko lauza txikiekin, eskaiolazko sabai aizun berri
bat jartzea, ate berriak jarri eta zeudenak konpontzea, paramentu
bertikala zurez forratzea eta, azkenik, argiztapena eta pintura eraberritzea.

Bulegoak jartzeko erositako eraikinak774 1974. urtea.

Probintzia plazako eraikinak beste
administrazio zerbitzu batzuetarako
zaharberritzea
1974an, eraikin berriak bulego teknikoen obrak amaituta, zenbait
unitate organiko zeuden artean jauregian, haien artean Ogasuna,
Kontu Hartzailetza eta Diruzaintza; beraz, eraberritze obra xumeak
onartu ziren eraikinetik kanpo birkokatzea pentsatzen zen heinean.

Zaharberritutako eraikinak. Argazkia: C.U.

1976an, Julio Herrerok txosten bat aurkeztu zuen418. Bertan onartzen
zenez, jauregiaren eraikinak, eraiki zenetik, egokitzapen segida luze bat
jasan zuen bere eginkizuna unean uneko arazoetara egokitzeko. Izan ere,
kontakizun historiko honetan azpimarratzen ari garenez, urteetan
eraikin bat egokitzen saiatu ziren zeina, ordezkaritza izaera zorro
tzez eta hasierako garaietako funtzionaltasun administratibo jakin
batzuetarako sortua izanik, XIX. mendearen amaieratik egindako
eraberritzeen ondorioz, XX. mendearen lehen erdirako, toki gehiena
administrazio erabileretarako bakar-bakarrik erabiltzen zen eraikina
bihurtu baitzen. Arkitektoak bere txostenean eransten zuen eraikinak
bere jatorrizko ezaugarriak gorde gabe bere alderdietan, bai ordezkari
tzakoan bai burokratikoan, erabilgarritasun zalantzagarria zeukan hibridoa
bihurtu zela.
Arazoa konpontzeko, Arkitektura Zerbitzuak proposatu zuen korporazioak bulego teknikoen ondoko eraikin guztiak erosi behar zituela,
Probintzia plazako 4 eta 5 zenbakiko etxeak eta Diputazio kaleko 23
zenbakikoa, haietan jauregian jarraitzen zuten bulego administratiboak kokatzeko, hura berriz eraberritu ondoren, diputatu nagusiaren
tzako eta foru diputatuentzako ordezkaritza eginkizunetarako utziz.
1979ean zegokion proiektua aurkeztu419 eta obrak onartu ziren.

Diputazio kaleko 23 zenbakiko etxearen altxaera planoa.

416

Arkitektura Zerbitzuaren argazki artxibategia.
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Bigarren solairuko diputatuen
bulegoetarako aldearen zaharberritzea
Ondoko eraikinetan bulegoetarako langela berriak gaitzen ziren bitartean, jauregian probintziako ordezkarientzako aldeen eta alde noblearen itxura hobetu zen. Azken horretan egindako lanak dekoraziokoak izan ziren batez ere (papera berritzea, pintura, etab.).
Probintziako karguentzako esparruei dagokienez, birmoldaketetako
bat jauregiko azken solairuaren erdialdean batzar aretoaren gainean
egindakoa izan zen. Diputatuentzako bulego bi eta bilera gela bat egin
ziren. Horretarako, zeuden trenkadak eta sabai aizuna eraitsi, elektrizitate eroanbide berriak egin eta altzariak jarri eta apaindu behar
izan ziren. Diputatuentzako bulego biak aski ez zirenez gero, bost behar baitziren, arkitektoak Ogasun bulegoak ere eraikinetik atera eta
ordezkaritzarako esparru gehiago prestatzea proposatu zuen.

Bilkura aretoaren gaineko foru diputatuen bulegoetarako aldearen oin planoa.

Arabako ekonomia eta zerga arloaren kudeaketari zegozkion unitate
organikoek, zeuzkaten giza baliabideengatik, kudeatzeko eta zergaduna erraz sartzeko esparru zabalak behar zituzten. Hala, 1983an eraikinaren eskuin hegalean obrak hasi zirenean, Ogasun, Finantza eta
Aurrekontu zerbitzuak Olagibel eta Posta kaleen artean kokatutako
eraikin bateko beheko solairuan jarri ziren behin-behinean. Data
haietan hasita zeuden zerbitzu horientzat bakar-bakarrik izango zen
higiezin bat eraikitzeko gestioak420. 1988an Jose Luis Caton421 probin
tziako arkitektoak, Roberto Ercilla eta Miguel Angel Campo arkitektoekin batera, Ogasunarentzako eraikin baten proiektua aurkeztu zuten, Dragados y Construcciones SAri esleitu zitzaiona 1989an. Obrak
1993ko otsailean amaitu ziren.

Foru diputatuen bulegoak antolatzeko proiektua.1999. urtea

420

Eraikinari buruzko informaziorako eta irudietarako, ikus web baliabide hau:
http://www.ardan.es/ctgcos/pdf/38.pdf.

421

Jose Luis Caton Santaren. Probintziako arkitektoa (1978-2017). Gasteizen
jaio zen 1948an. 1971n arkitekto titulua lortu zuen Madrilgo Goi Mailako
Arkitektura Eskola Teknikoan. Zenbait urtez estudio pribatua izan ondoren,
1978an probintziako arkitekto izendatu zuten Arabako Foru Aldundian, eta
han egon da 2017ko abendua arte. Besteak beste, Arkitektura Zerbitzuko
buru (1987-1999) eta Aldundiaren Eraikinen Ataleko buru karguak bete ditu.
Haren lan profesionala nagusiki zenbait erabileratako eraikin publikoen oin
berriko, eraberritze edo zaharberritze eta birgaitzeko obren proiektuei eta
zuzendaritzari lotuta egon da: foru administrazioarentzako bulegoak, zahar
egoitzak, kiroldegiak eta erabilera anitzekoak, altzarien diseinua eta dekorazioa,
etab. Haren obrarik garrantzitsuenen artean hauek azpimarratu behar dira:
Artium (Arte Garaikideko Euskal Museoa), EHUren Arabako kanpuseko
liburutegi nagusia, Arabako Foru Aldundiaren Artxibo Historikoa, Ogasun
Sailaren bulego eraikina, Probintzia plazako bulego eraikin baten birgaitzea,
Musika Kontserbatorioa, zenbait zentro okupazional eta Fernando Buesa Arena
erabilera anitzeko pabilioia. Jauregiari eta haren inguruneari dagokienez,
erakundean sartu zenetik etengabe parte hartu du eraberritze obretan eta
proposamen eta proiektu berrietan, lan honetan aipatzen denez.

Ogasunaren eraikina.Argazkia: C.U.

370

Eraikinaren eskuin hegalaren erabateko
eraberritzea (1981-1984)
1982ko otsailean jauregiaren eskuin hegalaren kontserbazio egoeraren azterketa sakona egitea erabaki zen. Arkitekturak egindako txosten teknikoaren ondoren, Ogasun Batzordeak zegoen egoera larria
ezagutu eta, beraz, sarpen dinamikoaren azterketa edo saiakuntza bat
egiteko agindu zuen haren sostengu ahalmena ezagutzeko. Hurrengo hiletan alde hori birgaitzeko eta hori egiteko modurako proiektu bat egitea erabaki zen.

Jauregiaren eskuin hegaleko egituraren egoeraren irudia, obrak egin bitartean.
Arkitekturaren argazki artxibategia.

1983ko uztailaren 27an422 Jose Luis Catonek eraberritzeko proiektua
aurkeztu zuen. Bertan azpimarratzen zenez, zuela zenbait urtetik, aipatu denez, administrazio zerbitzuak jauregitik kanpo kokatzeko eta
ordezkaritza eginkizunei irtenbidea emateko neurriak hartu arren,
aldaketa partzialak erabaki ziren eta eraikinaren eskuinaldean sumatzen ziren arazo larriak ekarri zituzten haiek. Izan ere, aurreko
urteetan egiturazko sendotzeekin jardutea erabaki zen, eta zenbait
aldetako forjatua erabat eraistera ere iritsi zen, azaldu denez. Esan
behar da, teknikariek jakinarazi zutenez, egiturazko arazoak nabarmen agertzen zirela barrualdean, eta kanpoko sostengatzeko hormek,
aldiz, itxura nahiko osasuntsua zeukatela, 1973an fatxadan egindako
zaharberritzeengatik agian, zeinek eraikinaren barruko egiturazko
benetako arazoak ezkutatzen baitzituzten.
Eraikinaren eskuin hegal horri dagokionez, zimenduak ikuskatu eta
emaitza hau eman zuen: harlangaitzezko zeharkako horma bi daude, zabalgune trapezoidalekin, zeinen gainean bermatzen baitziren sostengu egiturako elementu bertikalak. Ikuskapen berean ikusi zen egituraren planteamenduaren harkaitz zoruaren kota erdisotoko sestra baino 7 m beherago zegoela, eta trinkotu gabeko lurrezkoa zela. Horregatik, zegoen
egitura ezinbestean aldatu behar zela erabaki zen.
Lehenik, forjatuak erabat eraistea proposatu zen; izan ere, besteak
beste, agerian geratu zen jatorrizko sostengu egituran eragiketa
hauek egin zirela: aldea leheneratzea grabitazioko karga hilak handiarazi
zituzten materialak gehituz. Eraitsiz eta egitura berria eginez barruko
esparru berberak berreskuratu ahalko ziren, eraiki zen garaiko dekorazio eta forma alderdiak errespetatuz. Forjatuak egiteko hormigoi armatuzko arindu gabeko noranzko biko lauzak erabili ziren, zutabeak
bezala. Zimenduen gaineko jardueran irtenbide hau aukeratu zen:
mikropilotajea lurraren gaineko esfortzu guztiak haitz estratuei transmiti
tzeko. Madrilgo EYASA enpresa izan zen zimendatzeko mikropilotaje horren esleipenduna.
Solairu bakoitzeko esparruen antolamenduari dagokionez, zerbitzuen
eginkizuna baloratu zen, sarbide publikokoak izan ala ez, eta 1983ko
irailean aurkeztu ziren planoak. Erdisotoko solairuan jendearen arretarako bulegoak (Diruzaintza eta Kontu Hartzailetza) jartzea erabaki
zen; solairu nagusian, kontu hartzailearen eta diruzainaren bulegoa
eta goi karguentzako bilera gela; solairuartean, Aurrekontu eta Kontabilitate bulegoak; eta eskuin hegal horretako goiko solairua guztiz
erabili zen diputatuen bulegoetarako. Banaketa hori guztia berriz
aldatuko da, Ogasun, Finantza eta Aurrekontuetako eraikina eraikitakoan, haien zerbitzuak bertan kokatzean.

Irudiak jauregiaren eskuin hegalaren erabateko eraberritzearen ondoren.
Arkitektura Zerbitzuaren argazki artxibategia.

422

ATHA-DAIC-16428-1-1.

371

Esku hartzeak eta eraberritzeak ezker edo
hego hegalean (1988-1991)
Eskuin hegaleko esku hartzearen ondoren, ezker hegaleko eraberri
tzeak proposatu zituen Arkitekturak. Azaleren banaketa berri baterako eta haietan altzariak eta dekorazioa jartzeko behar ziren
jarduerak egin ziren, ordezkaritza eta administrazio arlo jakin ba
tzuentzat pentsatuta.
1988ko ekainean hasi ziren lanak423 ezker hegaleko solairuartea birmoldatzeko proposamenarekin, Gizartearekiko Harremanen eta Protokolo eta Harreman Publikoen Zerbitzuaren bulegoak jartzeko424.
Obra hauek egin ziren: banaketa berria pladurrezko trenkadekin, zurezko zurajea, eta elektrizitate, telefono eta komunikazio sistemetako
instalazio berriak, baita pintura eta dekorazioa ere425.
1990eko urtarrilean426 aldaketak egiten jarraitu zuten ezkerralde horretako azken solairuan, Diputatuen Kontseiluaren Idazkaritza, diputatuentzako bulegoak eta «kabinete teknikoa» zeritzonaren alde
administratiboa kokatzeko. Horretarako Aholkularitza Juridiko eta
Idazkaritza Nagusiaren Zerbitzuak beste bulego batzuetara eraman
behar izan ziren, zehazki Probintzia plazako 14 zenbakiko etxeko lehen solairuan gaitutako bulegoetara.
Obrak beheko solairuan egindakoak baino konplexuagoak izan ziren.
Jarduera jakin batzuk aurreikusi arren, eraisketak egin ahala arazo
larriak sumatu ziren, eraikineko zura eta metalezko sendogarriak
kontserbazio egoera txarrean zeudelako, halako moldez non guztiz
ezinbestekoa baitzen material batzuk ordeztea. Hala, estalkiarteko
tronadura guztia altxatu, alde horretan zurezko entablamenduaren
gainean pilatutako hondakin eta zur kantitateagatik, hodi kanalizazio bereizi bi egin, hustubideak aldatu eta linea elektriko berriak egin
behar izan ziren. Eskuin hegalean bezala, hiru fatxadetako balkoiak
ordeztu behar izan ziren. Zurezkoak ziren, barruko kontraleihoekin,
eta haien ordez aluminiozko metal arotzeriako berriak jarri ziren, zuriz lakatuak euren beirekin427.
1991ko martxoan, obra horiek egin bitartean, beste txosten bat
aurkeztu zen, jauregiko balkoi nagusian jarritako dekorazioko burdinazko farolak kendu eta ordezteari buruz, kontserbazio egoera
txarrean baitzeuden, eta pertsonen segurtasuna ere arriskuan jartzen
baitzuten428. Berriak, brontzezkoak, Jose Gonzalez Pirizen Irungo
Fundición de Arte429 enpresak egin zituen.

Lanpara berriak fatxada nagusian. Argazkia: Arkitekturaren artxibategia.
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ATHA-DAC-10095.
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Egun erdisotoko solairuan kokatuak, prentsa gelaren ondoan, eta zuzeneko
sarbidearekin eraikinaren albotik.
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Enpresa hauek esku hartu zuten: Hernasva (eraikitzaileak), Yrazu (moketak),
Placonor (trenkadak), Arrázola (elektrizitatea), Ruiz de Loízaga (pintura), Díaz
de Alda (arotz lanak), Decofer (dekorazioa).

426

ATHA-DAC-10096.

427

Enpresa hauek dira alde horretan jardun zutenak: Placonor (trenkadak),
Industria Arsa (metal arotzeria), Hermanos Etxeberria (sabai aizunak), Díaz
de Alda (arotz lanak), Arrázola (elektrizitatea), Ruiz de Loízaga (pintura) eta
Construcciones Gasteiz (igeltsero lanak).

428

ATHA-DAC-10096-12.

429

Egun enpresaren izena Fundición Artística Jaizkibel SL da. Brontze galdaketako tailerra, 1972tik «monumentuak eta eskulturak pentsatu, egin eta kopiatzen» diharduena.
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Eraikinaren barrualdeko aldaketa arkitektoniko handietako hamarkada bat amaitzen da horrela. Hurrengo urteetan, erakunde ordezkaritzako esparruetarako erabiliko da eraikina. Laurogeita hamarren
hastapenetan foru administrazioaren unitate organikoak eraikinetik
kanpo kokatuta egongo dira behin betiko: Nekazaritza, Abeltzaintza,
Industria, Plangintza, Mendi, Errepide, Arkitektura eta Hirigintzako
zerbitzu teknikoak, «Bulego Teknikoak» deritzon eraikinean Probin
tzia plazan; bulego horien ondoko eraikinetan, Erregistro, Aldizkari,
Kultura eta Miñoien zerbitzuak, eta plaza bereko 14 zenbakiko eraikinean, bulego hauek ere bai: Idazkaritza Nagusia, Aholkularitza Juridikoa, Pertsonala eta Organismo Juridiko Administratiboa. Azkenik,
Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak 1993an Samaniego kalean
inaug uratutako eraikin berrian.

Fatxadaren zaharberritze berria 		
(1994-1995)
1994an jarduera garrantzitsu bat egin zen, jauregiaren fatxaden
zaharberritze berria430. Zuela 20 urte egin zen aurrekoa, baina hondatuta zegoenez, harlanduaren azalaren alterazioagatik, hareharrien
ezaugarriak direla eta, ingurumeneko hezetasun eta azidotasunarekiko oso sentikorrak baitira, berriz esku hartu behar zen. Proiektua
Jose Luis Caton eta Juan Ignacio Lasagabaster arkitektoek aurkeztu
zuten, eta ikuskapena Jesus Rioyo aparejadoreak egin zuen.
Halaber, ez dugu ahaztu behar zenbait urte lehenago, 1980an, arkupeko zutabeetan, eskaileretan eta eraikinaren lau hormetan lehen
inpostaren pareraino gertatutako pintada batzuk zirela eta, zurrusta
garbiketa bizia egin zela eta silikona erretxinezko likido hidrofugo
ekin babestu zela harria. Esku hartze horiek ere haren kontserbazioari
eragin zioten.
Hasiera batean, lehenago Jose Maria Cabrera Garridori eta Manuel Cuadrado Isasari txostena eskatzea erabaki zen. Granadako
Unibertsitatean Zientzietan lizentziatua, ondarearen kontserbazioari
buruzko zenbait ikerketa proiekturen egilea eta kultura ondasunen
kontserbazioko aditua zen lehena, eta arkitekto eta arkitektura ondarearen zaharberritzeko espezialista bigarrena. Beharrezkoa zen
txosten hori ondorengo zaharberritzeko esku hartzean jarraitu behar
ziren faseak eta prozedurak erabakitzeko, egindako analisien arabera.
Horregatik, aditu biek harrizko materialen patologien analisi xehea
egitea erabaki zen.
Aurkeztutako txostenetik ondorioztatzen denez, eraikinaren fabriketako eraikuntza material guztiak identifikatu ziren, emaitzak Oviedoko Unibiertsitateko Patologiako katedrak eta beste laborategi espezializatu batzuek ezarritako ikerketa zientifikoetan oinarrituz. Jauregiko materialen eta ikertutako Arabako harrobietatik ateratakoen
arteko ikerketa konparatibo bat ahalbidetu zuen horrek. Ikerketa horren abiapuntua 1973an egindako esku hartzea eta zaharberritzeko
faseetan erabilitako materialak izan ziren.
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ATHA-DAC-18080-1 eta 18878-2.

Ereduzko fitxa bat egin zen. Bertan, erasandako elementuak eta aldeak eta ikusitako narriaduraren patologia mota identifikatzen ziren irudien bidez. Era horretan, Arkitektura Zerbitzuak baldintza
teknikoen agiria egin ahal izan zuen ondorengo zaharberritze lan
guztietarako.
Txostenak bi hareharri mota identifikatu zituen: 1 mota, horixka,
biguna, fatxadetako harlanduetan, hauts-babesetako apaingarrietan, zutabeen fusteetan eta eskulturetan erabilia, Armiñondik ateratako harriarekin identifikatu zena; 2 mota, gris urdinxka, gogor
eta trinkoagoa, basamentuan, inpostan, erlaitzetan, zutabeen harroinetan eta eskaileran erabilia, Panguako harrobietatik aterea431.
Txostena amaitzeko zaharberritzeko prozesuaren faseak adierazten zituen. Burgosko Conservación de Patrimonio Artístico (C.P.A.)
enpresak gauzatu zuen, honela432:
Lehenagoko garbiketa eta alde hondatuen sendotzea.
Paramentuen garbiketa orokorra beira zuntz mikronizatua proiektatuz.
Junturen tratamendua morteroz, karezkoaz tradizionalki.
Hautsitako harrien mikrojosketak.
Emendatzea eta protesia altzairu herdoilgaitzez armatutako berrosaketako morteroak erabiliz.
Harlanduak berritzea alde berreskuraezinetan.
Harria sendotu eta hidrofugo bihurtzeko tratamendu orokorra.
Harmailadi nagusiaren zaharberritzea, eraikinari atxikitako elementu
opakuak eta pilastrak kentzea433.

431

Kapitulu honen lehen kapituluan, identifikatuta geratu da une jakinetan zein
harrobitatik atera zen eraikina jasotzeko harrizko material guztia (Elgea
eta Armiñon) eta zein aldetan jarri zen, aurkitutako eskuizkribuen arabera.
Cabrera eta Cuadradoren txostenaren arabera, eraikinaren alde batzuk
(zutabeak) Panguatik ateratako harrizkoak dira. Hori ez dator bat dauden
jatorrizko agiriek diotenarekin, haiek eta arkitrabeak Armiñongoak direla
ziurtatzen baitute. Gure ustez hori esateko oinarria da Sarazibarri egozten
zaiola Jose Antonio Garaizabal arkitektoak bere eraikuntza memorian 1831n
egin zuen proposamena, azkenean egin ez zen proiektua, hain zuzen ere
Sarazibarren proiektua gauzatu zelako. Izan ere, Garaizabalek proposatzen
zuen bere proiektuan sartzen zen zutabeetarako harria Panguako harrobietatik
ekarri behar zela. Beraz, ondorioztatzen dugu baiezpen hori kontsultatutako
iturriak oker interpretatzearen ondorio dela. Nolanahi ere, txosten bikaina da
ikuspuntu teknikotik.

432

Obren ondoren, Arkitektura Zerbitzuak liburuxka bat argitaratu zuen. Handik
atera dira burutu zen zaharberritzearen datu teknikoak..

433

Elementu horiek harmailadiaren albo bietan zeuden jarrita eta ez ziren ez
1844an inauguratutako eraikinaren jatorrizko diseinukoak ez eraikinaren
bigarren solairua jaso ondoren 1858an egindako obretakoak. Prudencio Maria
Berastegiren eta Alava jeneralaren eskulturak jartzean ipini ziren, 1864an.
Ez dakigu zein xede zeukaten baina, garaiko grabatuen arabera, harmailadi
nagusiko plataforma edo eskailburu txiki haietan etxola batzuk ikusten dira
Miñoien erretena aterpetzeko.
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Fatxadak zaharberritzeko proiektua. 1994. Arkitektoak: Jose Luis Caton eta Jose Ignacio Lasagabaster.
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Fatxadako elementuetan patologiak identifikatzeko fitxaren eredua.

Eraikinaren elementuen ataltzearen marrazkiak.
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Jose Luis Caton eta Juan Ignacio Lasagabaster
arkitektoek aurkeztu zuten, eta ikuskapena Jesus
Rioyo aparejadoreak egin zuen.

X

Eraikinaren planoa. Aztertuko diren aldeen ataltzea agertzen da bertan.
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Jauregiaren azken eraberritzeak 		
XX. mendean
Obra honetan (254 orrialdean), Batzar Nagusien aretoan egindako
aldaketei eta birmoldaketei buruz luze hitz egiten den kapituluan,
1997an egindako azken eraberritze handiaren berri eman da, Jose
Luis Catonek aurkeztutako proiektua: aulki zaharrak kendu (Marcos
Ordozgoiti artistak 1859an egindako obra), eta haien ordez modernoagoak jartzea, Batzarren bilkurak egiteko orduko beharrizanei eta
parlamentuko erabilerei egokitzen zitzaizkienak, hala nola prokuradoreak mugitzeko jesarleku moldakorragoak eta altzari egokiagoak
bozka eta megafonia sistemak erabiltzeko

Jarduera erdisotoko solairuan. Prentsa gela berria
(1998))
Urtebete geroago, izaera guztiz instituzionala eman zitzaion eraiki
batentzat behar zen obra gisa, erdisotoko solairuaren erdiko gorpu
tza aldatzea erabaki zen, erremate gela eta jangelaren azpian, hain
zuzen ere. Prentsa gela bat jarri nahi zen434. Data haietan solairu
horren zati handi bat 1977tik jarritako espediente administratiboen
artxiborako esparruek betetzen zuten435, eta Lurralde Historikoaren
Artxibategiaren eraikin berria eraiki zenez, ez zen beharrezkoa
haiek erabiltzea. Bestalde, foru ordezkariak prentsaurrekoetan eta/
edo hitzaldietan publikoki agertzeko esparru edo gela bat bideratu
behar zen, batez ere hedabideei kasu egiteko. Halako instalazioetan behar diren baldintza guztiak jaso zituen proiektuak: aldibereko
itzulpena, ikusentzunezko baliabideak, etab. Gela zabala diseinatu
zen, 30 pertsona ingururentzako edukiera zuena, eta kazetarien
tzako atxikitako gela bat, behar ziren bitarteko elektroniko eta informatikoak zeuzkana, baita atsedengune txiki bat ere. Erdisoto alde
horretarako sarrera eraikinaren albo batean kokatutako ate batetik
egiten da, bulego teknikoen aurrean, zeinak jauregira sartzeko segurtasuneko kontrol sistemak baitauzka.

Erdisoto aldea prentsa gelarako eraberritzeko proiektuaren planoa. Egilea: Jose Luis Caton.

434

ATHA-DAC-18083-1.
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1977an lau moduluko artxibo gurpildun bat eraiki zen alde horretan,
moduluak binaka jarrita, Ofita enpresak jarria. ATHA-DAIC-16.916-15.

Diputatu nagusiaren bulegoaren aldeko atondoko
lehiateak (2005)
XXI. mendean igarotako urteetan, eraikinean batez ere foru diputatuen bulegoak eta biltzeko guneak egokitu eta modernizatzeko egin
dira jarduerak. Azken esku hartzeetako batek interes dekoratibo nabarmena dauka. Diputatu nagusiaren atondo edo bulegoaurreko leihate berria da, bigarren solairuan, eta diputatuen bulego eta bilera
gelakoak, zeinetara solairu horretatik iristen baita.
Mikel Delika436. maisu beiragilearen obra izan dira guztiak. Bereziki nabarmentzen dira atondoko leihate berriak, Jose Luis Catonek
2005eko ekainean aurkeztutako proiektuaren arabera. Arkitektoak
dioenez, diseinuaren oinarria Jesus Guridi maisuaren Hamar euskal
melodia437, obraren 15 konpas osatzen dituzten noten kolore eta tamainetarako transkripzioa da, bereziki zazpigarrena «Erronda». .
Leihateak sortzeko behar ziren tonu mota ugariak eta piezen hainbat
tamaina zirela eta, maisu beiragileak katedral beira erabiltzea hautatu zuen. Haren azalera landua da, argia era lausoan igortzen du
zenbait zeharrargitasun mailatan eta kolore sorta zabala dauka, diseinuan pentsatu zen bezala.
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Mikel Delika, maisu beiragilea, 1992an Gasteizko Txikita kalean tailerra ireki
zuena. Peter Young irlandar beiragilearen eskutik ekin zion bere jarduerari eta
Alemanian, Segoviako La Granjako Beiraren Zentro Nazinala Fundazioan,
Bartzelonako Beiraren Zentroa Fundazioan eta Leongo Lanbide Zentroan
jarraitu zuen bere prestakuntza egiten. Aurrerago bete-betean sartu zen
beiraren zaharberritzean, haren irakaslea Fernando Cortes zela, zeinarekin
ikastaro luzea egin baitzuen Bartzelonako Beiraren Zentroan. Une harrezkero
Cortesekin lan egingo du kontserbazio egoerari eta esku hartzeko arauei
buruzko ikerketan Farolen Prozesioan. Geroago Argitan elkarte zibila sortu
zuten, el «Gasteizko Andre Maria katedraleko leihateen azterlana eta plan
gidatzailea» egiteko. Haren ibilbide profesionala zaharberritzearen arloaren
(zeinean Estatuko geografiako zenbait eraikinetan esku hartu baitzuen) eta
leihate berriak sortzearen artean banatzen da, hala nola jauregiko lehiateak
2006an eta zenbait erakundek agindutako beste proiektu batzuk.

437

Jesus Guridi Bidaola (Gasteiz, 1886ko abuztuaren 25a-Madril, 1961eko
apirilaren 7a). Euskal konpositorea. Haren obren artean Baserria, Hamar euskal
melodia eta Amaia nabarmentzen dira. Hamar euskal melodia haren lanik lortuen
eta ezagunenetako bat da. Enrique Jordak dioenez, Guridiren gaineko liburuan,
Arozamenak zabal azaltzen du nola sortu zen orkestrarentzako bertsioa,
1941eko abenduaren 12an arrakasta handiz estreinatu zena. Guridik, ordea,
urte asko lehenago piano hutsarentzako edo kantu eta pianoarentzako bertsio
batean harmonizatu zituen melodia horiek. Hamar melodietatik zortzi hogeita
hamarren hasieran argitaratu ziren Veintidós canciones del folklore vasco albumean
zeina, azalean zeuzkan zerrenda gorri eta urdinak zirela eta, «pijama»
izenez ezagutzen baitzen. Seguruenik kantu horiek, gehien bat Resurreccion
Maria Azkueren Euskal kantutegitik (1923-1924) hartuak, hogeien amaieran
harmonizatu ziren.
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Diputatu nagusiaren bulegoko atondoko sabai beiratea. Argazkia: Quintas argazkilariak.

Etxe Jauregian eta haren inguruetan egin ziren eraberritze handien kronograma
1871

1873

1892

azaroa

martxoa

ekaina

iraila

uztaila

Solairuartea
administrazio
erabileretarako
eraberritzeko
proposamena.

Eraikinaren
teilatupeko
aldean
kokatutako
artxiboa
eraberritzeko
proposamena.

Mateo Benigno
Morazaren
eskultura bat
agintzen da.

Morazaren
eskultura
galdatzen da.

Eraikinaren
elektrifikazioa.

Pantaleon Iradier
(arkitektoa)

Francisco
Zubeldia
(artxibozaina)
Gai Orokorren
Batzordea

Agapito
Vallmitjana
i Barbani
(eskultorea)

1893

Frederic Masriera
(galdatzailea)

Fausto Iñiguez
Betolaza
(arkitektoa)
Electra Vitoriana
sozietatea

1894

1895

urria

otsaila

martxoa

abuztua

martxoa

Administrazio
zerbitzuen arteko barne komunikaziorako telefonia instalazioa
esleitzen da.

Bulegoen
banaketa berria,
lehen protokolo
bisitetarako
erabilitako
aldea okupatuz,
bigarren
solairuan.

Idulki bat
eraikitzen
da bertan
Morazaren
estatua jartzeko.
Fausto Iñiguez
Betolaza
(arkitektoa)

Plazaren erdian
kokatutako
Mateo
Morazari
eskainitako
monumentua
inauguratzen
da.

Fausto Iñiguez
Betolaza
(arkitektoa)

Ricardo Saez
Uralde (hargina)

Monumentuaren
batzordea

Plazaren
elektrifikazioa.
Probintziako
arkitektoak
diseinatutako
burdinurtuzko
argimutil
berriak jartzen
dira.

Fausto Iñiguez
Betolaza
(arkitektoa)
Hipolito Tolosanaren enpresa

1898

Electra
Hidráulica
Alavesa
sozietatea.
Fausto Iñiguez
Betolaza
(arkitektoa)
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1903-1905
Eskailera nagusia
eraikitzea,
atondotik goiko
solairuetara,
ipar alboan.
Eta artxibo
aldea gaitzea,
alde bereko
solairuartean.
Fausto Iñiguez
Betolaza
(arkitektoa)

1911

1915

1919

1927

1930

1940

1941

otsaila

iraila

urria

martxoa

apirila

uztaila

urtarrila

azaroa

Espaloi bat
eraikitzen da
etxe-jauregira
sartzeko
eskaileraren
aurrean.

Berokuntza
nagusia jartzea.

Eraberritzeak
batzar aretoko
estalkietan eta
argi-zuloan.

Bulegoak
solairu nagusiak
banatzeko
proposamena,
eskuin hegalean.
Probintziako
Aurrezki
Kutxaren
bulegoak.

Alboko sarbide
bi zabaltzen
dira plazako
ingurubidearen
horman,
harmailadi
nagusira sarbide
emateko..

Bulegoak
eraikinaren
ezker hegalean
banatzeko
proposamena.
Bigarren
solairua.

Etxe-jauregiaren
barrualdearen
erabateko
eraberritzea.
Bulegoen
banaketa berria.

Marmolezko
lurzoru berria
atondorako.

Ricardo Saez
Uralde (hargina eraikitzailea)

Fausto Iñiguez
Betolaza
(arkitektoa)
Jesus Barreiro
enpresa

Julian Apraiz
(arkitektoa)

Julian Apraiz
(arkitektoa)

Julian Apraiz
(arkitektoa)

Julian Apraiz
(arkitektoa)

Jesus Guinea
(arkitektoa)

Mármoles
Bolumburu

Museo areto
zaharra
eraberritzea
harrera gela
edo jangela
bihurtzeko.
Jesus Guinea
(arkitektoa)

1943

1944

1945

1946

1950

1958

apirila

ekaina

iraila

maiatza

azaroa

martxoa

martxoa

maiatza

otsaila

Plazaren diseinu
berria.

Mateo
Morazaren
eskultura albo
batera eramaten
da.

Metalezko ate
berria sarrera
nagusirako

Atondotik
abiatzen
diren barruko
eskailera berriak
diseinatu eta
eraikitzen dira..

Arkupeko lauza
berriak.

Eraikinaren
eskuin hegalaren
egitura
sendotzea.
Esku hartzea
teilatuan.

Eskuleku berriak
agintzen dira
eraikineko
balkoi nagusian
banderak
jartzeko
eta plazako
eserlekuak
eraberritzen
dira.

Metalezko ate
berriak jartzen
dira (zurezkoak
ziren lehen)
eraikinaren
barrurako
alboetako
sarbideetan.

Etxe-jauregiaren
atzealdeko obrak
amaitzen dira,
zeuden etxeak
eraitsi ondoren.

Jesus Guinea
(arkitektoa)

Jesus Guinea
(arkitektoa)

Hermenegildo
Velasco (Forjaketa
mekanikoko
tailerra)

Jesus Guinea
(arkitektoa)

Francisco Kortazar
(eraikitzailea)

Mauricio
Diaz Garaio
(eraikitzailea)

Mármoles
Bolumburu

Gasteizko Udala

Felix Martinez
La Hidalga (arte
sarrailagintza)

Tolosana
eraikuntza enpresa
Deprit semeak
(Bilboko
beiragintza
industria)
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1962

1964

uztaila

maiatza

Eraikinaren
atzealdean,
batzar aretoaren
eta kaperaren
gainean,
bigarren
solairua
jasotzeko obrak
esleitzen dira.
Atzeko fatxadak
xaflatzea.

Fatxada
nagusiaren
aurreko plazako
lorategietan
eskudela jartzen
da lorategiak
babesteko.

Pedro Jose
Urrutia Magan
(eraikitzailea)
Piedras y
Derivados
La Vitoriana S.L.
Felix Urabain
Aldama tailerrak

Isidro Kortaren
semeak
(errementariak)

1966

1967

1971

1972

1973

abuztua

urtarrila

abendua

azaroa

otsaila

ekaina

Bulegoen
banaketa berria
eraikinaren
solairu berrian.

Igogailua
jartzea. .

Atzealdeko
obrak amaitzen
dira, aparkaleku
bat sortzeko.

Bulego
teknikoentzako
eraikin bat
eraikitzeko
proiektua
onartzen da.
Etxe-jauregian
zeuden
administrazio
zerbitzuak
ateratzen hasten
dira.

Batzar
Nagusien aretoa
eraberritzeko
proiektua.
Kaperarekin
komunikatzeko
atea zabaltzen
da, aulkiteria
aretorako
sarrerarantz
hurbiltzen da
eta buruan
oholtza berria
egiten da.

Etxe-jauregiaren
fatxadak
zaharberritzea.

Jesus Guinea
(arkitektoa)

IRU tailerrak

Jesus Guinea
(arkitektoa)
Pedro Marquinez
(kontratista)

Santiago
Fernandez-Villa.
Arkitektoa
Julio Herrero
Romero
(arkitektoa).
INDUCASA
(Eraikuntzak)

Jesus Guinea
(arkitektoa)
Santiago
Fernandez-Villa.
Arkitektoa

Pedro Mequinez
(eraikuntzak)

1978

1979

1983

1987

uztaila

uztaila

otsaila

uztaila

ekaina

Erabat aldatzen
da jangela.

Saloiko sei
eskulturak
“argizari
galduz” urtzea
kontratatzen da.

Plazako
eraikinak (4 eta
5 zenbakiak)
gainerako
bulegoak
jartzeko erabat
zaharberritzeko
proiektua.

Eraikinaren
eskuin
hegala guztiz
eraberritzeko
proiektua.

Presidentzia
mahai berria
jartzen da
batzar aretoan.

Julio Herrero
(arkitektoa)
Mendizabal
eraikuntzak.
Araba
dekorazioak
Arrazola
elektrizitatea

Codina Hermanos
S.A.

Julio Herrero
(arkitektoa)

Jose Luis Caton
(arkitektoa)

Jose Luis Caton
(arkitektoa)

1988 a 1991
Eraberritzeak
eraikinaren
ezker hegalean.
Jose Luis Caton
(arkitektoa)

1994

1997

1998

2005

2009

otsaila

uztaila

urtarrila

ekaina

iraila

Fatxadak zaharberritzea
Burgosko Conservación de
Patrimonio Artístico (C.P.A.)
enpresak egindako txostenaren arabera.

Batzar aretoa
guztiz aldatzea.
Marcos
Ordozgoitiren
aulkiteria
zaharra
desagertu eta
berri bat jartzen
da. Obrak
batzar aretoaren
egituran eta
ekipamendu
berriak jartzea:
panela eta
bozketa sistema.

Erdisotoko
solairua
eraldatu eta
prentsa aretoa
jartzea. .

Diputatu
nagusiaren
bulegoaren eta
foru diputatuen
bulegoaren
gelaurrean
beirate edo argizulo berriak
jartzea.

Etxe-jauregiaren
atzealdea guztiz
eraberritzeko
obrak
inauguratzen
dira. Burdin
sarea eraistea
eta eskultura
proiektua
jartzea.

Obren zuzendaria:
Jose Luis Caton
(arkitektoa)
Jose Ignacio
Lasagabaster
(arkitektoa)
Plaza zolatzeko
obra berria
Jose Luis Caton
(arkitektoa)

Jose Luis Caton
(arkitektoa)

Jose Luis Caton
(arkitektoa)
Mikel Delika
(beiragilea)

Jose Luis Caton
(arkitektoa)
Anabel Quincoces
(artista)

Jose Luis Caton
(arkitektoa).
"Calixto Díaz
de Lezana. S.A
(altzariak)
Euskolan
Mobiliario
REG

1989-1993
Ogasunerako eraikin
berria eraikitzen da.
Jose Luis Caton
(arkitektoa)
Roberto Ercilla eta
Miguel Angel Campo
(arkitektoak)
Dragados y Construcciones
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Azken oharra
Eraikin baten eraikuntzaren eta eraberritzeen historia
amaitzen dugu hala. Arabako ondare arkitektonikoa da
eta XIX. mendetik Arabako giza, gizarte, merkataritza
eta industria bilbe zabal baten lanaren (gremioak, enpresak, profesionalak...) lekuko izan da, baita haren 175 urteetan (1844-2019) kargu tekniko eta politikoak izan zituztenen historia administratiboarena eta eginkizunarena ere.
Eraikinak, bere kanpoko itxuran, XIX. mendeari dagokion estilo neoklasikoari eusten dio, eta egun, barrualdean, Arabako Foru Aldundiaren erakunde izaerako bulegoak hartzen ditu batez ere eta Arabako Batzar Nagusien
aretorako esparru tradizionalari eusten dio. Haien aulkiak
astero betetzen dira osoko bilkurak egitean, eta Arabako
Lurralde Historikoaren herri ordezkaritza eta parte har
tzearen organo goren dihardute.
Espero dezagun etorkizuneko edozein jardueratan tradizio
historikoaren eta aurrerabidearen arteko oreka hauskorra
ez apurtzea eta kultura ondarearen defentsan bizimodu
modernoaren garapen normalarekiko bateraezintasunik
ez egotea. Lan honen bidez, beste egile batzuek idatzi duten historia politiko administratiboa ere kontuan hartuz,
gure ustez eraikinari buruzko gertakari historikoak eta
jarduera tekniko eta arkitektonikoak dokumentatu, ikertu eta erregistratzea lortu da, hura behar bezala zaintzea
ahalbidetuko dutenak.
Azkenik, esan behar da liburu hau ikertzeko eta ondare
ondasun horri buruzko jatorrizko iturri dokumentaletan
oinarritutako testuak idazteko ahalegin pertsonalaren
emaitza dela, eta Arabako Batzar Nagusien nahiz Foru
Aldundiaren laguntza jaso duela. Lana zabaltzea eskertu
behar diet haiei
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Etxe jauregia gaur egun. Irudiak
Quintas argazkilariek egindako argazkiak
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Portxea.
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Ate nagusia.

385

Atondoa.
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Ateburu gaineko ezkutua.Batzar Nagusien aretoa.

Diputatu nagusiaren kabinetea zena.
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Apaingarriak (ezkerretik eskuinera). Goian: Agurain, Ordenantzak 1417, Gasteiz, Ordenantzak 1463 eta Añana;
Erdian, diputatu nagusiaren armarria; Behean: Aiara, Guardia, Borondatezko entrega 1332, Zuia eta Mendoza.

Diputatu nagusiaren bulegoa zena.
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Batzar aretoko argi zuloa

Batzar Nagusien aretoa.
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Agirre Lehendaria Aretoa.

Batzordeen aretoa zena.
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Batzar aretoko presidentzia mahaia. 1858. urtea.

Teodoro Olarte Aizpuru aretoa.
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Foru bulegoa.
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Diputatu nagusiaren bulegoa eta gelaurrea.
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Diputatuen Kontseiluaren aretoa.

Diputatu nagusiaren bulegoko atondoko sabai beiratea.
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Atzealdeko fatxada. "Argiaren basoa" eremu publikoa.
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Eskerrik asko.
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