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Hernáiz txaleta Francisco eta Lorenzo Hernáiz Lezcano
anaiek egin zuten; horiek Puerto Ricora emigratu zuten,
armada karlisten erreklutatzetik ihesi. Amerikan ehungintza
konpainia garrantzitsua sortu zuten, Targako familia
katalanarekin batera, eta konpainiaren izena Hernáiz Targa
y Compañia izan zen. Hernáiz anaiak Karrantzara itzuli ziren,
zortziehungarren urtearen amaieran; urte horietan, baserri
inguruko zenbait finkaren jabe egin ziren. 1904an Karrantzan
bizitzen gelditu eta txalet bat egin zuten; negozioaren
kudeaketa administratzaile baten esku utzi zuten.

Txaleta Concha auzoan dago; auzo hori hirigune txikia da
eta bertako eraikin nagusia Udaletxea dugu, euskal
erregionalismo berriaren adibide aipagarria; Udaletxea Rafael
Fontán arkitektoak proiektatu zuen 1938an. Era berean,
aipagarriak dira Vicario txaletak, horiek ere euskal arkitektura
berriaren adibide argiak, Manuel María de Smithen ezaugarri
ingelesekin (1912ko txaleta); eta Portillo txaleta, beste fitxa
batean aztertuko duguna. Handik hurbil dagoen Ambasaguas
auzoan aipatzeko modukoak dira familia bakarreko
arkitekturan egindako bi eraikuntza: Olazabal txaletak,
Emiliano C. Ammanek 1931n egindakoak, erregionalismoaren
oinarri-oinarrizko irakurkeran euskarrituta (arrazionalismoaren
eraginpean).

Hernáiz anaiek, 1904an, Jean Batiste Darroquy Ipar Euskal
Herriko arkitektoari agindu zioten txaletaren eraikuntza.
Arkitekto horren partehartzea funtsezkoa izan zen, txaletak
Bizkaiko egoitzazko arkitekturaren barruko adibide nagusitzat
duen balioa ulertzeko. Darroquy arkitektoak zenbait erregistro
konbinatu zituen: normandiar berria estaldura
konplexuetarako, eklektizismoa hutsuneen molduretan nahiz
izkinetan, eta modernismoa sarbideko portaleko zein beheko
solairuko terrazako forma kurboetan. Baina, erreferentzia
estilistiko zehatzen gainetik, aipagarria da horren osaketa
gorabeheratsua eta irregularra, aurrera egiten duten gorputz
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maklatuz beteta, estalki konplexu nahiz anitzekin atzera
eramaten diren gorputzak; halaber, efektu kromatiko oso
handia dauka, honako hau biltzearen eraginez: zurgintzaren
kolore gorria, Karrantzako kare-harriaren kolore grisa
(hutsuneen izkinetan), arbelaren kolore beltza (estalkietan)
eta tiroldarraren kolore krema.

Egoitzaren programak ezaugarri bereizgarriak eskaintzen
ditu, Bizkaiko etxeen ulermenaren barruan. Aipagarriak dira
komunen kokalekua (Frantziakoen eran, eskaileraren
eskailburuan, hiru guztira, solairu bakoitzean bat), alboko
sarbidea (portalarekin eta estalitako terrazarekin) eta eraketa
gorabeheratsua (pieza bakoitza kanpotik ikusten da, maklatzen
doazen gorputzak sortuz).

Eraketa irregular horren eraginez, programaren banaketak
ezaugarri bereziak ditu, batez ere alde pribatuan (beheko
solairuan). Solairu horretan sarbidea hegoaldeko fatxadaren
albo batean dago; atondoan hasita, hauxe bereizten da:
batetik, bisita aldea, bisita gela, hegoaldeko fatxadan bertan,
gorputz bakarrean; bestetik, familiako alde publikoa,
iparraldeko fatxada nagusian. Atzean umeen jantokia eta
sukaldea daude. Programaren antolaketak ohiko jarraibidea
dauka (sotorako erdi-sotoa, beheko solairua alde publikoarekin
eta bi solairu alde pribatuarekin, lehenengo solairuan kapera
eta zerbitzurako ganbara daudelarik). Logela nagusiak Italiako
eran antolaturik daude, apaingela eta guztiko logelak.

Lorategiaren ezaugarri nagusia iparraldeko fatxadaren
ondoan dagoen zuhaitz ilara da; horrek iparraldetik nahiz
mendebaldetik iritsitako haize heze eta hotzetatik babesteko
balio du.

Txaleta 1971n berritu zen, hiru etxebizitzatan banatzeko,
solairu bakoitzeko bat; horren eraginez, barruko apaindurek
ere aldaketak izan zituzten, batik bat beheko solairuan.

Hernáiz txaleta (Karrantza Harana / Valle de Carranza)

Testua: Gorka Pérez de la Peña.

Hernáiz txaleta
Karrantza. (Concha auzoa, 71.
Udalerriko administrazio gunean,
Udaletxearen aurrean).

Bisitak egiteko ordutegia:
Jabetza pribatukoa da.
Hurbil dauden beste toki
interesgarri batzuk:
(Karrantza)

• Vicario etxea.
• Altuna etxea.
• San Ciprián eliza.
• Udaletxea.

(Concha auzoa).
• Andre Maria eliza.

(Concha auzoa).
• Portillo txaleta.

(La Tejera).


