
Bizkaiko Aldundiaren Jauregia funtsezko eraikina dugu
Euskal Herriko arkitektura garaikidean, eklektizismoaren
agerbiderik bikainen eta akabatuenetakoa baita.

Luis Aladréni eman zitzaion proiektua 1890ean, baina
hark ez zuen enkargua lehiaketa bidez hartu, baizik eta,
Aldundiak aukeratua izan zela San Fernando Akademiak
hautetsiak zituen zazpien artetik, Akademia horrek izan
baitzuen lehiaketa ebazteko ardura. Aldadrénen proiektuak
ez zuen hutsik eman; izan ere, bizkaitar burgesiak
probintziaren ekonomi indarra eta goraldia adierazi nahi
zituen bere egoitza berrian, eta proiektuaren dotorezia
handia eta apainduraren nabartasuna guztiz ongi egokitzen
ziren nahi horretara. Obrak 1890ean hasi ziren eta 1900ean
amaitu, milioi bat berrehun mila pezetako aurrekontua izan
zutela.

Aladrének deitoratu egiten du, proiektuaren memorian,
orube hoberik ez eduki izana, esaterako, ikuspegi zabalak
eskain ziezazkion plaza bat. Aldundiak Kale Nagusiko
lurzorua erosi zuen, Zabalburutarrekin izan zituen
negoziazioek, hots, eraikina Albia lorategietan egiteko
negoziazioek, huts egin ondoren. Kokaleku horrek edozein
arkitektoren eta Aldundiaren beraren gurariak asebete
izango zituzkeen.

Eraikina

Eraikina lengoaia eklektiko batez ebazten da, lengoaia
klasizistaren elementuak elkartu eta birlandu egiten dira,
erreferentzien kutsuak difuminatzeraino, horixe du
bereizgarri. Aldundiaren eraikinak eklektizismoaren gailurra
suposatu zuen Bizkaian, baina, aldi berean, joera horren
azken agerbidea izan zen; izan ere, obrak amaitzerakoan
joera modernista iristen da bizkaitar arkitekturara.
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Bizkaiko Aldundiaren Jauregia (Bilbao)

Aldundiaren eklektizismoa nabarmentzen da oso modu
egokian erabiltzen duelako bere hiritar irudia finkatzeko
lengoaia; ordezkaritzarako zelarik, horrela eskatzen zuen
eraikinak, kale batean lerrokaturik zegoenez gero, aproposa
ez zen orube batean baitzegoen. Egokitasun horren agerbide
ditugu hiru alderdi: a) konposizioari dagokionez, ardatz
nagusiaren enfasia, aurreratu samar egon eta portiko eraketa
bereizgarria agertzen baitu, solairu nagusian Korporazioaren
agerraldi publikoetarako balkoiarena egiten duena, formatu
handiko hiru baoko logia eta probintziaren armarria
ardatzaren erremate gisa; b) hormatal indartsuko bolumen
sendo baten definizioa; c) oso apaindura begiratua, masaren
estatikotasuna hautsi ahal izateko modukoa, eta hori lortzen
da baliabide ezberdinak erabiliz: kuxindura gogorrak,
harriaren ehundura efektuak, inposta indartsuak,
horizontaltasun eta bertikaltasun arteko kontrastea eta
apaingarri klasizistak: balaustreak, hutsuneak eta landarez
apainduta eta erdizutabeen gainean dauden frontoi
triangeluarrak.

Barrualdea

Barrualdearen diseinuak kanpoaldeko apainduraren
nabartasunari jarraitzen dio, eta arte aplikatuek garai
horretan Bizkaian izan zuten distiraldiaren lagin bikainak
erakusten ditu: marmolak, zurak, iztukuak, ispiluak,
eskaiolak, pitxer handiak, zeramikak, beirateak, etab. Atal
honetan azpimarratu behar dira, berebat, sabaietako
pinturak, José Echenagusia, Anselmo Guinea eta Alvaro
Alcalá Galiano pintoreek eginak, Daniel Zuloagaren hiru
panel zeramikoak eta eskailera nagusiko Anselmo Guinearen
beiratea.

Bizkaiko Aldundiaren Jauregia
Bilbao. (Kale Nagusia, 25).

Bisiten ordutegia:
Aurretiazko hitzordua behar da,
telefono honetara deituz:
94 445 28 28
Inguruko beste leku
interesgarri batzuk:
(Bilbao)

• Albia lorategiak.
•Diego López de Haroren 

monumentua. (Plaza Biribila).
• Arriaga antzokia.

(Plaza Arriaga).
• La Concordia geltokia.

(Bailen kalea, 2).


