
Bizkaiak zortziehungarren urteetako bigarren erdialdean
izan zuen industrializazio bizkorrak Bilbo bilakatu zuen
itsasadarraren aldeko buru. Horren ondorioz, hiribilduak
azpiegitura berriak hornitu behar izan zituen, eta erakunde
egoitzak ere bai, eta, batez ere, hirialde zaharraren mugak
gainditu behar izan zituen; hala, Abandoko Zabalgunea onetsi
zuen 1876an. Kontsistorioaren egoitza berria eta Arriaga
Antzokia ditugu Bilbo berri horren bi adibide eredugarri, XIX.
mendearen azken herenaldian artikulatuz joan zen Bilbo
horrenak.

Joaquín Rucobak egin zuen proiektua, 1883 eta 1892
bitartean, orduan udaleko arkitektoa zela. Kokatzeko leku
aukeratu zen San Agustin Komentuak antzina okupatu zuen
orubea, alde zaharraren mugan. Arriaga antzokiaren kasuan
bezala, Udalak errefusatu egin zuen, bere egoitza berrirako
kokalekua izateko, Zabalguneak eskaintzen zuen aukera.

Eraikina

Rucobak eraikin enfatiko eta monumentala taxutu zuen,
lengoaia eklektiko begiratu eta landua ageri duena.
Eklektikotasun hori jatorri ezberdinetako erreferentzia
klasizistak konbinatzearen ondoriozkoa izan zen, batez ere,
Frantziako III. Errepublikaren aldiko herri arkitekturako
erreferentziak. Proiektuaren aurrekontu handiak -milioi bat
laurehun mila pezeta- argi adierazten du zortziehungarren
urteetako amaiera alderako Bilboko zinegotziek nahi zuten
arranditasuna.

Rucobaren diseinuaren arrakasta handiena dugu binakako
zortzi zutabe arkitrabedunek osatzen duten arkuteria, ardatz
nagusian kokaturik dagoena; izan ere, arkuteria horren altxaera
sendo eta indartsuak lagundu egiten du eraikina
hirigintzaratzen, hain perspektiba zabalak dituen orube batean.

Arkuteria hori erlojua jasotzen duen frontoi batez
errematatzen da, eta bere eraketaren parte dira balkoi korritu
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bat, ekinaldi publikoetarako balkoia, binakaturiko zortzi
zutabe korintiar eta altuera handiagoaren itxura ematen duten
hiru arku peraltedun, pilastra eta medailoiez apainduta
daudenak. Arkuteriak bi maila ditu: lehenengoan, hiru kofadura
ateburuaire ditugu, tinpano hosto zizelatuez betea duten
frontoi kurboekin errematatzen direnak; bigarrenean, hiru
idi-begi handi daude, altuerliebeko bustoekin.

Konposizioari dagokionez, eraikinak bereizgarri du bere
horizontaltasun erabateko eta itzelezkoa. Horizontaltasun
hori bigunduta geratzen da hiru hormarte aurreratuen taxuera
dela bide lortutako bertikaltasunari esker, beren elementu
nagusiak bertikalean eraturik baitaude, eta, batez ere, erdiko
ardatza dorre batez erremataturik egoteari esker.

Fatxaden apainduran, Rucobaren lanean berezkoa denez,
eskultura erabili zen (altuerliebeko bustoak atikoan, soin osoko
figurak izkinetan eta estatuak sarrerako eskaileran): Fiat-en
obrak eta Garamendik, Basterrak eta Larreak osaturiko
taldearenak. Era berean, azpimarratzekoa da apain-baliabide
klasizisten erabilera, hala nola, medailoiak, txirikordak, pilastra
binakatuak, etab.

Barrualdea

Barrualdea diseinatzerakoan, Rukobak bete-betean asmatu
zuen luxua eta arranditasuna bilatzean, honelako ordezkaritza-
eraikin batek eskatzen zuenez. Asmatze horren islapen ditugu
hiru elementu: harrera-ospakizunetarako aretoa, udalbatza
aretoa, eta atarte eta eskailerak. Elementu horiek garaian
nagusi zen eklektizismoa agertzen dute; izan ere, harrera
aretoa -espainiar estatuan adibiderik onenetakoa- estilo
neoarabiarrean egiten da, eta beste bi elementuak estilo
neoerrenazentistan egiten dira. Apainduraren aberastasun
horrek guztiak aditzera ematen digu bertako artisautza guztiz
espezializatua bazegoela, esaterako, José Soler, garrantzi
handiko obrak egiteko gauza zena.
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