
Estatuaren Bizkaiko Ogasun-ordezkaritza dugu, Bilbon,
estilo nazionalaren adibide garrantzitsua. Antonino Zobaran
arkitektoak egin zuen proiektua 1942 eta 1953 bitartean.
Estilo honen kontzeptua dagokio erregimen frankistaren
arkitekturari, hau da, erregimenaren lehen aldiari, 1939tik
1959ra bitarteko aldiari. Denboraldi honek bereizgarri izan
zuen diktadura falangistaren ezarketa, esparru guztietan
jarraitu beharreko arauak finkatu zituena, alegia, gizarte,
ekonomia, arte eta abarreko esparruetan. Arkitekturari,
bereziki, dagokionez, erregimenaren estilo ofizial gisa ezarri
zuen estilo nazionala zeritzana, eta estilo horrek bereizgarri
izan zituen, batez ere, XVI. mendeko espainiar arkitektura
inperialaren berreskurapena eta klasizismoarena.

Arkitektura horrek ez zuen Bizkaian oihartzun handirik
izan, gagozkiona bezalako erakundezko eraikinetan izan
ezik, edo estatuaren ekimenezko etxemultzoetan, esaterako,
Obra Sindical del Hogar delakoan. Arkitektura pribatuan,
ordea, gerra aurreko arrazionalismoari jarraitzea izan zen
joera nagusia.

Zobaranek Bizkaitik kanpo burutu zuen bere jarduera
profesionalaren parte on bat. Izan ere, 1925ean, karrera
amaitu berria zuela, Almeriara joaten da probintziako
arkitekto lanpostuaz jabetzera. 1939an itzuli zen, Gerra
Zibila amaitutakoan, Probintziako Ogasuneko arkitekto
izendatua baitzuten.

Zobaranek fatxadetarako erabiltzen duen diseinuak
egoki uztartzen ditu, alde batetik, eraikinaren erakunde-
izaerak eskatzen zuen monumentaltasun enfatikoa eta
erregimenaren estilo ofizialari jarraitu beharra eta, beste
alde batetik, bulegoetarako eraikin baten berezko
beharrizanei erantzun beharra. Hori lortzen du altxaera
nagusiari eta albokoei ematen dien tratamendu ezberdinari
esker. Testua: Gorka Pérez de la Peña.
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Fatxada nagusian biltzen dira, eredugarriena izanik,
estilo ofizialari egiten dizkion amore-emate guztiak, eta
horren agerbide ditugu honako alderdiok: itxura
monumentaleko sarrera baten definizioa, apaingarri
errepertorio klasizista baten erabilera (frontoi zatituak,
mentsulak, inpostak, etab.) eta ardatz nagusiari ematen
dion enfasia, agerraldi publikoetarako balkoia eta armarri
inperialaren errematea direla bide egiten duena. Alboko
fatxadek, ordea, bulegoetarako zirenez gero, tratamendu
funtzionalagoa jasotzen dute, tokiko arrazionalismoaren
araberakoa, hutsuneak nagusi direla horma itxien gainetik.
Baina funtzionaltasun horri halako klasizismo kutsu bat
ematen zaio, oso sintetizatua, Speer edo Perret-en
arkitektura gogorarazten diguna, eraikinaren gidalerro
estilistikoari egokitzeko moduan. Klasizismo hori dugu
pilastra erraldoien ordena erabiltzearen ondorioa.

Granitozko harlanduen erabilera dugu garaiko
arkitektura ofizialaren kontzeptuaren adierazpen
akabatuena, material hori jotzen baitzen arkitektura ofizial
horren kredoaren ezaugarritzat.

Barneko espazioaren eraketari dagokionez, funtsezkoa
da jendearentzako ateondo zirkular baten taxuera, banku
baten eragiketa-patio baten antzera. Joniar tankerako zortzi
zutaberekin eratzen da, beirate handi batez erremataturik
dagoela. Ateondo horretatik abiatuta jartzen dira bi
eskailera, patio honen inguru taxutzen diren administrazio
esparru ezberdinetara jotzen dutenak. Barrualdeak
egundokoak eta monumentalak dira, eraikinaren izaera
publikoaren araberakoak. Efektu hori lortzeko, kalitate
handiko materialak erabiltzen dira, apaingari errepertorio
klasizista aukeratzen da eta espazio hierarkizatuak eta
perspektiba zabalekoak antolatzen dira.
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interesgarri batzuk:
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• Chavarri Jauregia,
(Moyua plaza, 5).

• Guggenheim Museoa.
(Abandoibarra Hiribidea, 2).

• Arte Ederren Museoa.
(Museoko plaza, 2).

• Casilda Iturrizar Parkea.


