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Gasteizko eremu garai eta antzinakoenean 1524an eraiki zen
jauretxe bat da, orduko eraikuntza hartatik ezer gutxi gelditzen
den arren. Moja domingotar batzuen komunitate bat jasotzeko
altxatutako eraikin hura behin amaituta, eraikuntza-lanak agindu zituen Agirre-Eskibel familiaren egoitza pribatu bilakatu
zen, mojentzako Santa Cruz komentua eraikiz trukean.
Hainbat erabilera jaso izan ditu bere baitan: erret familia
eta nobleziaren aterpetxe izan zen eraikina zenbait mendez,
borboitar berrezarpenaren ostean Gasteizko Udalak palazioa
eta lursaila konfiskatu zituen eta hirugarren karlistaldian, 1887.
urtean Gasteizko diozesiak eskuratu aurretik, artilleria kuartela
izan zen.
1994. urtean erosi zion Gasteizko Udalak eraikina apezpikutzari udal-bulego teknikoak jasotzeko. Eta beste behin
eraikinaren hasierako xedea aldatua izan zen, obren iragaitean
udaleko kultura sailak eraikina bere osotasunean kulturgune
bilakatzea erabaki zuenean. 1.365 m² irabazi zituen oraingoan,
lurpetik, kalearen bestaldean zegoen 1895. urtean eraikitako
ur-biltegiaren espazioa gehitu baitzitzaion. Montehermoso
kulturgunea jaio zen horrela.
Zergatik aipatu hau guztia? Barruak iraganari buruzko gauza
asko kontatzen dizkigulako. Eta are gehiago berrikuntzak
informazio hori guztia jasotzeko mimoarekin burutzen badira,
ezer kendu gabe dena gehitzea bilatzen bada. Hori da Montehermoson aurkitzen duguna, gehiketa delikatua.
1994-1997 esku-hartzea

Miguel Ángel Campo, Roberto Ercilla eta Juan Adrián Bueno
arkitektoek burutu zituzten 1994-1997 urteen arteko eraberritze-lanak. Udal-bulego eta erakusketa aretoaren (ur-biltegia)
sarrera partekatuaren hipotesiaren gainean burutu zen proiektua, planteamendu horrek primeran jaso zuelarik geroko
aldaketa.
Eraikinaren (barne) diseinua ezerk zuzentzen badu, lehenagoko elementuen eta elementu berrien ezberdintzea da. Nola
bakoitzaren izaera mantentze eta azpimarratze horretan
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aurkitzen duten bizikidetza harmoniatsua.
Esparru desberdinen arteko lotura edo artikulazioak nabarmentzen dira bereziki. Eraikinean sartu eta arkuteria originala mantentzen duen klaustroak ematen digu ongi etorria.
Bertatik ezkerretara bulegoetara joateko edota eskumatara
mediateka zein erakusketa-guneetara joateko, lurretik mailarte
bateko altuerara dauden kutxa metaliko beltz banak jasotzen
ditu eskailerak. Argiztapen zenital, kolore argi eta arkuterien
formek taxututako gunean, elementu zorrotz hauek markatzen
dute eraikinaren gainontzeko espazioetarako iragaitea (egun,
kolorearen kontrastea kenduta dago kutxak grisez margotuz,
eta kontramaila jarri diote, kutxen ‘pisua’ lurretik abiatuz).
Bestalde, jauregiak kalearen beste aldean kokatutako urbiltegiarekin bat egiteko solairu bat hustu zen lurpean. Hala,
biltegiko espazioaren kotara jaitsi eta kalepetik pasatzen
den tunelak lotzen ditu elementuok. Jauregitik ur-biltegira
pasatzeko, garaiera bikoitzeko trantsizio-espazio batera iristen
gara, laukizuzen zuria, berriz ere lotura-elementuei eskaintzen
zaielarik presentzia: jauregia eta biltegiaren goiko kota lotzen
dituen pasarela, albo batean kokatutako izaera handiko eskailera kurboa eta arrapala tarte ugariak, beraien forma eta karel
metaliko beltzak espazioan gailentzen direlarik.
Ur-biltegira iristean bere horretan gozatu dezakegu espazio
originala, egungo erabilera jasotzeko beharrezko elementu guztiak era garbian gainjartzen zaizkiolarik euskarria den hasierako
espazioari.
Horrez gain, badira beste erabaki bi esku-hartzearen gidari:
batetik klaustroaren ondoan eta handik bereizita bigarren
operazio-patio baten sorrera, non eskailera, igogailu eta
komunak kokatu diren klaustro originala elementu horietatik
libratuz; bestetik, egungo patioa eta patio berria argiztapen
zenitalez estaltzea.
Bi puntuon batzeak bigarren patio horren antolaketa espazial
berezia ekarri du. Igogailu eta eskailerak albo batean kokatuta,
hiru solairuko garaiera librea hartzen duen bigarren patio hori
xafla metaliko beltzezko kareldun pasarelek eta komunak
jasotzen dituzten zurezko kutxek zeharkatzen dute solairu
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bakoitzean. Honek guztiak eraikinaren barruko pertzepzioan
bikoiztasun alderantzikatu bat sortzen du: batetik klaustro originala daukagu, garbia, interbentzio minimoarekin; eta bestetik
bigarren patioa, gehitu direneko elementuen lengoaia erabiltzen
duten osagaiez josia.
Alderaketa aspektu bik errazten dute: tamaina —ia-ia dimentsio
berdina daukate klaustroaren zuloak eta bigarren patioak; eta
argiztapenak— espazio ezberdin bi horiek homogeneizatzen
dituen ezaugarria da. Elementu berrien lengoaiari jarraituz, estalkian argiztapenerako 8 kubo ageri dira, 4 klaustroan eta 4 patio
berrian. Elementuok berdin-berdinak izateaz gain, bi espazioon
erdigunearekiko antolaketa berbera dute, espaziootan zentratuta
daude. Horrek, era oso ezberdinetan itxuratutako espazio
antzeko bi nabaritzen ditugulako sentsazioa eskaintzen digu.
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Etorkizuna...

1997ko irekieraz geroztik, jauregiak eta ur-biltegiak Montehermoso kulturgunea osatzen dutela esan dugu. Krisi ekonomikoaren testuinguruan, 15 urteko ibilbidearen ondoren fase
hori bukatzear dagoela ematen du. Eraikinak ateak zabalik
izango dituen arren, ez da ekintzen egitaraurik existitzen, mediatekak soilik jarraituko du martxan. Gasteiz Antzokiarena izan
omen daiteke erabilera berrietako bat, baina usteak baino ez
dira. Haren geroa idazteko dago. Azken esku-hartzearen ildoari
jarraituz, idazle on batek egin dezala baizik ez dugu espero,
eraikinak orain arte kontatutako istorioak jaso eta etorkizunekoei tokia eginez.

4

Bibliografia
http://eu.wikipedia.org/wiki/Montehermoso_jauregia
www.robertoercilla.com
http://europaconcorsi.com/projects
º Leire Milikua arkitektoa da.
1 Klaustrotik eta jauregia eta ur-biltegia batzen dituen kalepeko pasabidetik mozketa.
2 Bigarren patiotik mozketa. Klaustroa atzeragoko plano batean ikus dezakegu.
3 Jauregiko klaustroaren ikuspegia. Albo banatan kokatzen dira eskailera kaxak.
4 Klaustro ondoko bigarren patioaren ikuspegia.
5 Jauregiaren eta ur-biltegiaren arteko trantsizio-espazioaren ikuspegia.
Aldiri, 2013, I, 13, 24-25, ISSN 1889-7185

5

