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Argazkiak: Acha Zaballa arquitectos

SARRERA: Cristina Acha eta Miguel Zaballa Armintzako
frontoiaren birmoldaketaren egileak ditugu; gazteak
izan arren, jarduera zabaleko profesionalak ditugu, eta
beraien lan-ildo nagusia arkitektura-lehiaketen inguruan
antolatu dute. Horrela, hainbat proiektu garaile izan
dituzte, tartean 58 BOE etxebizitza Huescan, Ocharango
(Castro Urdiales) meategien zaharberritzea eta hotel bat
Herrera del Duquen (Badajoz).

Irudia: Ibai Gandiaga

Azalera: 409 m2
Aurrekontua: 384.634 euro
Proiektuaren data: 2007

Ibai Gandiaga º

Frontoiak Euskal Herriko herri ugariren muina izan dira. Zuen
eraikinak nola erantzuten dio horri?

Acha Zaballa arkitektoak

"Frontoia fatxada-ekipatu
batez hornitu dugu"

Argi dago, frontoia herri txiki ugariren kaleko biziaren euskarrietako bat da. Armintzaren kasuan, portuko plataformarekin
batera, giza jarduerarako iturri nagusietakoa da. Gure kasuan,
frontoia pala motzeko kategoria ofizialekoa da eta bertan liga
ofizialeko partidak jokatzen dira. Tokiko pilota-klub bat izateak
esan nahi du frontoian hainbat jarduera etengabe egingo direla
(prestaketa, entrenamenduak, partidak...). Halaber, frontoiak,
bolumen handiko toki zabala den heinean, bestelako hainbat
jardueraren agertoki bilakatzen da, eguraldiak laguntzen ez
duenen ume-jolastoki bihurtzen den bezalaxe.
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11. zenbakia / Kirolaren bueltan

Nolakoa da egungo frontoia? Nola eboluzionatu du frontoiak,
eraikuntza-tipologia, kirol-jarduera eta sinbolo bezala?

Frontoia eraikuntza-tipologia berezia da oso. Alde batetik hirifrontoi handiak daude ―itxiak, erabilera jakin bati atxikiak, oso
espezializatuak, bolumen handikoak nahiz eta hiri-bilbean ezkutuan
egon daitezkeen―, eta, bestetik, eraikitako tipoaren izaerari oztaozta uko egin dioten frontoiak, eszenatoki hiritartu edo urbanizatu
batera hurbiltzen direnak, irekiak, askotarikoak, eta ez horregatik
zertan estali gabeak. Lehenbiziko mota kirolaren ofizialtasunari
dago atxikia, eta partiduen eguna bere solemnitate osoa ateratzen
du; sinbolo bezala, bigarrena guztiok buruan darabilgun idearioarekin identifikatzen dela ematen du, gure lurraldetako hainbat herrieszenatokitan jazotako oroitzapenekin.
Nola eraikitzen da pentsamendu arkitektonikoa, eraikinaren
bihotz programatikoa hutsune handi bat denean?

Egia esan behar bada, gure kasuan, estalitako frontoi baten birmoldaketa bat izan zen heinean, kantxa jada eraikita zegoen, eta
ez zitzaion ezer erantsi behar izan. Proiektua hegoaldeko luzerako
fatxadaren eta jarleku txiki baten ordezkapenean oina-rritu zen, eta
horregatik “ekipatutako fatxada” deitu diogu. Hego-fatxadan, kontrakantxatik fatxadaren alineazio arteko espazio librean zerbitzu
guztiak pilatzen dira; fatxadarik urbanoena da, eta kirol-kantxak
osagarriak dituen erabilera guztiak txertatzen dira: alda-gelak,
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komunak, bulegoak, harmailak. Fatxada berriak zerbitzu horien
guztien txertaketa zekarren.
Bolumen izugarri hori hiri-bilbearen kale-kantoietara eramatea zen
proiektuaren xedea, aurretik eraikinak okupatzen zuen lur zatiaren
mugetatik atera gabe. Integrazioa hobetu, barne-baldintzak argi
naturalaren txertaketarekin hobetu, zerbitzu gehiago. Funtsean,
erreforma-proiektu baten mekanikaren aurrean topatzen gara:
aurreko egoeraren analisia, gabezien bilaketa eta tokiaren potentzialtasunen ustiaketa.
Ebatzitako konposizioak, hiru ordenakoak, eraikinaren bolumen
izugarriaren presentzia gutxitzea bilatzen du. Ordenen labainketak,
bata bestearekiko, jokoarekin erlazionatuko den irudi dinamiko bati
lagundu nahi dio, eta talaiaren bilbeari hurbiltzeko erabiltzen den
keinu bat da, hots, hiri-sare baten zati izatearena, nahiz eta muturreko egoera batetik diharduen. Hegalkiaren distantzia aldakorra da,
eta egituran parte hartzen du, aurretik dauden zutabeen momentuen konpentsazioa burutuz, eta beste alde batetik beirazko fatxadaren eguzkiarekiko babesa bermatuz: zenbat eta eguzkiarekiko
esposizio handiagoa, hegalkia luzeagoa, hego-mendebaldeko kalera
irekiera horretan. Hortaz, eraikina etxebizitzei aurre egiten dien
tartean hegalkia motzagoa da, eta kalea zabaltzen den tartean,
frontoiak etxebizitzaren babesa galdu orduko, estalkiaren forjatuak
egungo markesinaren lerrokadura hartu arte luzatzen da.
Ibai Gandiaga
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Zeharkako sekzioa

Barnealdeko altxaera

Kanpoaldeko altxaera

Proiektu hau kanpoko aterpe-kalea-barruaren eta kanpoko
irekiaren artean eraikitako zirrikituetako zinta bat da. Halaber,
bi fatxada ditu, eta kanpoko espazio publikoaren eta barruko
espazio publiko erraldoiaren arteko trantsizio-elementua da.
Zer balio ematen diezue azkeneko hamarkadetan egin diren
frontoien estalkiei?

Armintzako frontoian, hasiera batean, irekia pentsatu zen,
magalean erdi txertatua. 1981ean itxi egin zen, eta horrek
hiri-bilbetik aldendu zuen. Bolumentzarrak, itxitura zapalekin
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eta ate txikiekin, bere eskala inposatu zuen kale estuen bilbean
eta, nolabait, hiri-elementu itxi baten arteko eta horrelako
ekipamendu batek beharko lukeen natura irekiaren arteko
kontraesana nabarmendu zuen. Argi dago funtzionalitatea
ebaztea, bolumen handi horren estalkia egiterakoan, betiere
bilbearekin erlazionatuz, ez dela ariketa erraza, baina baldintza
nahitaezkoa da inguruko espazioaren analisia burutzea, espazio
horren elementuak txertatuz. Zentzu horretan, adibide onak
topa daitezke.
º Ibai Gandiaga arkitektoa eta EHAEOko batzordekidea da.
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