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LABURPENA

Neoklasizismoa deitzen dugun estiloa, Euskal Herriko arkilekturaren hisíoriak
ezagutn diten garairik interesgarrienetakoa izan da. Aurreko estiloetan aízerriko era-
ginen menpe egon ondoren, neoklasizismoan Euskal Heniak lehen aldiz bere bidea
egiti zuen. estiloaren testuinguruan txertatuta, baina bere ezaugarri propioak garatuz
eta, bereziki, hauen artean. apuslua eginez estilo honen irakurketa sinple eta soil baten
alde. Gainera. aurreko garaietan Euskal Herriko Inrraldean kanpoko edota Euskal
Herrian jaiotako arkitekío esanguralsitrik nahannendu ez baziren ere. XVIII. mendea-
ren amaieraíik. eta bereziki, XIX. mendeíik aurrera, kanpotik etorritako lehen arkitek-
to garrantzitsuaz gain, Euskal Herrian herían arkitekío euskaldunak esangitratsuak
azaldu ziren. Horien aríean Pedro Manuel Ugartemendia andoaindarra nabarmendu
behar da.
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RESUMEN

El estilo que denominamos como Neoclasicismo, es uno de los periodos más
interesantes en la historia de la arquitectura en Euskal líerria. Después de depender
en periodos anteriores de las influencias externas, durante el neoclasicismo Euskal
Herria, bajo el contexto general del estilo, trazó por primera vez su propio camino,
pero desarrollando sus propias características y, concretamente, entre éstas, apostan-
do por una lectura simple y sencilla del estilo. Además, mientras que en periodos ante-
riores en Euskal Herria no destacó ningún arquitecto, bien de fuera o del propio terri-
torio vasco, desde /¡nales del siglo XI'/// u principalmente, a partir del siglo XIX, ade-
más de acudir a Euskal Herria los primeros arquitectos de interés, en el propio terri-
torio vasco comenzó a aparecer ¡a primera generación de arquitectos vascos. Y entre
ellos, hay que destacar al andoaindarra Pedro Manuel Ugartemendia.
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StMMARY

The style \\iiich we denominated ¡ike Neoclasicismo, is one ofthe most inieres-
ting periods in ¡he history ofthe architecture in Euskal Herria. After depending in pre-
vious periods of ¡he externa! influences. during the neoclasicismo Euskal Herria.
under the general context oj the stvle, it drew up his own wav for the first time, bul
developing his own characíeristics and. concrelely. between ¡hese, betíing by a simple
and simple reading of the style. ¡n addition, \vhereas in previous periods in Euskal
Herria it did not honor any architecí, or lo outside or the own Basque terrilory, from
end ofcentury XI 'III and. mainly, as oj century XIX. besides ío go lo Euskal Herria the
firsí architects ofinterest, in the own Basque terrilory it began to appear the first gene-
ration oj Basque architects. And among them. it is necessary ío emphasize lo ando-
aindarra Pedro Manuel Ugartemendia.

Neoclassicism, ülustratíon, Ct'titury \'IX. Aivlritei-anv, .-tntiimin. Sun Sebastian
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SARRERA.

Maria Larumbe ikertzaile nafarrak "El academicismo y la arquitectura
del siglo XIX en Navarra " izenburua duen bere liburuan, Ugartemendia arki-
tekto andoaindarrari eskaintzen dion atalean, bere biografiaren zirriborroa
egiten duenean, modu honetan basten du:

"Resulta muy difícil perfilar la biografió de Ugartemendia porque, a pesar de
que siempre se le ha considerado como una de las personalidades nu'is representa-
tivas de la arquitectura academicista del primer tercio del siglo XIX en el País Vas-
co, no existe ningún estudio serio sobre él y su obra "'.

Andoaingo Historian buruzko Leypaur aldizkarirako aurkezten dudan
lan honetan, gure asmoa da Pedro Manuel Ugartemendia arkitekto andoain-
darraren bizitza eta, bereziki, lañaren inguruko ikerketa bat egitea. Orain arte
argitaratu diren lan gehienetan, Ugartemendia beti zeharka edota atalka azter-
tu da -eta bereziki Donostiaren berreraikuntzari buruzko lanari eskaini zaio
arreta- eta ondorioz, oraindik ez da argitaratu lan bat bere pertsonalitatea eta
eraikinak osotasunean biltzen dituena, garaian izan zuen garrantzia, gainera,
azpimarratuz.

Neoklasizismoa edota akademizismoa deitzen dugun estiloa, Euskal
Herriko arkitekturaren historiak ezagutu duen garairik interesgarrienetakoa eta
oparoenetakoa izan da. Aurreko estiloetan -Erromanikoa, Gotikoa, Errenazi-
mendua, Barrokoa- atzerriko eraginen menpe egon ondoren, neoklasizismoan
Euskal Herriak lehen aldiz bere bidea egin zuen, estucaren testuinguruan txer-

' LARUMBE, M.: Kl academicismo y la an/uilectum del siglo XIXen Navarra. Iruña, 1990. 313. or.
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tatuta, baina bere ezaugarri propioak garatuz eta, bereziki, hauen artean, apus-
tua eginez estilo honen irakurketa sinple eta soil baten alde. Gainera, aurreko
garaietan Euskal Herriko lurraldean kanpoko edota Euskal Herrian jaiotako
arkitekto esanguratsurik nabarmendu ez baziren ere, XVIII. mendearen amaie-
ratik eta, bereziki, XIX. mendetik aurrera, kanpotik etorritako lehen arkitekto
garrantzitsuak -Ventura Rodríguez eta Silvestre Pérez, nabarmenki- Euskal
Herriko eraikinak egiten parte hartuko dute eta, interesgarriena, Euskal
Herrian bertan arkitekto euskaldunak esanguratsuak -Justo Antonio de Olagui-
bel arabarra eta Santos Ángel de Ochandategui nafarra, adibidez, izango dirá
lehenengoak- ezagutzen hasiko gara.

Hauen artean, lehenengotakoa ere, baina bigarren belaunaldikoa, Pedro
Manuel Ugartemendia andoaindarra izango dugu. Gaztetan karrera militarra
egiten hasiko bada ere -XVIII. mendearen azken hamarkadan, garai honeta-
koak baitira berari buruz ditugun lehen informazio iturri fidagarriak- 1803an
Madrilen arkitekto titulua eskuratuko du eta XIX. mendeko lehen hamarkada
honetatik aurrera Euskal Herriko hainbat lurraldeetan -bereziki Gipuzkoan,
Oria eta Urumea bailaren inguruetan, eta Nafarroan, Iruñan bertan- bere
proiektuak aurrera eman nahian aurkituko dugu.

Bere ibilbidea lau hamarkadaz luzatuko da -1770. urtearen inguruan jaio
zen eta hil 1835. edo 1836. urtean, ez dago ziurtatuta- eta bertan hainbat lan
burutuko ditu eta, arkitektoen artean ohikoa den bezala, beste hainbat bidean
geratuko dirá, soilik marrazkietan zirriborratuta. Berez, lan ospetsuena eta
arrakastatsuena Donostia hiriaren berreraikuntzarako egin zituen lanak izan
baziren ere, beste hamaika eraikin eta proiektuetan parte hartu zuen. Eta
amaituta gutxi utzi bazituen ere, bere eragina inguruko lurraldeetan nabarme-
na izango da, bera Silvestre Pérez arkitekto aragoarraren ikaslea izan zen
bezala, Ugartemendia ere hainbat arkitektoen -Mariano José de Lascurain
gipuzkoarra eta José de Nagusia nafarra, besteen artean- irakaslea izan bai-
tzen. Gainera, aipatu eta nabarmendu behar da ere, arkitekto andoaindarra
neoklasizismo estucaren harnean arkitekto berezia izan zela, hau da, kanpotik
etorritako ereduetatik ikasi bazuen ere, hauek zilegi jarraitu baino nahiago
izan zuen bere lana berak berezkoa zuen formakuntzara -maisu obra lehenen-
go, ingeniaritza militarra gero eta, arkitekturaren arloan, azkenik- eta gure
lurraldearen testuingurura egokitu eta, ondorioz, ahal izan zuen guztietan
estucaren irakurketa sinple eta soil baten aldeko apustua egin zuen.

Apustu honetan, dudarik gabe, estetika arazo baten aurrean egoteaz gain,
egoera berri baten aurrean gaude, eta ondorioz, beste askotan bezala, orain
ere, estetika eta etika elkartu eta nahastuko dirá; testuinguru honetan, ez bai-
tugu ahaztu behar, XIX. mendearen hasierak gure lurraldearentzat izan zuen
garrantzia: garai zaharra bat amaitzen zen -Antzinako Erregimena deituta-
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koa- eta beste bat hasteko zegoen -Aro Garaikide berria- Ilustrazioaren haize
berrien eraginez. Baina haize berri hauek gure artean bereziki nahastuta ibili
ziren antzina eta etorkizunaren arteko gatazka -absolutismoa eta liberalismo-
aren artekoa- piztuko baila gerra karlisten bitartez.

Eta guzti hau bizituko du Ugartemendiak, eta bera gauza guztien gainetik
eta amaiera arte arkitektoa izan bazen ere, bere lana, bere estetika, baina baita
bere etika ere, garai nahasi baina interesgarri hauen isla izango da. Horregatik,
lan honen bitartez, Ugartemendia pertsonaia, eta bereziki, bere lana aztertuz, ez
dugu soilik sakonduko Euskal Herriko arkitekto interesgarri baten bizitzan eta
eraikinetan, baizik eta baita Euskal Herriaren historian berebiziko garrantzia
izan duen garai batean ere.

Guzti honen ondorioz, lana bi atal nagusietan antolatuta dago. Lehenen-
goan, lan honen irakurleari testuinguruan kokatzen saiatu gara, eta ez soilik
ikuspegi bakarretik -historikoa, ohikoena- baizik eta baita beste ikuspuntu
desberdinetatik ere. Hórrela, gure lanean, bereziki testuinguru kulturala eta
artistikoa garrantzia hartu dute, eta azken honen harnean, arkitektura neokla-
sikoan sakontzen saiatu gara, aurrena ezaugarri orokorrak aztertuz, gero esti-
loaren bilakaera eta azkenik azpimarratuz neoklasizismoaren garrantzia Eus-
kal Herriko artearen historian.

Bigarren atalean Pedro Manuel Ugartemendia arkitekto neoklasizista
andoaindarraren bizitza eta lana aztertu ditugu. Atal honetan interesa berezia
du ez bakarrik bere bizitzaren pasarte nagusiak, baizik eta bereziki bere per-
tsonalitatea eta izaera arkitekturaren inguruan, lan honetan jaso ditugun
berriak diotenez nortasun bereziko arkitektoa izan baitzen, bizitzea tokatu
zitzaion garaiarekin kritikoa eta ameslaria, amestu baitzuen arkitekturaren
bitartez gizarte hobeago bat sortu zitekeela, eta bere proiektu askotan hórrela,
nabarmenki, aldarrikatu eta defendatu zuen, nahiz eta askotan ere, errealitate
gordina aurrean egonik, amore eman behar izan zuen.

Bigarren atal honetan Ugartemendiaren bizitzako pasarte nagusiak des-
kribatu ondoren, bere lan arkitektonikoa aztertu dugu, bai amaitzea lortu
zituen lanak -tamalez zerrenda ez da luzca, baina bai interesgarria- bai bere
proiektuak, átala zabalena; hirugarren zati batean ere bere parte hartzea
zalantzazkoa den eraikinetan ere aipatu dugu. Gero, Ugartemendiaren estilo-
aren ezaugarriak eta bilakaera aztertu ditugu, eta azkenik, Ugartemendiaren
lañaren garrantzia bai neoklasizismoan bai Euskal Herriko arkitekturaren
historian.

Lan hau burutzeko orduan informazioa bi iturri mota desberdinetatik har-
tu dugu. Alde batetik artxiboetara jo behar izan dugu eta bertan Ugartemen-
diari buruz gorde den materiala aztertu dugu; kontsultatu ditugun artxibo
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garrantzitsuenak Madril, Donostia eta Iruñan aurkitu ditugu eta honako hauek
izan dirá: Madrilen San Fernando Akademiako Artxiboa eta Nazional Histori-
ko Artxiboa; Donostian San Telmo Museoa, Donostiako Udal Artxiboa eta
Kutxa Fundazioko Argazki Artxiboa; eta Iruñan Iruñako Udal Artxiboa eta
Nafarroako Artxibo Orokorra.

Lana egiteko erabili dugun beste iturri mota garaiaren inguruan idatzita-
ko bibliografía izan da, bai liburuak bai aldizkarietako artikuluak. Argitaratu-
tako lañen artean, alde batetik, Espainiako ikuspegi orokorraren perspektiba-
tik argitaratutako lanak kontutan hartu behar izan ditugu, bereziki azken bi
hamarkada hauetan Carlos Sambriciok eta Pedro Navascuesek argitaratutako
edota zuzendutako lanak. Euskal Herriko testuinguruaren ikuspuntutik, Ugar-
temendiari buruz egindako aipamen garrantzitsuenak Miguel Artola, José
Ignacio Linazasoro, Maria Larumbe, Javier Cenicacelaya eta Iñigo Saloña
egin dituzte.

Hala ere, berriro aipatu nahi dugu, Ugartemendiari buruzko lan mono-
grafikorik ez déla oraindik argitaratu eta lan honen helburua hutsune hori
betetzea izan da, hau da, Andoain herriak sortzen ikusi duen seme garrantzi-
tsuenetakoaren inguruko lana argitaratzea, gainera, udalak eta herriak argita-
ratzen duten Andoaingo Azterketa Historikoen Aldizkaria -Leygaur- honen
bitartez.
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1. NEOKLASIZISMOAREN TESTUINGURUA.

l.l.Testuinguru historikoa: Aro Modernotik Garaikiderako trantsizioa.

Historialariek historia aztertu eta zabaltzeko orduan, bai lana erraztea-
rren, bai irakaskuntza lanak didaktikoagoak bihurtzeko asmotan, historiaren
bilakaera aldi historikoetan banatzen dugu. Hauetako aldi bakoitza, komu-
nezko ezaugarriak izaten dituzte arlo nagusietan -politikan, ekonomian,
gizartean eta kulturan, gehienbat- eta guzti hauetan aldaketa sakonak ematen
ez diren bitartean, ez dugu aipatzen aldi historiko bat amaitu denik eta beste
berri bat hasi. Artea ere, eta bidé batez arkitekturak, antolamendu hau jarrai-
tzen dute, beste adierazpen kulturalak bezala, testuinguru historikoaren men-
pe baitaude, eta berezko ezaugarriak badituzte ere eta garai historiko baten
azken irudia, sinboloa izaten badira ere, azkenean, aldi historikoaren ezauga-
rri nagusien esanetara daude.

Lau aldi historiko garatu ondoren -Aurre-historia, Antzinako Historia,
Erdi Aroa eta Aro Berria- behin 1789. urtera helduta, beste aldi historiko
baten barrena abiatu zen humanitatea: Aro Garaikidea edo Kontenporaneoa
deritzagun barna, hain zuzen. Beste aldietan gertatu zen bezala, oraingoan ere
historiako jazoera garrantzitsu eta sinboliko batek markatu zuen garai berria-
ren hasiera, hots, Frantziako Iraultzak. Jakina denez, iraultza hasi zen hiruga-
rren estamentua jazarri zenean Antzinako erregimenaren aurka -hau da, bur-
gesia, eskulangileak eta baserritarrak- eta aurreko antolamendu horren
zimenduak inarrosi zituenean. Orduko matxinada hartan, irauli edo aldatu
nahi zutena ez zen gizartearen antolamendua bakarrik izan -estamentala, hiru
estamentuetan banatuta eta gehiengoa nobleziaren eta elizaren eskuetan iza-
nik-, baila noblezia, eliza eta monarkia beraren botere monopolioa ere, hots,
absolutismoa izenekoa, eta giza eskubide guztiak defendatzen zituen ideologi
politiko berri batekin ordeztu nahi izan zuten, hau da, liberalismoa. Baina,
ildo horretan, aipatu beharra dago, Iraultza Frantsesa bera piztu aurretik hasi
zirela aldaketak, izan ere, hamarkada batzuk lehenago Ingalaterran aurrena,
eta geroago Frantzian, Iraultza Industrialaren bidez, burgesiak lehenagotik
lortzen hasia zuen beste garapen ekonomiko bat -industria eta liberalismo
ekonomikoaren hedapena-, eta, horrenbestez, orain ematen hasia zen iraultza
politikoa bilakaera sakonago baten ondorioa izan zen.

Alabaina, Aro Modernotik Garaikiderako trantsizio hau, ordea, bihurria
eta liskartsua izan zen, bereziki lehen aldian, XVIII. mendearen amaieratik
XIX. mendearen erdialdera arte; garai honetan, Antzinako Erregimenaren
aldeko absolutisten -erregetza, noblezia eta eliza, nabarmenki- eta liberalis-
moa bultzatzen zuten burgesen arteko konfrontazioek gatazka eta gerra
asko ekarri baitzituzten Europa astindu zutenak. Hori déla eta hiru gerra
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bizi izan ziren Espainian, eta bereziki Euskal Herrian, hurrenez hurren:
Konbentzioaren gerra (1793-1795), Espainia absolutista eta Frantzia libera-
laren artean, Independentziaren gerra (1804-1813), berriro ere, Espainia eta
Frantziaren artean, eta azkenik, Lehen Karlistaldia (1833-1839), Espainia-
ko eta, hain zuzen ere, bereziki, Euskal Herriko absolutistak eta liberalen
artean.

Espainiarekiko, oroitu behar gara Frantziako Borboien dinastiak ordez-
tu zuela Austriena XVIII. mendearen hasierarekin Ondorengotzako gerrare-
kin hatera (1702-1710); geroztik, Espainia absolutismoan jarraituko du,
aurreko mendean bezala, baina oraingoan errege sorta aurrerakoiago bate-
kin -Felipe V (1700-1746), Fernando VI. (1746-59), Karlos III (1759-
1788), Karlos IV (1788-1808) eta Fernando VII (1814-1833), izaera absolu-
tista izango dutenak, eta geroago, Isabel II (1833-1868), eta bere ama Maria
Kristina, erregeorde izango dena (1833-1839), liberalekin bat egin beharko
dutenak gobernuan mantentzeko- eta bidé batez, ahalbideratuko dueña
Espainian garai berriak ere trantsizioaren bitartez azaldu zitezen gure arte-
an. Berez, borboiak, nahiz eta izaeraz eta jarreraz absolutistak izan eta Erre-
gimen zaharraren defendatzaileak, beste aldetik ere ulertuko dute garai
berriak azaltzen ari zirela eta garai berri hauen zenbait ezaugarriak -arra-
zoia eta logikaren erabilpena estatuaren ardurak eta eginbeharrak diseina-
tzeko orduan- egokiak izan zitezkeela beraien interesetarako. Gobernatzeko
modu honi Despotismo Ilustratua bezala ezagutuko da, Ilustrazioa izango
baita pentsamendu libérala sortu, bultzatu eta hedatuko duen mugimendua
-eta bereziki izaera kulturala izango dueña- eta absolutistek erabiliko dute
zenbait neurri adosteko, beraien ustetan, herria eta gizartearen onerako, bai-
na gizartearekin kontatu gabe; horregatik izenaren izaera anbiguoa baina
argi eta garbi uzten dueña ere, azken finean, bere funtsean Despotismo Ilus-
tratua izenekoa absolutismoa zela.

Egoera hau Frantziako Iraultzaren eraginez guztiz aldatuko da; ordura
arte liberalismoak indarra gutxi bazuen ere, iraultzaren ondorioz, eta berezi-
ki, Espainiaren konkista ondoren Napoleonen tropen aldetik, erantzun
bikoitza bat ekarriko du: alde batetik, Frantziaren aurkako borroka hasiko da
Independentziako gerra bezala ezagutzen duguna, baina era berean, libera-
lismoa sendotu eta errotu egingo da ere bai Espainian bai Euskal Herrian, eta
gerra egoera probestuz lehen konstituzioa -1812ko Konstituzioa- eta gorteak
-Cadizen, 181 lan- sortuko dirá izaera honekin; gero, Fernando Vll.arekin
absolutismoa itzuliko bada ere, epe laburrerako izango da, Isabelekin libera-
lak itzuliko baitira gobernura eta garai berriak, hots, Aro Garaikidea gure
artean finkatuko da.
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1.2. Testuinguru kulturala: Ilustrazioaren eragina.

Baina XVIII. mendearen amaiera eta XIX. mendearen hasiera baldin-
tzatu zituzten gatazka haiek, ez ziren huts-hutsik gatazka politikoak izan,
aitzitik, beste alorretan ere -hau da, ekonomiara, gizartera eta kulturara-
zabaldu ziren. Liberalismoak, izan ere, Ilustrazio izendatu zuen ideologiatik
abiatuta, existentziari aurre egiteko modu berri bat proposatu zuen, Antzi-
nako Erregimenarekin lotzen dugun eta barroko izendatzen dugun aldikoa
ez bezalakoa.

Berez, kultura esparruan, aipatu ditugun aldaketak lehenagotik gertatzen
hasi ziren, eta berez, Ilustrazioak aurre hartu zion liberalismoari, eta ondo-
rioz, lehena izan zen ere errealitatea interpretatzeko beste modu bat proposa-
tu zuen: arrazoian oinarritu zuen ulermodua, sentimendua alde hatera utzita.
Hórrela, gustu artistikoan, adibidez, ilustrazioak baztertu egin zituen barro-
koko bai forma errekargatuak eta apainduegiak bai adierazpenak modu emo-
zionalean egiteko ohitura, eta artearen kontzeptu soilago baten alde egin
zuen, hots, xumetasuna, Ierro zuzenak eta dekorazio eza gailentzen ziren esti-
loa lehenetsi zuen.

Inspirazio bila, berriz, Ilustrazioak tradizio klasikora jo zuen berriro ere,
eta diziplina artistiko orotan berreskuratu zituzten eredu grekoak eta erroma-
tarrak. Horregatik, hain zuzen, esaten diote neoklasizismoa Ilustrazioko esti-
lo artistikoari. Hala ere, nahiz eta liberalismoa izan gustu artistiko berriaren
aldaketaren eragile nagusia, garaiko gainerako botereak ere -monarkiak,
nobleziak, elizak- hamarkadak aurrera, estilo hau bereganatu zuten, denbora
berrietara egokitzen zirelako seinale gisa. Hórrela, XVIII. mendearen biga-
rren erdian, Europako monarkia gehienak identifikatu ziren Ilustrazioko
ideiaren batekin -instituzioak hobeto funtzionarazten zituzten neurriekin-, eta
ondorioz, besteak beste, gustu artistiko berriarekin. Horregatik, hasiera bate-
an, Europako gorteek berek bultzatu zuten neoklasizismoa, baina gerora,
behin hedatu zenean, bere egin zuen burgesia liberalak, zeren, izpiritu eta for-
ma haietan, bere kezkei ere erantzuten zien estiloa aurkitu baitzuten.

Espainian, Frantziako Borboien dinastiak ordeztu zuen Austriena, eta
etxe honen eskutik iritsi zen Ilustrazioa; lan honetan Akademien eraikuntza
oso garrantzitsua izan zen -Arte Ederretan, San Fernandoko Akademia sortu
zen- beraiek zabaldu baitzituzten idei berriak. Euskal Herrian, hain zuzen ere,
bai nobleziak baita burgesiak ere bultzatu zuten Ilustrazioaren izpiritua, eta
berez lehenengoak sortu zuten 1763an Euskal Herriko Adiskideen Elkartea,
hots, Euskal Herriko ekimen kulturalik garrantzitsuena, Ilustrazioaren prin-
tzipioak zabaltzeaz gain, gustu artistikoaren aldaketa bultzatu baitzuten hain-
bat eginkizunen bitartez.
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1.3. Testuinguru artistikoa: Akademien sorrera.

Borboien etorrerak Espainiara arteari aldaketa handiak eta sakonak eka-
rri zizkion; hala ere, esan beharra dago, garai honetan gertatu ziren aldaketa
hauek, Europako beste monarkia eta herrialdeetan ere eman zirela. Honen
adibide gisa aipatu behar da, XVIII. mendeko hasierarako jadanik, Felipe V.k
bere gortean artista frantsesak eta italiarrak zituela, eta hauek, barrokoaz guz-
tiz bestelako zen, eta espainiarrek garai horretan oso gogokoa ez zulen, este-
tika klasizista baten arabera lan egiten zutela. Gero ere, aurrena Fernando
Vl.arekin, eta ondoren, Karlos III, Karlos IV eta Fernando Vll.arekin, mugi-
mendua zabaltzen denean, mugimendu neoklasikoak ez zuen herritarren eus-
karririk izan, gutxiengo ilustratu batzuena baizik bakarrik. Honen ondorioz,
azken hauek, monarkiari erabat loturiko organismo ofizial batez baliatu ziren,
Akademiaz alegia, estilo neoklasikoa zabaltzeko, arteari buruzko kontrol izu-
garria ezarriz, eta kontrol horren bitartez burutu zen, hain zuzen ere, prozesu
erreformatzailea.

Espainian, eta ondorioz, Euskal Herrian, arte ederrak kontrolpean izan
zuen akademia San Fernandoko Arte Ederretako Akademia izan zen, 1752an
osatua Fernando VI.aren agintepean. Akademia honen ideología nagusiaren
ildoa arte barrokoa baztertzea zen, eta bidé batez, ordura arte Espainian inda-
rrean zegoen gremio egituraren amaiera lortzea eta artisten maila soziala
nabarmenki hobetzea. Horretarako akademiak artearen irakaskuntza antolatu
zuen eta artista guztiei -arkitektoak barna- antzinate klasikoaren ezagutza
sakon batean oinarrituriko formakuntza sendoa jasotzea behartu zituen eta
azterketak egitea titulu bat eskuratzeko, titulurik gabe ezin baitzen ofizioan
aritu; neurri berri hauen aurrean agerian geratzen zen gremioen sistema, eta
hauek irakasteko erabiltzen zuten eskola: lanbidearen praktika xumea. Irakas-
pen guzti hauek, gainera, ikaslerik aurreratuenek, Erroman izaten zituzten
pentsioekin osatzen ziren.

Arkitekturari dagokionez, 1777an Floridablancak agindutako bi dekre-
tuen ondorioz aurrena, eta gero, 1785eko Karlos III.aren Errege Agindutik
ondoren -berez, Arkitektura Komisioa azkenean 1786an osatzen da-, Akade-
mia arkitekturako alorrean -aurretik pinturan eta eskulturan lortua zuen beza-
la- arbitroa bihurtuko dute, eta estatuko obra publiko guztiak Akademiaren
onespena beharrezkoa izan beharko dute.

Ondorioz, eraikuntza bat altxatzeko orduan bi bidé egongo dirá: akade-
mian irakasle ziren arkitektoek proiektatuko dituzte lanak, eta normalean
arkitekto hauek obren zuzendaritza eta zehazketa beren profesio-ihardura
esparru lokalagoan burutzen zuten konfiantzazko obra-maisuen bitartez, edo,
ezarririko irakaskuntza prozesua gaindituz titulua erdietsi zuten arkitektoek
eraikinak altxatzen zituzten, baina beti ere eraikinen proiektuen diseinuak
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Akademiara bidali behar zituzten honen oniritzia jasotzeko eta obra burutu
ahal izateko. Euskal Herrian egoera bikoitz hau elkarrekin eman zen, Ventura
Rodriguezek edo Silvestre Pérezek lehen bidea jarraituz altxatu baitzituzten
beraien eraikinak, eta Pedro Manuel Ugartemendiak, adibidez, arkitekto titu-
lua lortu behar izan zuen lehenago Euskal Herrian eraikinak altxatzen hasi
aurretik, baina orduan ere bere proiektuen marrazkiak Madrilera bidali behar
izaten zituen eraikinak altxatu aurretik Akademiaren onespena jasotzeko.

Egoera berri honen eraginez, ordura arte Euskal Herrian nagusiki erai-
kuntzak altxatzen lan egiten zuten obra maisuek beraien jarduera murriztu eta
aldatu behar izan zuten, eta tituludun arkitektoen esanetara ipini behar izan
ziren. Hórrela Ibero edo Carrera bezalako obra-maisu famili garrantzitsuak
-Frantzisko de Ibero eta Manuel Martin Carrera izango dirá garai berri hau
hasi aurretik, XVIII. mendean amaieran, obra maisu nagusiak, eta biak barro-
ko garaiko beste obra maisuen semeak ziren, Ignazio de Ibero eta Martin
Carrera- desagertu egingo dirá edota egoera berrira moldatu beharko dute.
Hala ere, obra-maisu hauek neoklasizismoaren erabilpena ez dute inoiz guztiz
onartuko, eta beti saiatuko dirá proportzioen erabilera bizkortzen eta elementu
ornamentalen antolaketa korapilatzen; ondorioz, obra-maisuak gusturago ari-
tuko dirá eta bultzatuko dute neoklasizismoaren ordez eklektizismoaren eto-
rrera XIX. mendearen bigarren erdialdetik aurrera.

Baina neoklasizismoaren sustapenean Euskal Herriko lurraldeetan San Fer-
nandoko Arte Ederretako Errege Akademia ez da bakarrik aurkituko, eta Euskal
Herrian neoklasizismoak hedadura handia hartuko du klase ilustratu sendo batek
babestuko duelako. Ilustratu hauen interesak eta nahiak, Espainiaren kasuan,
Adiskideen Elkartetik bideratu ziren eta gure lurraldeari dagokionez, Euskal
Herriko Adiskideen Elkarteak Akademiaren irizpideak babesteaz gain, hiri
nagusietan -Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruña- marrazki eskolak sortuko ditu,
zeinak, denborarekin, Arte eta Ogibideetako Eskolak bihurtuko direía.

Adiskideen elkarte hau gure artean 1763an sortu zen, eta garaiko Eus-
kal Herriko ekimen kulturalik garrantzitsuena gertatuko da, gustu artistiko-
aren aldaketa bultzatuz. Testuinguru honetan, aipagarria da, bereziki goiz-
tiarra delako, Euskal Herriko Adiskideen Elkarteko kide batek -eta
sortzailetakoa ere izan zen-, Xabier Maria de Munibe, Peñafloridako konde-
ak, garai honetan idatziko duen eta gutxi ezaguna den honako liburu hau:
"Discurso sobre la comodidad de las casas que procede de su distribución "
(Gasteiz, 1768); Rousseau, Voltaire edo D'Alamberten laguna izan zen eus-
kaldun noble ilustratu hau, idazki honetan eraikinen estetikan sartu gabe,
bai aldarrikatu eta defendatzen duela etxebizitzak higienearen aldeko apus-
tua egin behar dutela, eta bidé batez, printzipio hauek ere ardatz izan behar
direía etxearen kanpoko itxura diseinatzeko orduan.
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1844an Akademiako Arkitektura Batzordeak estudio plan berriak anto-
latzen dituenean, eta hórrela, Espainiako lehen Arkitektura Eskola sortuz,
garai bat utzi eta beste berri batean sartzen garela adieraziko digu, eskola
berri honetan Greziako eta Erromako arkitektura ez ezik Erdi Aroko arkitek-
tura ere -Erromanikoa eta Gotikoa- aztertuko baitira, sentsibilitate berri baten
etorrera iragarriz, erromantizismoarena, arkitekturaren arloan eklektizismoa-
ren bidez gauzatuko dena.

1.4. Arkitektura neoklasikoa: eraikitzeko orduan apustu berri bat.

1.4.1. Neoklasizismoaren ezaugarri orokorrak.

Arkitektura neoklasizistaren ezaugarri nagusiak egiturazko argitasuna,
apaingarrien araztasuna eta geometrismo huts-hutsa dirá. Ondorioz, arkitekto
neoklasikoentzat eraikina definitzen zen bolumen zehatz, trinko eta hierarki-
zatuen bidez eta geometria soil eta simetrikoaren bitartez. Azken finean,
asmoa zen barroko garaiko gehiegikeriei aurre egitea estilo barrokoko deko-
razio oparoa eta estrukturen dinamismoa alde batera utziz eta izpiritu klasi-
koa berreskuratuz, bereziki erromatarren ereduen bidez, eta horregatik neo-
klasizismoak estetika soila proposatu zuen, forma geometriko elemental
puruetan oinarrituta -eraikin neoklasikoetako lerroek eta soslaiek ez zuten ez
hautsiak ez etenak izan behar-, eta ondorioz, kanpoko bolumenak argi islatu
behar zuten barrenaldea, eta hutsuneek -ateek eta leihoek- laukirik gabe behar
zuten hormetan zabaldu, hórrela, aldaketa fórmala ez ezik, aipatu izan dugun,
transformazio etikoa bistaratzen baitzen.

Eraikinetan zabaldu ziren forma nagusien artean, arkitektura erlijiosoa-
ren esparruan eta planimetriari dagokionez, azpimarratzekoa da laukizuzen
batean inskribaturiko gurutze grekoko oinplanoaren zabaltzea; izan ere, egi-
tura honen bidez, bai ateladan, bai sarrerako eskaileretan eta baita aurrealde-
ko atarietan ere, espazio osearen elementu nagusia gertatzen zen ardatz zen-
trala azpimarratzen baitzen. Barnealdean, bestalde, erdiko kupula izaten zen
elementurik garrantzitsuena, espazioaren zentzu bateratua azpimarratzeko
elementu nagusia zen neurrian, eta, kanpoaldean, estalkien konbinazioa
nabarmendu ohi zen, fatxadan horma-oihalak garbi utziz, gehienez hormoina
eta erlaitza nabarmenduz, eta hutsuneen alboetan eta gainean zutabeak, fron-
toiak edota tribunak ipiniz, edo zuzenean leiho termalak.

Arkitektura zibilari dagokionez, eraikin erlijiosoetan bezala, apaingarri
osagarriak ere baztertu egin ziren, besteak beste, moldurak, mentsulak eta
karelak, eta, honen ordez, egitura beraren neurria eta itxura bolumetrikoa eta
trinkoa azpimarratu ziren, ondo landutako harlanduen bitartez eta hutsune
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etzanen lerroen bidez; horman zuzenean zabaldutako hutsune horiek izaten
ziren ere, gainera, eraikinean konposizioa erreferentzi bakarra.

Baina arkitektura zibilaz garai honetan hitz egiteko orduan, eta ondorioz,
tipologiei dagokionez, lehenago garai barrokoan, eta orobat beste eremutan,
hala ñola eremu politikoan, ekonomikoan, sozialean eta kulturalean gertatu
zen bezala, orain tipologia zibilak tipología erlijiosoa baina garrantzi handia-
goa izan zuen neoklasizismoan ere, eta honen lekuko da garai honetako erai-
kin zibilak oso ugariak eta garrantzitsuak izatea alboratzen baditugu tipologia
erlijiosoan egindako lanekin.

Horrez gainera, aldi honetako garapen politikoaren eta ekonomikoaren
ondorioz, eremu zibila, eta bidé batez, erakin zibila ere, aberastu egin zen,
eta tipologia berriak, bestelako eginkizunak zituzten eraikinak, hasi ziren
agertzen, adibidez, ospitaleak, museoak, antzerkiak edota portuak. Azken
finean, eraikin hauek Industria Iraultzarekin eta Iraultza politikoaren ondo-
rioz estatúen indartzearekin sortzen ari zen eskaera gero eta handiagoari
erantzuteko premia agertzen zulen, eta bereziki nabarmenduz, agintari zibi-
lekin lotutako eraikinen eskaeraren gorakada. Zentzu horretan, neoklasizis-
moaren garaian elizak eraiki ziren arren -zenbait kasutan adibide berri
tzaileak eta guzti, Silvestre Pérezen Mutrikuko Jasokundearen elizaren
kasu- eta baita tipologia erlijiosoan ere eredu tipologiko interesgarriak era-
tu ziren arren -adibidez, kanposantuena, eraikin nabarmenekin, gure artean,
bereziki, Bizkaian-, neoklasizismoa, gehienbat, agintaritza zibilarekin sortu
eta harekin batera eta, hortaz, tipologia honetako arkitekturarekin hatera,
zabaldu zen.

Arkitekturaren zibilaren arrakastaren adibide argi bat aldi honetan hiri-
gintzak izan zuen aurrerabidea da, izan ere, Euskal Herriko herri eta hiri
gehienak, aurreko garaietan Erdi Aroko hiri egitura zabaldu besterik ez bazu-
ten egin, garai honetan, hiri gehienetan plazak eraiki, eta hirigintza proposa-
men berriak ere egin ziren, gehienbat bilbe ortogonalak eta arrazionalak pro-
posatuz, oinplano hauek aldaketa sozio-ekonomikoen premia berrietara
egokitzeko asmotan; berez, proiektu hauetan ere laburbilduko dirá aipatzen
ari garen printzipio estetiko eta etiko gehienak.

Ezaugarri hauen sorrera eta garapenarekiko, aipatu behar da Euskal Herri-
ko arkitektura neoklasikoa ez zela izan, besterik gabe, aurreko garaietan eta
estiloetan bezala -Erromanikoa, Gotikoa, Errenazimendua, Barrokoa- gure
lurretara berandu eta zeharka heldutako arte estilo bat; aitzitik, lehen unean ber-
tan iritsi zen -XVIII. mendearen erdialdean- eta harik eta XIX. mendeko bila-
kaera historikoarekin gehiago adosten zen estilo bat, hots, eklektizismoa, gustu
artistikoa nagusitu zen arte, iraun zuen.
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Hala ere, bai sorreran bai garapenean, Euskal Herrira kanpotik etorritako
eragina erabakigarria izan zen. Zentzu honetan, neoklasizismoa euskal arki-
tekturagintzan azkar eta indarrez sustraitu zen estilo bat izan zela esan den
arren, orobat esan behar da kanpoko eraginak finkatu zuela hasieratik bertatik
estilo honen ezaugarri nagusiak, bai estucaren beraren etorrerari, bai harén
garapenari dagokionez. Ventura Rodríguez madrildar eta Silvestre Pérez ara-
goar mailako arkitektoen eraginaren bitartez iritsi zen neoklasizismoa Euskal
Herrira, bigarrenak gainera, lan handia egin zuen euskal lurretan.

Estiloari dagokionez, eta zehazki, kanpoko eraginarekiko, Euskal Herri-
ko neoklasizismoak erromatar klasizismo barrokoko elementuak eta, honekin
batera, Europan zabaldu ziren neoklasizismoetatik, euskal lurretan eraginik
handiena izan zuen arkitektura neoklasikozko frantsesaren elementuak,
laburbildu zituen.

1.4.2. Neoklasizismoaren bilakaera.

Neoklasizismo arkitektonikoa, gutxi gorabehera, mende batean zehar
garatu zen, XVIII. mendearen erdialdetik XIX. mende bitartera, eta mende
horretan hiru fase bereiz daitezke, bai ezaugarri estilistiko desberdinak dau-
delako aldi bakoitzean, bai gorabehera politikoek eragindako aldeak egon
zirelako.

Lehen aldiaren hasiera Euskal Herriko Adiskideen Elkartearen sorrerak
markatzen du (1763) eta bukaera berriz Frantziaren kontrako Independentzia
gerraren hasierak (1808), bost urte luzez iraungo duen gerra. Aldi honetan,
estilo barrokoa mantendu bazen ere, eta berez estilo erabiliena izaten jarraitu
zuen, Euskal Herriko lehenengo obra neoklasikoak egin ziren, Diego de
Villanueva eta Ventura Rodríguez arkitekto madrildarren espiritu neoklasiko-
aren eraginpean hezitako arkitekto euskaldun belaunaldi baten ardurapenean.
Azken hauen artean Justo Antonio de Olaguibel arabarra eta Santos Ángel de
Ochandategui nafarra nabarmendu behar dirá, baina Ventura Rodríguez berak
ere hainbat lan burutu zituen Euskal Herrian -esanguratsuenak, Iruñeko kate-
dralaren fatxada eta Azpeitiko Soreasuko San Sebastián elizako atelada- eta
Ventura Rodríguez garai honetan San Fernandoko Arte Ederretako Errege
Akademiaren zuzendaria zenez, argi eta garbi ikusten da Akademiak izango
duen protagonismoa eta garrantzia estilo berria Euskal Herriaren zehar
zabaltzeko orduan.

Fase honetan, eraginik handiena izan zuten ereduak, orain ere, aurreko
alditan bezala -Errenazimendua eta Barrokoa-, italiarrak izan ziren, lehen aldi
honetako Espainiako errege Borboiak -Fernando VI, Karlos III eta Karlos IV-
italiar penintsulatik hartzen baitzituzten gai guztietarako eraginak, eta ondo-
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rioz gure artean ere lehenago barrokoak erromatar klasizismoari buruz egin
zuen irakurketaren arabera, orain neoklasizismoan ere antzinako arkitektura
berrinterpretatuko da. Era horretan, lehen aldi honetako eraikinek, barrokoa-
ren eragina oraindik ez zela desagertu gogorazten digute -gainera, obra mai-
suen lanak oraindik garrantzitsuak izaten jarraitzen zuten-, bolumenen jokoa
eta zenbait elementu apaingarriren oparotasunaren bitartez.

Bigarren aldia erregimen absolutista Espainiara itzuli zenean hasi
(1814), eta lehen karlistaldia hasi zenean amaitu zen (1833), horregatik Fer-
nando garaiko estiloa bezala ere ezagutzen da garai honetako arkitektura.
Aldi honetan ezarri eta sendotu egin ziren ezaugarri orokorren artean deskri-
batu ditugun neoklasizismoaren printzipioak, eta eraikin ugari egiteaz gain
estilo berri honetan, estilo neoklasikoaren barnean denetan garbiena erabili
zen. Zentzu horretan, Silvestre Pérez arkitekto aragoarraren garrantzia aldi
honetan azpimarratzekoa da; Ventura Rodríguez arkitektoak garrantzi handia
izan bazuen ere, hark ekarri baitzuen estilo hau Euskal Herrira, Silvestre
Pérez -hainbat lan nabarmenen artean, Mutrikuko Jasokundearen elizaren
egilea dugu, bere ibilbidean egingo duen eraikin garrantzitsuena- izan zen
Euskal Herriko neoklasizismoan nortasunik garrantzitsuena, eta bere lan egi-
teko eta arkitektura ulertzeko modu zorrotz, soil, sinple eta monumentala
Euskal Herriko testuinguruan guztiz erabakigarria izan zen; azken finean,
bere buruzagitzapean, aldi honetako euskal arkitektura neoklasikoak izan
zuen, penintsula osoan, egiturazko zorroztasunik handiena eta elementu
apaingarriak erabiltzeko ohitura txikiena, apustua eginez geometría apala eta
bolumen hertsien erabileraren alde.

Arkitekturan lan egiteko modu hau, gainera, aise bereganatu ez ezik, eus-
kal arkitektoek garatzen ere jakin izan zuten, bat baitzetorren haien arkitektu-
raren ikusmoldearekin. Ikusmolde hau izan zuten arkitektoen artean belaunal-
di honetan, Pedro Manuel Ugartemendia arkitekto andoaindarra nabarmendu
behar dugu, eta fase honek politikaren ezegonkortasuna eta Estatuak jasan
zuen arazo ekonomiko larria zirela kausa, ez bazuen ere proiektu handirik
burutzeko aukerarik izan, urteotan proposatu ziren hirigintza planak, adibidez,
berrizaleenak eta ausartenak izan ziren -Ugartemendiaren kasuan bezala,
Donostiaren berreraikuntzarako proposatutako lehen proiektua-, nahiz eta,
kasurik gehienetan, burutzera iritsi ez.

Hirugarren aldia, azkenik, liberalen gobernu-aldiari dagokiona da, eta
Maria Kristinaren erregeordetzarekin hasten da (1833) eta Isabelen II.aren
erregetzaren amaierarekin bukatzen da (1868). Aldi honetan, arkitektura neo-
klasikoa fase berri batean sartu zen eta aurrekoan adierazpen-estilo bakarra
eta trinkoa nagusigoa izan bazuen -ezaugarri nagusietan aipatu dugun neokla-
sizismoa ulertzeko modu soil eta sinpleena-, orain pentsamolde hau krisian
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sartzen da beste sentsibilitate desberdinak azalduko baitira -adibidez izpiritu
erromantikoa eta Erdi Aroko arkitekturarekiko interesa, gure artean zaletasun
handia piztuko dueña- eta neoklasizismoarekin nahastuko dirá. Hala ere, aldi
honetan, neoklasizismoak aldeko koiuntura politikoa baliatuz -karlistadaren
ondoren bake giroa eta garapen ekonomikoa sustatuko baitira-, euskal lurralde-
etako bazter guztietara zabaltzeko aukera probestuko du, hausnarketa teorikorik
egin gabe, arazo praktikoei irtenbideak eman besterik egiten ez zuten obren
bidez.

Ondorioz, hirugarren aldi honetan egin ziren obretan apaingarri gehiago
azaltzen basten dirá, eta desagertzen hasiko dirá izpiritu erromantikoaren era-
ginpean aurreko aldian nabarmen izan ziren ezaugarriak, hots, zorroztasuna,
simetría eta bolumen hierarkizazioa, hain monumentala ez zen arkitektura
baten alde eginez. Honen ondorioz, gero eta askatasun handiagoa ikusten da
garai honetako eraikinetan, erabiltzen diren formen hizkeran nahiz sintaxian,
XIX. mendearen bigarren erditik aurrera eklektizismoa deituko denaren eto-
rrera iragarriz.

1.4.3. Neoklasizismoaren garrantzia Euskal Herriko aricaren historian.

Estilo neoklasikoak garrantzia handia izan zuen Euskal Herriko arkitek-
turan. Gainera, oroitu behar gara, Europan zabaltzen ari zen une berean zabal-
du zela hemen ere, eta ez hainbat hamarralditako atzerapenarekin, ordu arte
gertatu izan zen bezala. Gainera, neoklasizismoan arkitekturak oso eginkizun
garrantzitsua izan zuen, gainerako agerraldi artistikoei aurrea hartu baitzien
barrokoarekiko erreakzioan. Berez, gainera, arkitekturak ezin hobeto labur-
biltzen zuen Ilustrazioak arteari buruz zuen ideia nagusia, alegia, neurrizko
estetika berreskuratu behar zela, funtsezko forma geometrikoetan oinarrituta-
ko Ierro zuzenei nagusitasuna emanez, eta gainera, aipatu izan dugun bezala,
ikuspuntu huts estetikotik ez ezik, baita ikuspuntu etiko batetik ere.

Koordenada hauen barman, euskal arkitektoek nahi adina posibilítate
ikusi zituzten. Hau da, ordura arte, garai bakoitzeko estilo artistikoari ego-
kitzea tokatu bazitzaien xumetasunaren, soiltasunaren eta neurrizkotasuna-
ren bidez estilo bakoitza -Erromanikoa, Gotikoa, Errenazimendua edota
Barrokoa- interpretatuz eta garatuz, neoklasizismoan beren izaerarekin eta
printzipioekin oso bat zetorren estetika -eta bidé batez, etika- topatu zuten.
Hortik dator, bada, estilo neoklasikoak Euskal Herriko arkitekturan izan
zuen garrantzia; izan ere, eta ikusi dugun bezala, nahiz eta egoera historikoa
batere egokia ez izan, aipatzekoa da garai honetan, alde batetik, Euskal
Herrian egin ziren eraikinen kopurua eta kalitatea, eta bestetik, Euskal
Herriak ere berak orduan eman zuen arkitekto belaunaldi bikaina, dudarik
gabe, ordura arteko hoberena.
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Belaunaldi honen sorreran, aipatu dugun bezala, Ventura Rodríguez
madrildarra eta Silvestre Pérez aragoarraren eragina ezinbestekoa izan zen;
bakoitza aldi batean -Ventura Rodriguezek lehenengoan eta Silvestre Pérezek
bigarrenean- bi arkitekto neoklasiko hauek Euskal Herrian bertan eraikin
garrantzitsuak altxatzeaz gain, neoklasizismoa estiloa zabaldu zutenak beraien
ikasleak izan baitziren, Euskal Herriko hainbat arkitekto. Lehenengo aldian
Olaguibel arabarra eta Ochandategui nafarra nabarmendu behar badira, eta
bigarrenean, Pedro Manuel Ugartemendia gipuzkoarra.

Guztien artean, bai batzuk eta bai besteak, neoklasizismoak gure artean
arrakasta handia izatea lortu zuten, baina era berean, eta ez gure artean baka-
rrik, neoklasizismoa ere mamu bat izan zen; azken fincan, arrazoia eta gus-
tuaren arteko oreka zaila izan zen, eta hain ezegonkor eta iheskorra zen tes-
tuinguru historikoan arrakasta izatea zaila izan bazuen ere, onartu beharra
dago bertatik geratu zaigula mundua ulertzeko era berri bat, egun oraindik
-aro garaikidearen harnean murgiltzen baikara-, gure ezaugarri asko, eta arlo
gehienetan, oraindik garai honetako ametsetan oinarritzen baitira.

2. PEDRO MANUEL UGARTEMENDIA, ARKITEKTO NEOKLASI-
ZISTA.

2.1. Ugartemendiaren bizitza: pasarte nagusiak.

Orokorrean datu gutxi daude bere bizitzari buruz, eta jaso izan ditugun
guztiak, zeharkako iturrietatik aterata daude -eskutitzak, zehazki- eta gehie-
nak ez dirá Pedro Manuel Ugartemendiak berak idatzitakoak baizik eta bere
inguruko beste pertsonak.

Bere bizitzaren hasieraren inguruan, adibidez, oso datu gutxi daude, bai-
na ziurtatuta dago Andoainen jaio zela berak hórrela onartzen baitu San Fer-
nandoko Arte Ederretako Errege Akademiari bidalitako eskutitza batean;
eskutitza honetan2, 1831ko otsailaren lOan idatzia, Ugartemendiak Merituz-
ko Akademiko izendapenaren eskaera egiten zuen, eta aipatzen zituen datuen
artean -gehienbat altxatutako eraikinei buruz badira ere-, bere jatorrizko
herriaren izena aipatzen zuen, Andoain.

Badirudi, Francisco Ugartemendia izeneko obra maisu baten semea izan
zela; hau jatorriz donostiarra zen eta gure inguru honetan lana egin ornen
zuen, bereziki -geroago bere semea bezala- Oriako bailaran eta Nafarroako
iparraldean, Etxalarren, adibidez, lana egin baitzuen3; bereziki, Francisco

; San Fernando Akademiako Artxiboa, 44, 2/1.

' Maria Larumbek hórrela aipatzen du bere liburuan.
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Ugartemendiari buruz jaso diren datuak, erretaulo eta organoen kutxak disei-
natu ornen zituela adierazten digute, bere semeak ere egingo duen bezala bere
ibilaldiaren hasieran.

Pedro Manuel Ugartemendiaren jaiotza datari buruz ere ezer gutxi dakigu.
1803an Gipuzkoako Errepideetako Inspektore eta probintziako Arkitekto,
Gipuzkoako Juntak izendatu zuenean, hogeita hamar urte baino gehiago ornen
zituela adierazten da; ondorioz, ikerlari gehienak ados ez badira jartzen ere
jaiotza dataren inguruan, badirudi 1770. urtearen inguruan jaio behar izan zue-
la4. Data hau aukeratzeko orduan, badago pisuzko beste datu esanguratsu bat:
1789an Ugartemendia Infanteriako teniente izendatu zuten, eta urte batzuk
beranduago kapitaina; ondorioz, laurogeita hamargarren hamarkadaren hasie-
rako daten inguruetan ejertzitoan ofiziala izatea lortu bazuen, datu honek adie-
razten digu behintzat hogeiren bat urte gutxienez izan behar zituela.

Hala ere, Ugartemendiaren asmoa ez zen izan karrera militarra egitea;
agian, aitak animatuta edota behartuta -eta hórrela izango balitz, hots, kontu-
tan hartuta bere aita maisu obra ofizioa zuela, eta semeari lanbidea praktika-
ren bitartez irakatsi beharrean, erabaki bazuen karrera militarra egin behar
zuela tituluak lortzeko, jarrera aurrerakoia adieraziko liguke Ugartemendia-
ren aitaren aldetik ere-, egia da militar ofizioaren ikasketak hasi zituela, baina
ofizialtasuna lortu bezain laster, laurogeita hamargarren hamarkadaren
amaieran, hain zuzen ere 1798an, Ugartemendiari buruzko lehen datu fidaga-
rria aurkitzen dugu, berriro ere, San Fernandoko Arte Ederretako Errege Aka-
demiako Artxiboan: berak sinatutako eskutitza batean, 1798ko urriaren 2an,
Akademiako Arkitektura Komisioari zuzenduta5, Ugartemendiak Akademia-
rekin harremanetan hasteko eskaera egiten du, bertan adieraziz arkitekto titu-
lua lortu nahi duela eta horretarako prest dagoela behar adina ikasketak eta
proiektuak burutzea.

Eskutitza hau, Ugartemendiaren biografían oso garrantzitsua da, bere
arkitekto ofizioaren hasiera azpimarratzeaz gain, hainbat datu interesgarri
ematen baititu Ugartemendia gazteari buruz. Adibidez, bertan aipatzen da
karrera militarra egina duela eta Infanteriako ofiziala déla; gainera beste datu
garrantzitsua ere azaltzen da: agian karrera militarra Euskal Herritik kanpo
egitea behartuta egon bazen ere -garai honetan Euskal Herrian ez zegoen aka-
demia militarrik, eta hain zuzen ere, ez dakigu non bete zituen Ugartemen-
diak bere ikasketak- 1798an berak bere bizitokia Tolosan kokatzen du, bertan,
Santa María elizan órgano berriaren estrukturarentzat kutxa egiten baitago;

1 Beste ikertzaileen arabera -Maria Larumbe edo Mari Carmen Rodríguez Sorondo- 1767 izan zitekeen
Ugartemendiaren jaiotza data zehatza.

' San Fernando Akademiako Artxiboa, Arkitekturako Komisioa, 141. zenbakia.
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gainera, eskutitzan ere aipatzen da lan hauen arkitekto nagusia Silvestre Pérez
déla eta maisu obra zuzendaria Zunzunegui izenekoa. Datu hau oso inportan-
tea da; Silvestre Pérez Tolosako Santa Maria elizan hamabost bat urtez
-1788tik 1803 bitartera, gutxi gora beberá- hainbat lan burutu zituen, ez baka-
rrik órgano berriaren kutxarekiko, baizik eta baita erretauloak diseinatzen eta
eliza, orokorrean, zaharberritzen ere; ondorioz, urte guzti hauetan Ugarte-
mendiak lan hauetan parte hartu bazuen, argi dago, eraikin honen prozesua,
eta bereziki, bere arkitektoarekin, Silvestre Pérezekin, harremana, Ugarte-
mendiarentzat ikasketak bezala izan zirela.

Horregatik, Ugartemendia neoklasizismoaren bilakaeran Euskal Herrian
bigarren aldian kokatzen dugu, ez bakarrik bere adinarengatik, baita Silvestre
Pérezekin izan zuen harreman estuaren ondorioz; harreman hau ez da baka-
rrik irakasle eta ikaslearen artekoa izango, baita ere lankideen artekoa, geroa-
go elkarrekin lana egingo baitute Donostiako udaletxe berrian, lehenengoa
diseinatzen eta bigarrenak eraikinaren obrak zuzentzen eta moldatzen.

Hemendik aurrera, ezer gutxi dakigu Ugartemendiari buruz zuzenean;
hau da, 1831ko otsailaren lOan San Fernandoko Arte Ederretako Errege Aka-
demiari bidalitako eskutitza arte -bertan, aipatu dugun bezala, Ugartemen-
diak Merituzko Akademiko izendapenaren eskaera egiten zuen- Ugartemen-
diari buruz jaso ditugun datu guztiak zeharkakoak dirá, hau da, ez daude
berak idatzita. Bere eraikinen eta proiektuen planoak, marrazkiak eta xeheta-
sunak gorde dirá -baita hainbat idazki proiektuak aurrera eramateko aholkue-
kin, horien artean, ospetsuena, Donostiako berreraikuntzarako ordenantzak,
1816an idatziak, eta gero aipatuko ditugunak- baina plano eta testu hauen
artean ez dugu aurkitu beste datu pertsonalik, ez bakarrik, bere bizitzarekiko,
ezta ere bere bizitokiaren inguruan edo bidaiei buruz. Hala ere, bere proiektu
askotan -Gareseko udaletxearena adibidez, 1828an diseinatuta- Tolosa
herrian izenpetuak daudela aipatzen da; honen ondorioz, ziurrenik Tolosan
bizitu zituela bere bizitzaren pasarte luzeenak ondorioztatu dezakegu, baina
Donostiako Udal arkitektoa izendapena lortu zuenez ere, eta bertan lan asko
zuzendu, Gipuzkoako hiriburuan egonaldi luzeak egingo zituela ere suposatu
dezakegu.

Baina jarraitu dezagun bere ibilbidearekin, eta aipatu orain 1803 datak
duen garrantzia bere bizitzan, urte honetan hainbat ekintza garrantzitsuak
gertatu baitzitzaizkion. Lehena, arkitekto izendapena; aurreko urteetan ikas-
ketak egin ondoren -ez dakigu Tolosatik egin ote zituenik edo Madrilera joan
behar izan zuen askotan, baina modu batean edo bestean Silvestre Pérezen
laguntza izango zuen, garai honetan arkitekto izan nahi zuten gazteek Akade-
miak izendatutako arkitekto baten tutoritza izan behar baitzuten, eta Ugarte-
mendiarena, datu zehatzik ez badugu ere, Pérez izango zen- eta tarte honetan



30 FERNANDEZ ALTUNA, José Javier

hainbat proiektuen marrazkiak bidali ondoren -Zestoako Bainuetxeentzat
(1798) eta Panteoi bat eraikitzeko (1803), gorde direnen artean-, azkenean,
azken urte honetan, Ugartemendiak bere azken proiektua bidaltzen du -Ospi-
tale Nagusi baterako diseinua- eta titulua eskuratzen du; proiektu honen ingu-
ruan aipatu -deskribapena geroago egingo dugu, bere lanei eskainitako atale-
an, orain bere proiektuen aipamena besterik ez dugu egingo- Maisu Arkitekto
titulua ez ezik, 1300 gaixo hartzeko gai izango zen Ospitale baterako propo-
samenak Pedro Amalen gorespena ekarri ziola; hau, garai hartan Arkitektura
Komisioa edo Batzordeko zuzendaria zen eta garai hartan jakituria zabaleko
arkitektoaz gain, neoklasizismoaren defendatzaile sutsua; Pedro Amalen
gorespenarekin, ondorioztatu dezakegu Ugartemendiaren jakintza teorikoa
zabala izan behar zuela.

Baina urte honetan, hots, 1803an, badirudi Ugartemendiak beste titulu
garrantzitsu bat eskuratu zuela, eta ziurrenik aurrekoaren ondorioz, urte
horretan Bergaran ospatutako Gipuzkoako Juntetan probintziako Errepidee-
tako Inspektore eta Arkitekto izendapenajaso baitzuen6. Izendapen honekin,
suposatzen dugu, Ugartemendiak Tolosako lanak utziko zituen eta beste
proiektu handizaleagoetan buru belarri sartu; berez, asko dirá garai honetan
Ugartemendiak diseinatu eta aurkeztu zituen proiektuak7, horien artean
nabarmendu Arrasateko frontoia eraikitzeko diseinu bat (1804), Donostiako
kartzelaren proiektua (1804), Urnietako eliza zaharberritzeko diseinua
(1805), Arantzazuko santutegiko elizari buruzko txostena8 (1805), baita
Donostia inguruko baselizak altxatzeko proiektua ere (1806) -Aiete, Ibaeta
eta Loiolakoak heldu zaizkigu-, Mallabiako San Pedro elizaren zaharberri-
tzerako egitasmoa (1806), Debako eliza nagusian erreformarako lanak
(1807), Azpeitiko hainbat baselizen konponketa (1808) -Oñaz eta Elorrin-,
Lizartzako kartzelaren proiektua (1808) eta Errezilen Erdoiztako elizaren-
tzat diseinu berri bat (1808). Aipatu dugun zerrenda honetatik bi datu nabar-
mendu: proiektu bakarra ere ez zela burutu eta Gipuzkoako probintzian
zehar urte hauetan Ugartemendia aritzeaz gain, Euskal Herriko beste lurral-
deetan parte hartzeko nahia erakusten duela, adibidez Bizkaian -Mallabian-
eta Nafarroan.

" Datu han honako liburu honetan aipatzen da, RODRÍGUEZ SORONDO, M. C.: Arquitectura pública en la ciudad
de San Sehastián (1813-1922). Donostia, 1985.

7 Oroitu, San Fcrnandoko Arte Ederrctako Errege Akademiako Arkitektura Batzordeak bertan irakasle ez ziren arki-
tektoei hauek proposatutako proiektu guztiak Batzordetik pasatzera behartzen zituela; modu honetan heldu zaiz-
kigu Ugartemendiaren proiektu asko, batez ere lehen fasean eginikoak, Akademiaren Artxiboan gordeta. baina
agían cz guztiak.

* Txosten hau dugu Ugartemendiak idatzitako lehengotakoa eta bertan argi ikusten da Ugartemendiak zein xehetasu-
nez aipatzen zituen beharrezkoak ikusten zituen datu guztiak; txosten honetan, adibidez, Ugartemendiak eliza zaha-
rra botatzekoaren alde azaltzcn da eta berri bat eraikitzea proposatzen du.
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Azken probintzia honetan, Nafarroan alegia, Ugartemendíak lortuko du
bere lehen eraikin esanguratsua altxatzea, hots, Irañetako eliza (1808); eta
garrantzitsua ez bakarrik lehena delako, baita bere estucaren aztarnak eta
ezaugarriak ordurako garbi azalduko direlako. Urte bete lehenago, Berastegi-
ko elizaren kanpandorreaz eta koruko eraikuntzaz arduratuko da (1807); obra
honen datu zehatzik ez dugu, eta ondorioz, ez dakigu Ugartemendiaren
proiektua izan zen edota beste batena -lehen garai honetako beste arkitekto
euskaldun batekin harreman handiak izan baitzituen, Alexo Miranda, hau
bera baino zaharragoa zen, aurreko belaunaldikoa, eta zenbaitetan elkarlane-
an arituko dirá, Donostiako berreraikuntzan edota Ordiziako udaletxean, adi-
bidez- baina bertako estilo aztertzen badugu, ondorioztatu dezakegu Beraste-
giko elizaren kanpandorrea eta koruko eraikuntza Ugartemendiak arkitektura
ulertzeko zuen moduaz oso urrun ez zegoela ere.

Ugartemendiaren ibilbidearen lehen fase honetan, argi dago bere lana
1803an eskuratutako titulua baldintzatuta egongo déla -Gipuzkoako Errepi-
deetako Inspektore eta Arkitekto- eta aurrera eraman zituen eginkizun gehie-
nak kargua baldintzatuta izango zirela suposatu dezakegu. Testuinguru hone-
tan, ingeniaritza lanak egitea ere tokatu zitzaion; hauen datu zehatzik ez
badaude ere, badirudi Donostia eta Oiartzun, alde batetik, eta Andoain eta
Irun, bestetik, bitarteko errepideak berak diseinatu zituela. Datu hau zera era-
kusten digu, 1803tik aurrera gehienbat arkitekturako lanak burutuko baditu
ere, ingeniaritzan eskuratu zuen formakuntza ez du bere ibilbidean ahaztuko,
eta bere estibaren ezaugarrietan nabarmenki azalduko da, bereziki, sinpleta-
suna, soiltasuna eta praktikotasunaren alde egingo duen apustuan.

Ugartemendiaren ibilbidean, hurrengo data garrantzitsua 1813 izango da.
Urte honetan, Independentziako gerraren testuinguruan, tropa ingelesak
Donostia hiria erre zuten, eta hiritarrak, Zubieta auzoan bilduta, hiria berre-
raikitzea erabaki zuten. Agian probintziako arkitekto ofiziala zenez, eta pro-
bintzian titulua zuen gutxienetako bat, donostiarrek berreraikuntza lanak egi-
teko Ugartemendia aukeratu zuten. Honek, modu honetan, hiria eta
hiritarrekin harreman luze bat hasi zuen, guztira hogei urte, 1833. urtera arte,
iraungo dueña, urte honetan, lehen gerra karlistaren bezperetan, bere dimisioa
aurkeztuko baitu Donostiako udal arkitektoa bezala.

Ugartemendia eta Donostia hiriaren arteko harremana zaila baina interes-
garria izan zen. Donostiako Obretako Batzarrak berreraiketa lanak egiteko
Ugartemendia 1813ko abenduan 9an izendatu zuen, eta datuak diotenez, segi-
tuan lanean ipini zen, 1814ko urtarrilaren 13an bere lehen idazkia aurkeztuko
baitio Obretako Batzarrari bere asmoak azalduz; bertan Ugartemendiak sute-
aren ondorioak aztertzeaz gain eta hiriaren aurreko egoera -hiriaren bilbea
sutea baino lehenago-, hiri berriaren berreraikuntzaren alde apustua egingo
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du. Bere lehen proiektua 1814ko maiatzaren 28an aurkeztu zuen, baina hain
aurrerakoia eta iraultzailea zen -ez zuen kontutan hartzen hiriko biztanleen
lurjabetzak- hiritarren gehiengoak atzera bota zuela Madrugo akademiaren
laguntzarekin. Orduan, Ugartemendiari laguntzeko -eta seguruenik, kontro-
latzeko asmotan- Akademiak beste arkitekto bat izendatu zuen hiriaren berre-
raikuntzarako, Alexo Miranda, eta bien artean 1815ko otsailaren 1 San proiek-
tu berri bat aurkeztu zuten; honetan, bi arkitekto gipuzkoarrak lehenengo
proiektuaren ildotik jarraituz lurjabeen interesak errespetatzen saiatzen ziren,
baina oraingoan ere hiritarren gehiengoak ez zuen proiektua onartu. Hiruga-
rren, eta azken proiektua, 1815. urtearen amaieran aurkeztu zuten eta bertan
sutearen aurreko hiria berreraikitzea proposatzen zen, aldaketa gutxi eginez
aurreko bilbeari, lurjabeek beti nahi izan zuten bezala. Hala ere, Ugartemen-
diak 1816an hiriko Eraikuntza Ordenantzak idatzi zituenean, bere asmoetako
batzuk bertan ipini zituen eta egungo hiria, neurri batean, ordenantza hauei
esker, oraindik Ugartemendiaren jatorrizko diseinuaren zenbait ezaugarri
gordetzen ditu. Honen adibiderik garbiena eta zuzenena, egun oraindik,
Donostiako Konstituzio enparantzan ikusi daiteke, eta zeharka, Donostiako
Udaletxean -egun, hiriko udal liburutegia-, eraikin honen diseinua Silvestre
Pérezen eskuetan utzi baitzuen hiriak (1819), baina lanak Ugartemendiak
berak zuzendu zituen (1828-1832) eta zenbait aldaketa sartzeko aukera ere
izan zuen.

Donostia hiria eta Ugartemendiaren arteko harremanak zailak ematen
badute ere egin dugun deskribapenaren ondorioz, egia esan, hiria gustura
zegoela arkitekto andoaindarrarekin argi dago, 1816an udal arkitektoa izen-
datu baitzuten, eta kargua bere eskuetan egon zen berak bertan 1833an dimi-
sioa aurkeztu zuen arte. Denbora honetan, batez ere hasieran, lehen hamar-
kadan -gero, ezaugarriak eta bilakaera aztertzen dugunean, bigarren aldia
izendatuko duguna-, Ugartemendiak Donostia hirian eginiko lan gehienetan
parte hartu zuen, bai beharreko diseinuak aurkeztuz, edo lañen zuzendaritza
koordinatuz. Tamalez garai honi buruz gorde den informazioa artxibategie-
tan ez da handia, eta gainera, eraikin gehienak desagertu egin dirá. Proiek-
tuen artean, hots, eraiki ez ziren diseinuak, aurkitu dugun materialaren arte-
an San Martin hilerriaren proiektua (1818) nabarmendu behar da eta Santa
Katalina zubirako egurrezko egitasmoa (1819). Hauez gain, Erruki etxea,
Ospitale militarra eta Errege lonja baterako proiektuak diseinatu zituela
berri dugu, baina ez da materialik aurkitu. Berak pertsonalki, aurrera eraman
zuen egitasmoen artean Alondegia eta Eskola Publikoetarako eraikina nabar-
mendu behar da (1829-1830); egungo Sarriegi plazan kokatuta, tamalez,
eraikinak XX. mendearen hasieran bere funtzioa galdu zuenean hiriak bota-
tzea erabaki zuen.
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1816. eta 1826. urteen artean Ugartemendiak bere nahiak eta lanak
Donostian kokatu bazituen, azken urte honetatik aurrera, Donostiarekin
harremana ez badu galduko ere -Udaletxea eta Alondegiaren eraikinak horren
adibide dirá-, beste proiektuak aurrera eramaten saiatuko da, eta bereziki, gai-
nera, Nafarroan. Hórrela, 1826an Ordiziako udaletxea eraikitzeko lanak
zuzentzen aurkitzen dugu; jatorrizko proiektua Alexo Mirandarena bazen ere
(1797-1798), eraikina amaitu gabe gelditu zen gerraren ondorioz -Indepen-
dentziakoa gerra-, eta 1826an, Miranda hilda zegoenez, Ugartemendiak jaso-
ko du udaletxearen eraikuntzaren lanak, eta hainbat moldaketak egingo ditu,
bere estilo eta ezaugarrietara egokituz.

Baina hirugarren aldi honetako beste proiektu guztiak Ugartemendiak
Nafarroan proposatuko ditu, gehienbat, gainera, Iruña hirian; badirudi
Donostiako berreraikuntzak ziurrenik ospe handia eman zion eta horrek bide-
ratuko dizkio hogeigarren hamarkadatik aurrera lan egiteko aukera berriak
izatea Gipuzkoaz gain beste lurraldetatik, eta bereziki Nafarroatik eskaerak
jasoz. Lehena, 1826koa, hiriko uren kanalerapenaren erreformarako obrak
izango dirá, azkenean burutuko ez direnak. Ondoren, 1828an, Gares herrira-
ko udaletxe berri baten proiektua diseinatuko du, oraingoan ere aurrera era-
mango ez dena. 1832 urte garrantzitsua izan zen Ugartemendiarentzat, Iruñan
hainbat proiektuetan sartuta aurkituko baitugu, horien artean nabarmenenak,
Urikoena berri baterako asmoa -José de Nagusia arkitekto nafarrarekin bate-
ra bi proiektu aurkeztuko ditu, 1832an eta 1834an, baina ez bata ez bestea ez
dirá egingo-, Iruñako Seminario Kontziliarraren zabaltzea eta erreforma
(1832) eta, azkenik, Iruñeko Antzoki Nagusirako proiektuaren egitasmoa
(1833), azkenean José de Nagusiak burutuko dueña, hainbat aldaketa txerta-
tuz eta Ugartemendiaren proiektua aldatuz eta desitxuratuz.

Orain arte jakin izan dugunez, Iruñeko Antzoki Nagusirako proiektua da
Ugartemendiak egin eta proposatu zuen azkenekoa. Berari buruzko azken
informazio zuzena bi urte lehenagokoa da, aurretik, atal honetan, lehen aipatu
dugun bezala, 1831ko eskaera Akademian Merituzko Akademiko izendapena
eskatuz; horretarako akademiak froga bat eskatu ornen zion, Donostia hiriaren
kokapen berria Pasaian diseinuaren adibide bat, baina oraindik diseinu honen
aztarnak -egin zuenik ere ezin dugu ziurtatu, azkenean izendapenaren berri ez
baitago- ez dirá aurkitu. Hala ere, bai asmo hau, bai Donostiako udal arkitekto
bezala aurkeztu zuen dimisioa 1833an, eta, honekin batera, Nafarroan sortzen
ari zitzaizkion lan aukerak, honako hau adierazten digu, Ugartemendia XIX.
mendearen laugarren hamarkada honetan lanaz -eta ikusiko dugun bezala,
estiloaz ere, hirugarren aldi baten sartuz- aldatzeko asmotan zebilela.

Baina azken aldi hau ez du garapen handirik izango Ugartemendiari
buruzko aipamenak 1834tik aurrera desagertzen baitira. Berez, azkenekoa
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den aipamena, oraingoan ere zeharkakoa izango da, hain zuzen ere 1837ko
azarearen 18koa, data honetan José de Nagusiak -bere ikaslea eta lankidea
izandakoa- idazten duen eskutitza batean9 bertan aipatzen baita bi urte direía,
gutxi gora beberá, Ugartemendia hil zela. Ondorioz, pentsa dezakegu 1835.
urteko amaieran edo 1836. urteko hasieran hil egin zela, beste berririk gabe,
bataz beste, 65 bat urte zituelarik.

2.2. Ugartemendiaren lana: eraikin eta proiektu esanguratsuenak.

Atal honetan Pedro Manuel Ugartemendia arkitekto neoklasiko andoain-
darraren lana aztertuko dugu. Lan honen zehar aipatu izan dugun bezala, ez
dirá asko Ugartemendiak eraiki eta egungo garaietara heldu diren eraikinak,
gehienak proiektu hutsetan geratu baitziren; baina hauen arrean ere, asko
desagertu egin dirá, eta beste zenbait kasutan Ugartemendiaren partehartzea
ezin da ziurtatu. Ondorioz, atal honetan hiru azpiatal egiteko erabakia hartu
dugu, aurrena zabalena aztertuz, hots, Ugartemendiak diseinatutako proiektu
interesgarrienak baina hainbat arrazoien eraginez burutu ez zirenak; gero,
parte hartuko duen eraikin garrantzitsuenak, barnen sartuz berak ez diseinatu-
takoak baina bai zuzendutako lanak ere; eta azkenik, bere partehartzea ziurta-
tua ez dauden proiektuen zerrenda egingo dugu, planoen diseinuak desagertu
direlako edo, proiektuaren inguruko berri zehatzerik ez zaigulako heldu.

Hala ere, proiektuen zerrenda luzea denez, eta Ugartemendiaren bizitza
eta lana aztertu duten ikerlariak eta historialariak ados jartzen ez direnez
Ugartemendiaren parte hartzea zenbat eraikinetan zehaztu daitekeen10, guk
zerrenda eta azterketa, bai diseinatutako proiektuekiko eta egin ez direnak,
bai amaituak izan direnen inguruan, mugatu egin dugu eta hautaketa bat egi-
tea erabaki dugu lan garrantzitsuenak eta esanguratsuenak barnean sartuz.

Hórrela, lehen atalean, Ugartemendiak diseinatutako proiektu interesaga-
rrienen artean, aztertuko ditugunak honako hauek dirá: Ospitale Nagusirako
proiektua (1803), Donostia inguruko baselizak eraikitzeko asmoa (1806),
Donostiaren berreraikuntza egitasmoa (1813-1815) -aurrena aipatuz aurrera
eraman ez ziren proiektuak-, Iruña hiriko uren kanalerapenaren erreformako
obrak (1826), Gareseko udaletxerako proiektua (1828), Iruñako Urikoena
eraikinerako bi diseinuak (1832 eta 1834), eta azkenik, Iruñako Antzoki
Nagusirako asmoa (1833).

" Eskutitza Iruñeko Antzoki Nagusiaren eraikuntzaren inguruko da eta Iruñan, Nafarroako Artxibo Orokorrean, aur-
kitzen da, 490. zenbakiarekin.

"' Irakurleak Ugartemendiari buruz idatzi den bibliografía kontsultatzen badu, segituan ohartuko da irizpide desberdi-
nak erabili direía arkitekto andoaindarraren lana zenbatu eta aztertzeko orduan; guk lan honetan, eta bereziki, atal
honetan, historialarien eta ikerlarien gehiengoak adostu dituzten lanak bildu ditugu, eta zalantzetan daudcnak, hiru-
garren atalean aipatuko ditugu.
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Bigarren atalean, berriz, Ugartemendiaren parte hartzea ziurtatu dauden
eraikinak aipatuko ditugu, garrantzitsuenak nabarmenduz. Ondorioz, Beras-
tegiko elizaren kanpandorrea eta koruaren eraikuntza aztertu ondoren (1807),
Nafarroan dagoen Irañetako elizaren eraikuntza deskribatuko dugu (1807),
Donostiako berreraikuntzarako azkenean gauzatu zen proiektua (1815), hiri
bereko Konstituzio enparantza (1816-1817) eta udaletxearen eraikina (1828-
1832), Ordiziako udaletxea (1826), eta azkenik, Donostiako Alondegia eta
Eskola Publikorako eraikina (1829-1830); udaletxeen bi kasuetan, Ugarte-
mendiaren proiektuak izan ez baziren ere -lehena Silvestre Pérezek diseinatu
zuen (1819) eta bigarrena Alexo Mirandak (1797-1798)-, berak zuzendu
zituen lanak, eta bereziki, Ordiziako adibidean, hainbat aldaketa esangura-
tsuak egin zizkion eraikinari.

Bukatzeko, eta azken atalean, bere partehartzea beste lan batzuetan ere
aipatuko dugu, baina tamalez ziurtatuta ez dagoena; atal honetan ere proiektu
gehienak paperean geratu ziren, eta asko desagertu egin dirá, ondorioz baka-
rrik zeharkako iturri batzuetan aipamenenak aurkitu ditugu. Atal honetako
eraikinekiko, zerrenda besterik ez dugu emango, baina itxaropena galdu gabe
etorkizuneko beste ikerketetan informazio gehiago aterako ez denik.

2.2.1. Ugartemendiak diseinatutako proiektu interesgarrienak.

Atal honetarako aukeratu ditugun proiektuak honako hauek dirá: Ospita-
le Nagusia (1803), Donostiako baselizak (1806), Donostiaren berreraikuntza-
rako lehen eta bigarren egitasmoa (1813-1815), Iruña hiriko uren kanalerape-
naren erreformako obrak (1826), Gareseko udaletxea (1828), Iruñako
Urikoena eraikina (1832 eta 1834) eta Iruñako Antzoki Nagusia (1833);
bañan baña aztertuko ditugu.

2.2.1.1. Ospitale Nagusia (1803).

Ariketa honekin Ugartemendiak arkitekto titulua jaso zuen, eta egia esan,
ariketa bera oso esanguratsua da, tipología berri baten buruzkoa baita,
hots, gizarteak eskatzen zituen behar berriei egokituta. Ospitaleak antzinatik
egonak baziren ere, orain, ilustrazioaren izpirituaren eraginez, funtzioa eta
higieneari buruzko irizpide batzuk jarraituz planteatuko dirá. Hala ere, bai
Ugartemendiaren proiektua, bai garaiko beste proposamenak ere, utopikoak
izan ziren, eta benetan, ez ziren egokitzen garaiko beharretara, egoera kaxka-
rrak -testuinguruak- baldintzatuta egon baitziren.

Ugartemendiak, 1300 gaixoentzako Ospitale Nagusiaren antolamendua
modu arrazionalista batean planteatzen du forma zirkularrak eta laukiak era-
biliz. Patio zirkularra baten inguruan, eta antolamendu erradiala erabiliz, gela
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desberdinak eta pasilloak banatzen ditu, eta azken hauen amaieran beste
gelak ipintzen ditu. Guzti hau lauki handi baten sartzen du, eta lauki honen
alboetako batean eraikuntzaren fatxada nagusia ipintzen du, alboetan beste bi
gela laukiak dituelarik. Eraikuntzan dauden forma dekoratibo bakarrak fatxa-
dan ipintzen ditu, baina kasu honetan ere irakurketa sinple eta soila baten
bitartez; fatxadaren beste alboan lorategi botaniko batzuk diseinatzen ditu.

Antolamendu erradial honek erakusten digu Ugartemendiak tipologia
honetan Europako beste proiektuen ezagutza zuela -Antoine Petiten proiek-
tuak Frantzian- eta, bereziki, Benito Bails arkitektoak garai honetan argitara-
tutako liburuaren berri" ere bazuela arkitekto andoaindarrak.

Eraikin hau Donostiako berreraikitze prozesuaren lehen bilbea diseina-
tzeko orduan eragina izan zuen, bai bertako plaza nagusian, zortzi alboetan
antolatuta, bai antolamendu ortogonalaren erabilpenean, proiektu honetan
aurreikusten baitira.

Eraikinak aurreikusteko modu hau Ugartemendiaren lehen fasearen adie-
razle izango da, neoklasizismo era puristan landuko baitu.

2.2.1.2. Donostiako baselizak (1806).

Ugartemendiak Donostia inguruan baseliza mordoxka proiektatu zituen
plantan oin errektangeluarrarekin, Francisco de Moraren elizak gogorazten
dituztenak. Soilik hiru auzoetako baselizen planoak heldu zaizkigu -Aiete,
Ibaeta eta Loiola-12, nahiz eta enkargua zazpi baselizak egiteko izan; beste
proiektuen daturik ez dugu.

Lan hauetan adierazgarria da nabarmentzea eraikinak elementu mínimo
eta esperimentatuen kode batetara mugatzen dituela, geometría purista baten
ikuspuntutik eta perspektiba horrek emandako ornamentazioa erabiliz soil-
soilik, hots, atariko horman edo leiho termaletan, adibidez, ikusten den beza-
la. Hala ere, eraikin hauek arkitektura neoklasizistarekin duten harremana
ezaugarri hauetan amaitzen da -nolabait, esentzialista, edota, minimalista iza-
teko borondatean-, proiektuan bestela Ugartemendiak nekazal aipuak sartzen
baititu, alboko ataria kasu, hain ohikoa dena eraikuntza mota herrikoi haue-
tan. Ondorioz, berea den beste ezaugarri bat -ezaugarri kultuen eta herrikoien
uztarketa- hemendik aurrera ere antzematen hasiko gara.

" BAILS, B.: De la arquitectura civil. Madril, 1796. Arkitekto Teknikoen eta Aparejadoreen Elkargo Ofizialak argita-
ratutako faksimilea, Murtzia, 1983.

12 Plano hauek Madrugo Historiko Nazional Artxiboan daude, Kontseilu Sekzioan, 17. eta 18. zenbakiekin planoen atale-
an. Marrazkiak I806ko maiatzaren 25ean sinatuak daude, eta lehen aldiz J. I. Linazasorok argitaratu zituen bere libu-
ruan, Permanencias y arquitectura urbana. Las ciudades vascas de la época romana a la Ilustración. Bartzelona, 1978.
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2.2.1.3. Donostiaren berreraikuntza (1813-1815).

Tropa anglo-portugaldarrak 1813ko abuztuaren 31an Donostia hiria erre,
eta harrapaketa egin eta geroago, ia suntsiturik geratu zen; zutik bakarrik por-
tua, Motako gaztelua, San Telmo komentua, San Bizente eta Santa María eli-
zak, etaTrinitate kalea -egun, abuztuak 31- geratu ziren. Berehala herritarrak
elkartu -Zubieta auzoan, Aizpuruako dorretxean- eta lehengo leku berean
hiria berreraikitzea erabaki zuten.

Berreraikitze berria trazatzeko eginkizuna Ugartemendiak jaso zuen eta
Obretako Batzarrari aurkeztu zion lehen proiektua (1814) hiri ilustratuen his-
torian -hein handi batean, zapuzketa eta frustazioz betetakoa- egindako asmo-
rik aurrerakoia eta iraultzaileenetakoa izan zen: Ugartemendiak bi bilbe jar-
tzen zituen elkarren gainean, bata erretikularra -berdintzaileagoa- eta bestea
erradiala, proposatzen zuen enparantza oktogonala berriak ardatz zuena, ber-
tan kokatzen zirelarik hiriko eraikin errepresentatzaileak, udaletxea barne;
hala ere, proiektua erradikala izan arren, bilbeak oraindik zutik zirauten erai-
kinak jasotzen zituen.
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Donostiako berreraikuntzarako bigarren proiektua.
Nazional Historiko Artxiboa. Madril.
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San Telmo Muscoa. Donostia.

Ugartemendiak hiri berriaren oinplanoa hirigune berri bat ¡zango
balitz bezala planteatu zuen, Londreseko sutearen ondoren (1666) Christop-
her Wrenek egin zuen bezala, edo Olavidek Karlos III.aren erregealdian erai-
ki zituen hirigune andaluziar gehienen antzera -La Carolina, Jaenen, adibi-
dez-, hau da, bilbea enparantza baten inguruan egituratuz, Donostiaren
kasuan gainera, zentraltasun handiagoa hartzen delarik. Ondorioz, proiektua-
ren bi elementu nabarmenenak aipatu dugun enparantza eta, bereziki, partze-
la banaketa bitxi eta demokratikoa dirá, albo hatera uzten dituena lurjabetzari
buruzko aurreko eskemak eta antzinako jaun jabeen eskubideak. Enparantza-
rekiko, trazak eredu "vitruviarrak" jarraitzen zituen, honek bere liburuetan
haizeen norabidean oinarrituta proposatzen zituen bezala. Eredu berekoak
izan ziren XVIII. mendean Aragoi eta Kataluniako zenbait plaza nagusi
-Tarazona, Archidona, Aguilar de la Frontera- ordurako proiektatuak eta erai-
kiak ere, edo Europan, Copenhageneko Amalienburg kasu. Lehen proiektu
honek ere aurretik aipatu dugun 1300 gaixoentzako Ospitale Nagusiarekin
ere antza handia du, honen eskemari ere jarraitzen baitio.

Baina lehen ezaugarri berezia -bilbe demokratikoarena- hiriko biztanleak
ez dute onartuko eta baztertu egingo dute aurreko lurraren jabetzaren eskema
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hausten zuelako; ondorioz, birlaren eta hiritarren presioen eraginez, Akade-
miak ez du Ugartemendiaren lehen proiektua onartuko, eta beste bat egitea
eskatuko dio herritarren eskaerei egokituta. Horretarako, gainera, Akademiak
Ugartemendiari laguntzaile bat inposatuko dio, Alexo Miranda, ziurrenik
modu honetan Ugartemendiaren lana kontrolpean izatearren, honen adina eta
esperientzia handiagoa baitzen.

Hala ere, Ugartemendiak eta Mirandak elkarrekin proiektatutako biga-
rren bilbea (1815) ere ez zen hiritarren gehiengoaren gustukoa izan. Oraingo
honetan plaza nagusia sutea baino lehen zegoen tokian eta neurri beretan
uzten bazen ere -eta hórrela oktogono handia desagertzen zen, aurreko plane-
aren elementu originaletakoa- hiria kaleen bilbe ortogonal batean oinarrituta
jarraitzen zuen. Ondorioz, arkitektoek, funtsean, honako honetan ere, aurreko
proiektuko ideia berak planteatu zituzten, eta zenbait eraikinen antolaketa
aldatzen bada ere, eta baita kale-arteen neurriak ere, geometriaren bidezko
erabateko ordena, homogeneotasuna eta berdintasuna sortzeko nahiak bere
horretan jarraitzen du.

Beraz, bigarren traza honek ere aurrekoaren arazo berarekin topo egiten
zuen, arkitektoen eta hiritarren arteko interés kontrajarriak, eta ondorioz,
oraingoan ere ez du hiriak onartuko eta, bidé batez ere, ezta Akademiak ere,
eta arkitektoek hirugarren bilbe bat diseinatu beharko dute, oraingoan bai
hiritarren interesen esanetara, eta azkenean, egingo dena.

Prozesu honek adierazten digu, Ugartemendiaren fase hau, hots, bigarre-
na, hiruetatik erradikalena izan zela, ez hainbeste erabilitako formengatik
-gehienak hasierakoak izaten jarraitzen dute- baizik eta erakutsi zuen jarrera-
rengatik.

2.2.1.4. Iruña hiriko uren kanalerapenaren erreformako obrak (1826).

Iruñako hiriko uren kanalerapena 1790. urtean Ventura Rodriguezek
diseinatu zuen eta lañen zuzendaritza Santos Ángel de Ochandateguiren
eskuetan egon zen. Baina obrak amaitu bezain laster kanalerapenak arazoak
ematen hasi zen, eta ondorioz 1826an Iruñako udaletxeak kanalerapenaren
azterketa bat eskatuko dio Ugartemendiari.

Honek, kanalerapenaren azterketa egitez gain hainbat hobekuntza propo-
satuko ditu diseinu desberdinen bitartez, Subizako urtegitik hasiz Iruñan ber-
tan zegoen eraikina arte. Kanalerapenaren zehar planteatzen ziren eraikinak
oso sinpleak dirá, eta esanguratsuena Iruñan bertan diseinatutako da, San Ina-
zio basilikaren ondoan, fatxada simetrikoa du, eta hiru gorputz ditu, erdikoa
nabarmenduz, aurreratua baitago; honetan sarrera dago eta erlaitza zuzen
batekin errematatuta dago; amaieran, atikoan, hiriaren armarria ipintzen da.



40 FERNANDEZ ALTUNA, José Javier

Planoetan, uren kanalerapenarekin hatera, Ugartemendiak modu harriga-
rri batean lana guztien antolamendua espazioan eta denboran deskribatzen
zituen; proiektuan ere zehazten da lanak egin aurretik egurrezko maketak
egingo zirela, guztia ongi geratu zedin lanak eta eraikuntzak egin ondotik.

Udaletxeak urbideak konpondu zituen, baina Ugartemendiaren proiektua
ez zuen aurrera eraman inondik inora.

2.2.1.5. Gareseko udaletxerako proiektua (1828).

Proiektua Ugartemendiak Tolosatik 1828an bidali zuen, eta zortzi planoz
osatuta dago. Eraikuntza berria herriko plaza nagusian kokatu behar zen,
alboetako batean, Guendulain kondearen jauregiaren jarraian. Orubea irregu-
larra zen, lauki luze baten formara hurbilduz.

Udaletxea hiru solairuetan antolatuta dago eta bertan garaiko dependentzia
guztiak biltzen dirá, eskola eta kartzelarekin batera, eta baita hainbat langileen
etxebizitzak bertan egotea kontutan hartzen da ere. Dependentzia hauek, orube-
aren forma eta ondoko eraikinaren baldintzapean, nahiko modu irregularrean
antolatuta daude, baina beti argia eta higienea bilatuz gela guztiekiko.

Kanpotik eraikuntza homogeneoa da, eta fatxada kondearen jauregia ber-
tan txertatzen du, eta ondorioz, alde batetik, barneko antolamenduak ez du
harremanik kanpokoarekin, eta bestetik, agian pentsa dezakegu Guendulain
jauregia amaitu gabe zegoela edota erreformatzeko asmoa egongo ote zen.
Fatxada simetrikoa da eta gorputzetan banatzen da; alboko biak leihoak eta
balkoiak dituzte elementu esanguratsu bakarra bezala, eta erdikoa, elizpea
adintelatua zutabe doriarrekin; gero, balaustrada bat dago hiru balkoiekin, eta
leiho hauek eta hurrengo solairukoen artean udalaren armarria kokatzen da;
eskuineko blokean kondearen jauregia egongo zitekeen.

Eraikin honetan sumatzen hasi gintezke Ugartemendiaren ibilbide arki-
tektonikoa tokiz aldatzeaz gain beste fase batean sartzen ari zela, udaletxea-
ren barneko antolamendua kanpokoarekin harremana galtzea adierazten bai-
tigu konplexutasun joera handiago bat, bere lehenengo estilo eta asmoetatik
bereizten dena beste fase batean sartuz, estibaren garapenean eklektizismoa-
rekin lotu izan duguna.

2.2.1.6. Iruñako Urikoena eraikinerako bi diseinuak (1832 eta 1834).

Iruña hiriak Urikoena leku desberdinetan ipini ondoren, eta guztietan ins-
talakuntzak txikiak geratu eta gero, eraikin berri bat altxatzea erabakitzen du,
eta enkargua Ugartemendia eta José de Nagusia jasotzen dute, garai honetan,
ziurrenik, irakasle eta ikasle arteko harremana ondoren sortutako adiskideta-
sunaz elkartuak.
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Lehenengo proiektua 1832an aurkeztu zuten, baina udaletxeak aurrera ez
zuen eraman Urikoena bat izateko maila eta asmo handiko proiektua baitzen,
monumentaltasun handikoa, gainera. Eta egia da eraikuntzaren programa
harrigarria déla, guztia dago detailatua eta behar guztiak ere kontutan hartzen
dirá, berriro ere higieneari trataera berezia eskainiz; programa oso konplexua
da, dependentzia mota asko eta desberdin jasotzen baititu. Baina eraikuntza-
ren fatxadak berriro ere oso sinpleak dirá, simetrikoak, soilak, Ugartemen-
dian ohikoa den hormoinatik hasita eta triangelu formako erremateak arte.

1834an bigarren proiektu baten diseinua aurkezten dute, orube beran egi-
teko, baina presupuesto merkeago batekin eta dependentzien kopurua gutxi-
tuz eta txikituz; hala ere, Iruñako udaletxeak ez du beharrezkotzat joko erai-
kin hau eta azkenean ez da egingo, eta aurrekoetan bezala, egina zegoen beste
eraikin bat -oraingoan komentu bat- erabiliko du Urikoena ezartzeko.

2.2.1.7. Iruñako Antzoki Nagusirako asmoa (1833).

Garai berriei, eta ondorioz, behar berriei erantzun nahian, 1830. urtea alde-
ra Iruñan antzoki baten beharra sortu zen. Hasiera batean planoak José de Nagu-
sia arkitekto nafarrari enkargatu zitzaizkion -Ugartemendiaren ikaslea, nolabait,
bere kolaboratzailea izan baitzen Nafarroan arkitekto andoaindarrak burutu
zituen hainbat proiektuetan-, eta kale Nagusian, San Lorentzo elizaren ondoan,
kokatzeko asmoz egin zuen proiektua. Antzoki hau hiriak eraikitzen zuen lehen
eraikin zibil garrantzitsua izan behar zuen, baina arrazoi ezagunik gabe, udalak
Nagusiaren proiektua baztertu eta 1833an antzokiaren diseinu berri bat Ugarte-
mendiari enkargatu zion, garai hartan, ziurrenik, arkitekto ospetsuagoa.

Fatxada nagusiak, Silvestre Pérezek urte batzuk lehenago Gasteizko
antzokirako (1817) diseinatutako eraikinaren antza du, oinan horizontalki
elkarturik dagoen eta bost bao dituen gorputz trinko eta baxua du, eta bao
horietako erdiko hirurak zuzenak eta ateko sarrerak diren neurrian, alboeta-
koak erdi puntuko arkuak dituzte. Oin nagusi honen gainean joniar ordenako
arkupe hexastilo bat antolatzen da, eta amaieran, taulamendu astun bat; taula-
menduaren gainean eskulturak daude.

Alboetako fatxadak xumetasun handiz eginak ziren; lau solairuetan anto-
latuak, lehenengo hiruek bao errektangeluarrak dituzte eta barneko banaketa-
rekin -hiru palko- bat datozte; laugarrenak, atikoa, alegia, bao karratuak ditu
eta gainerakoetatik erlaitz batek bereizten du.

Barnealdean, ez du espazio handirik; plateak ferra forma itxura du eta
hamahiru jarleku Ierro daude, eta eszenatokirako sarrerak, taulamendu sendo
eusten dioten joniar ordena erraldoidun bi kolomak lagundurik aretoa eta
eszena-forua bereizten ditu.
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Baina antzokia eraikitzeari ekin zitzaionean ez zen amaitu, eta 1839an
udalak gaia berriro planteatzen duenean, lekua aldatzeaz gain -jatorrizko
Gaztelu plazara itzultzen da- obraren zuzendaritza José de Nagusiari ematen
zaio -ordurako Ugartemendia hilda zegoen- eta honek aldaketa garrantzitsuak
egingo ditu, arkitekto andoaindarraren proiektua desitxuratuz; horien artean,
aipatu, neurri guztiak aldatu zirela orubea handiagoa baitzen, eta fatxada bera
ere Nagusiak bere lehenengo proiektuaren diseinuarekin ordeztu zuela.

Egun Iruñan Gayarre izeneko antzokia soilik Nagusiaren lañaren fatxada
mantentzen du, beste guztia bota egin baitzen eta berria eraiki XX. mendea-
ren hasieran.

2.2.2. Ugartemendiak parte hartutako eraikin garrantzitsuenak.

Atal honetarako aukeratu ditugun eraikinak honako hauek dirá: Berastegi-
ko elizaren kanpandorrea eta korua (1807), Irañetako eliza (1807), Donostiako
berreraikuntzarako proiektua (1815), Donostiako Konstituzio enparantza
(1816-1817), Donostiako udaletxea (1828-1832), Ordiziako udaletxea (1826)
eta Donostiako Alondegia eta Eskola Publikorako eraikina (1829-1830); bañan
baña aztertuko ditugu.

2.2.2.1. Berastegiko elizaren kanpandorrea eta korua (1807).

Datu asko ez baditugu ere, eraikin honen erreforma lanak Ugartemendia-
renak direía usté da. Eliza aurretik eraikita bazegoen ere, orain eraikin berri
garrantzitsuak gehituko zaizkio, nabarmenki korua elizaren barnealdean, eta
kanpandorrea kanpoaldean.

Hala eta guztiz ere obra garrantzitsua da Ugartemendiaren ibilbidean,
bere lehen fase honetan lan gutxi burutu zituelarik, hemen aurkitu dezakegu
eta aldi honetako Ugartemendiaren estilo xume, sinple eta soila, praktikotasu-
nari begira eta aurreko eraikinen presentzia errespetatuz.

Eraikinean esanguratsuena kanpandorrearen estruktura da, bertan kontra-
hormak ezkutatu egiten dirá, harriz inguraturiko paralelepipedoaren oinarriz-
ko irudiaren bidez, horma-oihalen hutsuneek eta kanpandorrea zertzelada bat
baino osatzen ez dutelarik.

2.2.2.2. Irañetako eliza (1807).

Aurrekoa txikia geratu eta eliza berria eraiki behar zela eta, inguruko
hainbat maisu obrek bertarako hainbat egitasmo proposatu bazituzten ere
-lehenengoa Juan José de Armendariz 1798an eta bigarrena Juan Antonio
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Pagóla 1805an-, arrazoi desberdinen poderioz -ziurrenik, Akademiaren eragi-
na gero eta nabariagoa-, atzeratzen Joan ziren lanak, eta 1807an Ugartemen-
diak diseinatutako egitasmo berria aurkezten da, eta azkenean, hau ¡zango da
gauzatuko dena.

Gipuzkoarrak elizaren oinarentzat gurutze grekoko oinplanoa zentraldua
proposatu zuen, sinpletasuna eta simetriaren arabera eraikita, eta horma-oiha-
lekiko, tratamendua guztiz larderiatsua eginez, zutabe bakunek artikulatzen
baitute espazioa eta ganga baidaz estaltzen da gune nagusia, alboetan kanoi
gangak dauden neurrian.

Kanpo aldean bolumenak indarrez agertzen dirá, bolumen bakoitza eta
curen garrantzia altueraka ezberdintzen direlarik. Murruetan erritmoa sortzen
duen elementu bakarra leiho termalak dirá -hain ohikoak Ugartemendiaren
arkitekturan, eta ziurrenik, Silvestre Pérezen eraikinetatik hartuta, adibidez,
Mutrikuko elizan daude-, hauek ere modu sinplean eginak, ateak eta beste
leihoak bezala.

Eliza hau, orain aipatu dugun bezala, eta garai honetako beste proiektuen
antzera -adibidez, Donostiako hiriz kanpoko hiru baseliza berrientzat urtebe-
te lehenago egin zituen diseinuak- Silvestre Pérezen lanarekin lotu daiteke,
oinplanoak zentraldunak azpimarratzen baitira eta bolumenak garbitasun
handikoak dirá.

Proiektu honetatik heldu zaizkigun planoetan, berriro ere, harritzen gai-
tuena materialen eta tekniken inguruan Ugartemendiak eskaintzen dituen
detaileak dirá, eta bereziki, zehaztasunak.

2.2.2.3. Donostiako berreraikuntzarako proiektua (1815).

Aurreko bi proiektuak Obretako Batzarrak atzera bota ondoren, azkene-
an hirugarren proiektuarekin akordioa helduko da, gehienbat, hiritarren
gehiengoak nahi zuen bezala, aurreko hiriaren trazaketaren arabera egingo
baita. Ondorioz Ugartemendiak eta Mirandak egoera hau onartu eta sartu
ahal izan zituzten aldaketa bakarrak kaleen erregulazioa eta handitzeari
buruz izango dirá.

Hala ere, Ugartemendiak ziurrenik bere ideia orokorra eta nagusia -uni-
formitatearen eta berdintasunaren aldeko apustua- bukaeraraino eramateko
gogoz, eraikuntzak altxatzerakoan udal ordenantza estuak onartzea proposatu
zuen (1816), zeinetan, apainketa irizpideak finkatzeaz gainera, garbitasuna,
ura eta suteen inguruko hartu beharreko neurriak ere erregulatzen dirá.

Etxeen eraiketaren ikuspuntutik, hutsuneen eraketa edo etxebizitzen
altuera definitzeaz gain, beste detaile asko era finkatzen dirá, erlaitzen eta
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Donostiako Konstituzio enparantza
José Javier Fernandez

hormoinen altuera bezala. Guzti hau, gainera, Ugartemendiak, Konstituzio
plazaren trazetan gauzatu zuen, adibide gisa, ondorengo eraikin guztientzat.

Ondorioz, Ugartemendiak bere hiri bilbe egitasmoari gauzatzea eragoz-
ten zioten zailtasunen aurrean, behintzat hiri homogeneoaren irudia definitze-
ko asmoa gauzatzen saiatu zen, eta horretarako ordenantzetaz baliatu zen.

2.2.2.4. Donostiako Konstituzio enparantza (1816-1817).

Donostiako Konstituzio enparantza hiriaren berreraikitze asmoan eginki-
zun garrantzitsuenetakoa izan zen, hiriko plazarik nagusiena izateaz gain
-eta bertan egiten ziren hiria eta gizartearen ospakizun nagusiak- bertan uda-
letxea kokatu behar baitzen.

Baina, orain aipatu dugun bezala, enparantza honek Ugartemendiaren
egitasmoan oraindik garrantzia handiagoa zuen elementua izan zen, hiriaren
berreraikuntza planteatzeko orduan, hasieratik bilatu zuen uniformitate nahia
plaza honen bidez aldarrikatuko baitu. Ondorioz, enparantza osatzen duten bi
elementu nagusienak -udaletxea eta etxebizitzak- funtsean bat etortzen badira
ere sutea baino lehen zegoenarekin, eraikuntzako ordenantzetan ezarritako
kontrol fórmala eta konstruktiboa hemen proiektuaren muinean bihurtu zen,
espazio erregular batean bi elementu desberdinak sartzen baitira.
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Hori déla eta, enparantza honetara ematen duten etxeak ere hiriko gaine-
rakoetatik funtsean ez dirá desberdintzen. Altuera bikoitzeko arkupetan oina-
rrituak, eta balkoi jarraiak dituztelarik -euskarriko mentsula eta guzti- etxe
hauek besteetatik zertzeladan baino ez dirá desberdintzen, ondorioz, sinpletze
nahia nabaria izan déla argi dago, garrantzi handiena eraikin errepresentaga-
rrienari, hots, udaletxeari, emanez.

Hala ere, nahiz eta desberdinak izan, plaza eta udaletxearen artean armo-
nia ziurtatzen da, ez bakarrik teilatu hegalen jarraipen bisualari esker, baita
Ugartemendiak arkupeetarako egin zuen diseinuarengatik ere; arkudun egitu-
ran ordenak erabili ordez, arkitekto andoaindarrak zutabe erdiak eusten dio-
ten dinteldun egitura eransten du, hórrela koloma erdiak pilastra bihurtuz, eta
arkitrabea, balkoietako mentsulak arinki biltzen dituen harrizko banda hori-
zontalean.
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2.2.2.5. Donostiako udaletxea (1828-1832).

Silvestre Pérezek diseinatuta (1819), eraikitze lanak 1828ra arte ez ziren
hasi, eta orduan, Pérez hilda zegoenez, Ugartemendiak bere baitan hartu zituen.
Hala ere, urte hauetan lana asko zuenez, Donostiako udal arkitektoak eraikun-
tza lanak maisu obra bateri utzi zizkion eta berak, ondorioz, ez zuen ardura har-
tu, baina bai maisu obra honi laurogei baldintza ipini zizkiola udaletxea eraiki-
tzeko orduan.

Lan honetan Ugartemendiaren asmo nagusia eraikina plazatik bereiztea
baina era berean plazarekin bat egitea izan zen. Horretarako, alde batetik, fa-
txadan koloma toskaniar askeen ordena erraldoia aplikatzen badu ere puntu
erdiko arkuz zulaturiko basamentu indartsuaren gainean eta tenplu klasikoe-
tan ohikoa den frontoiarekin amaituz, bestetik, basamentua bera eta azken
ahuera inguruko etxeen neurriekin harremanetan ipintzen du.

2.2.2.6. Ordiziako udaletxea (1826).

1797an Alexo Miranda udaletxe berrirako planoekin hasi zen, baina urte
bete beranduago arte ez zituen entregatu; bertan Leintz Gatzagan bezala (1789),
Mirandak barroko garaiko udaletxeen interpretazio kultua egiten du. Hala ere,
1805era arte eraikitzeari ekin ez zitzaion, eta gainera, gutxira, Independentziako
gerrarekin obrak eten egin ziren, eta geroago ere, gerrak sorturiko beste gastuei
udalak aurre egin behar zizkionez, eraikin berriaren lanak baztertu egin ziren.

Hórrela, bada, 1826an Ugartemendiak udaletxearen proiektua errefor-
matzeko eta eraikitzeko enkargua jaso zuen, aurrekoa, Mirandaren proiektuan
oinarritutakoa, garestiegia ateratzen baitzitzaion udaletxeari. Ugartemendia-
ren proposamen berria, eraikinaren beheko plantaren espazio estaliaren
-azokarako erabili behartzeena- egitura sistemaren aldaketan oinarritzen zen.
Mirandak, espazio hori erdiko lau pilarek -lehendik eginak zirenak- eusten
zieten bederatzi gangekin estaltzea aurreikusten bazuen ere, Ugartemendiak
pilaren ordez kolomak jarri zituen eta ganga sistemaren lekuan habeak eta
sabaia zuzena.

Bestela, Ugartemendiak, erreformaren enkarguan, Mirandak planteatuko
ildo nagusiak errespetatu zituen -balkoietan bakarrik egon ziren aldaketak,
Mirandak proiektatutako balkoi indibidualen lekuan, Ugartemendiak mentsu-
lek euskarrituriko balkoi jarraiak egin baitzituen- baina erakinari handitasuna
dekorazioaren aberastasunaren eman beharrean, berorren trinkotasunak eta
erabilitako materialen bitartez adieraztea erabaki zuen, modu horretan, gaine-
ra, arazoa eraikuntza prozedura merkeago batez konpondu zuelarik. Azkene-
an, modu honetan, "Erromatar erako" euskal udaletxe bat dugu'3.

" AA: Arkitektura nmklasikoa Euskal Herrian. Gasteiz, 1990.
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Donostiako Alondegia eta Estola Publikorako eraikina
Jatorria: Kutxa Fundazioko Argazki Artxiboa. Donostía

2.2.2.7'. Donostiako Alondegia eta Eskola Publikorako eraikina (1829-1830).

Gaur egungo Sarriegi plazan kokatuta zegoen obra hau tamalez egun ez
dago zutik bere ftintzioak betetzeari utzi zionean -Alondegia eta Eskola Publi-
koa ondoren, epaitegi moduan erabili zen- hiriak botatzea erabaki baitzuen.

Oin errektangeluar baten altxatuta, eraikinaren zatirik esanguratsuena
aurrealde nagusia zen; lau pisutan antolatuta, eta mentsuletan eutsitako balkoi
luze batek banatuak, pisu bakoitzari izaera desberdina eman zion Ugartemen-
diak. Hala ere, eraikinean nabariena horma-oihal nagusiaren itxura zen, kolo-
men sistema arkitrabatuarekin antolatuta eta ertzetan joniar koloma bi erabi-
liz -goitik beberá ertza guztia hartuz-; elementu erraldoi honek eraikinaren
xumetasunarekin kontrastea egiten zuen eta antzinatearen zitaren izaera sin-
bolikoa azpimarratzen zuen.

Alde horretatik, garbi dago, eraikin honekin Ugartemendia fase berri
batean murgilduta zegoela, aurrekotik desberdina -Konstituzio enparantzan
agertu zituen asmoekin konparatu besterik ez da egin behar fatxada hau- eta
ondorioz, bere hirugarren eta azken faseari ateak irekiz.
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2.2.3. Ugartemendiarenpartehartzea beste lan batzuetan.

Orain arte aipatu ditugun lanetan, Ugartemendiaren parte hartzea ziurta-
tuta dago ez bakarrik berari buruzko ikerketak egin dituzten historialariek
hórrela adostu dutelako, baizik eta iturriak ere gauza bera erakusten baitigute.

Hirugarren atal honetan, bestalde, Ugartemendiaren partehartzea ziurta-
tuta ez dauden zenbait lañen aipamena egingo dugu; orokorrean, arrazoiak bi
izan dirá: lañaren aipamena zenbait iturrietan aurkitu da baina soilik idatziz-
koa, hau da, lana ziurtatu ditzaketen plano edo marrazkirik ez dirá aurkitu;
edo, eraikina egina badago ere, eta zenbait iturrietan aipatzen bada ere Ugar-
temendia izan daitekeela egilea, iturri hauek ez daude kontrastatuak, eta
ondorioz, parte hartzea ezin da guztiz ziurtatu.

Lehen atalean, gehienbat gauzatu gabeko proiektuak aurkitu ditzakegu,
hau da, paperean geratuko zirenak, baina papera horiek ere heldu ez zaizkigu-
nak. Atal honetako proiektu multzo handiena Ugartemendiaren lehen fasea-
ren ibilbidean kokatzen dirá, hots, 1803tik 1813 bitartera, arkitektoak ando-
aindarrak arkitekto titulua lortzen duenetik Donostiaren berreraikuntzako
enkargua jasotzen duen arte. Eta aurretik, diseinu eta marrazki asko egin
behar izan bazituen ere arkitekto titulua lortzeko, bakarrik bi proiektuen aipa-
mena heldu dirá gure artera, Zestoako Bainuetxeak eraikitzeko proiektu bat
(1798) eta Panteoi bat altxatzeko proposamenaren zirriborroak (1803). Bai bi
lan hauek, bai lehen urte hauetan marraztuko zituen beste proiektuetan
-Zestoako Bainuetxeen asmoa, adibidez, Alexo Mirandak jaso zuen enkar-
gua-, Ugartemendiaren asmoa ikastea zen eta titulua lortzea, horregatik, ari-
ketak bezala kontsideratu daitezke.

Baina 1803tik 1813 bitartera, Ugartemendia hainbat eta hainbat eraikin
diseinatuko ditu, egin gutxi egin baziren ere -soilik bi, Berastegiko elizaren
kanpandorrea eta korua (1807) eta Irañetako eliza (1807)- eta egin ez ziren
proiektuen marrazkiak ere gutxi heldu bazaizkigu ere -esanguratsuenak, Ospi-
tale Nagusia (1803) eta Donostiako baselizak (1806)-. Baina garai honetan
Ugartemendiak lan handia egin zuela garbi dago iturrietan beste proiektuetako
aipamenak maiz ikusten baititugu; tamalez partehartze hau ezin izan dugu ziur-
tatu, asmo hauen planoak ez baitira aurkitu. Hala ere, zeharkako informazioari
jaramon egiten badiogu zerrenda luzca da: Tolosako Santa María elizaren erre-
formarako lanak (1788-1803), Arrasateko frontoia eraikitzeko diseinu bat
(1804), Donostiako kartzelaren proiektua (1804), Urnietako eliza zaharberri-
tzeko diseinua (1805), Arantzazuko santutegiko eliza berriari buruzko egitas-
moa (1805), Mallabiako San Pedro elizaren zaharberritzeko planoak (1806),
Debako eliza nagusian erreformarako lanak (1807), Azpeitiko hainbat baseli-
zen konponketa (1808) -Oñaz eta Elorrin-, Lizartzako kartzelaren proiektua
(1808) eta Errezilen Erdoiztako elizarentzat diseinu berri bat (1808).
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1808an Independentziako gerra hasi zenez, 1813rarte ez dugu Ugarte-
mendiaren beste berririk, baina urte honetan bere ibilbideko egitasmo garrant-
zitsuena jaso zuenez -Donostiako berreraikuntza egitasmoa-, hemendik aurre-
ra ere ziurrenik berriro ere lana pilatuko zitzaion berreraikuntzaren lañen
ondorioz, bere ospea handitu eta zabaldu baitzen. Hala ere, aurreko aldiarekin
alderatu ezkero, bigarren honetan -gutxi gora behera, 1820. hamarkadaren
amaiera arte helduko dena- Ugartemendiak zehaztu gabeko lan gutxi izan
zituen, behintzat guri heldu zaizkigun berrien arabera. Hauen artean aipatu
beharrekoak dirá Gipuzkoan Tolosako Erruki etxea (1816), Bizkaian Eako
udaletxea (1826) eta Donostian hainbat lanak, ez baitugu ahaztu behar eta aldi
honetan bereziki Gipuzkoako hiriburuarekin izan zuela harremana estuena,
1816. urtea geroztik udal arkitektoa izendatu baitzuten. Hala ere, funtzio hau
betetzen egin zuen lañen inguruko informazioa oso eskasa da berriro ere eta
aipatu daitezkeen lañen artean honako hauek ditugu: 1818an San Martin hile-
rriaren proiektua, 1819an Santa Katalina zubirako egurrezko egitasmoa, eta
baita Erruki etxea, Ospitale militarra eta Errege lonja egiteko asmoak ere, bai-
na data ziurtarurik egon gabe.

Donostiarekiko amaitzeko, aipatu beharreko beste datu bitxi bat da
Donostia hiria erre ondoren donostiarren behin-behineko etxebizitzaren ingu-
ruko afera14. Hiriaren berreraikuntza aurrera eraman arte, badirudi behin-
behineko etxe bizitzak eraiki zirela eta datu zehatzik ez badaude ere etxe
hauen inguruan, Ugartemendiaren lana izango zenaren susmoa dago, azken
fincan, bera berreraikuntzako arduradun nagusia izanik eta ingenian milita-
rra, XVIII. mendearen bigarren erdialdean ingenian militarrak garatutako
eraikuntza jakintzaren bidetik bururatuko zituela imajina dezakegu, koloniza-
zio eta jendeztatze proiektuetan oinarrituta alegia, Sierra Morenako edozein
herritan erabilitako etxebizitza-tipologia antzekoa hartuz; soluzio honen hau-
tatzearekin espazio arrazionalizatzeko joera, berriro ere, Ugartemendiaren
aldetik argi geratzen zen.

Azkeneko urtetan, Ugartemendiak Donostiako udal arkitekto kargua utzi
eta Nafarroara lan egitera abiatu zen, bertatik enkargu asko jasotzen baitzi-
tuen eta bertan ere José de Nagusia ikaslea baitzuen, ziurrenik, zubi lanak
egiten. Tamalez, azken fase hau laburra izateaz gain, Ugartemendiarentzat ez
zuen suposatu amaitutako eraikinak ikustea, baizik eta proiektu guztiak pape-
rean geratu ziren.

Hala ere, zorionez proiektu gehienen dokumentuak gorde dirá, baina ez
guztiak, zenbait lañen inguruan ez baitugu jaso informazio zehatza eta hiru-

14Gai honen inguruan Miguel Arlóla eta Carlos Sambricio informazio garrantzitsuena eskaini dute Donostiaren berre-
raikuntzaren inguruko biblíografian.
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garren atal honetan horietako batzuk sartu beharra ditugu ere. Bi nabarmen-
du, Iruñako Seminario Kontziliarraren zabaltzea eta erreforma (1832) eta San
José plazan, Iruñako katedralaren elizpearen aurrean, bi etxe egiteko proiek-
tua (1832); bi proiektu hauen inguruan zenbait marrazki gorde badira ere,
hauek ez daude osatuak eta Ugartemendiaren autoriza zalantzetan jartzen da.

Seminarioaren kasuan nabarmendu fatxada nagusia, bertan aurrena,
Ugartemendian ohikoa den bezala, hormoina bat paratzen baita, lurraren des-
nibela berdintzeko erabiliz kalearen mailan, eta gero banda horizontaletan
antolatutako lehen solairu bat, inposta marra nabarmendu batek beste bost
solairuetatik bereizten dueña; hauetan, alboetako leihoak beste inposta berti-
kala batekin nabarmentzen dirá eta azken bi solairuak ere beste bi inposta
horizontalekin azpimarratuz; gainerako leihoak bertikalki zazpi kaletan anto-
latuta badaude ere, albokoak adintelatuak izan ordez erdi puntuko arkuekin
ixten dirá. Egun, eraikina hainbat aldaketa jaso dituenez XX. mendearen
zehar, eraikinean ez da erreforma honen aztarnarik geratzen.

San José plazako bi etxeekiko, biak frontis beraren azpian antolatuak
daude, baina pilastra batek banatu eta bereizten ditu. Bestela, etxeak oso sin-
pleak dirá eta hormoina baten gainean altxatzen dirá, leihoen antolamendua
barneko egitura zilegi erakutsiz. Egun, etxeak oraindik zutik daude eta nahiko
moldatuak; hala ere, hormoina kontserbatzen da, barneko antolamendua ere
eta eskailerak garaikoak dirá.

2.3. Ugartemendiaren estiloa: ezaugarriak eta bilakaera.

Ugartemendiaren estiloaz hitz egiteko orduan, hainbat faktore kontutan
hartu behar dirá. Lehenengoa argi eta garbi dago testuingurua déla, hau da,
neoklasizismoa bera, eta zuzenki, aipatu dugun bigarren aldia edo estiloa,
Ugartemendia garai honetakoa izateaz gain adinaz eta formazioz, aldi honeta-
ko arkitekto neoklasiko esanguratsuenaren ikaslea izan baitzen, hots, Silves-
tre Pérezena.

Baina formakuntzaz hitz egiten badugu, ez dugu ahaztu behar atal hone-
tan Ugartemendia benetan arkitekto berezia izan zela. Hasteko, oroitu behar
gara familiaz maisu obra baten semea izan zela, eta ondorioz, ofizioa ondo
ezagutzeaz gain, bereziki arkitekturaren praktika oso ongi menperatzen zue-
la; baina gainera, Ugartemendiak formazio akademiko bat jaso zuen, eta honi
eskerrak, eredu arkitektonikoei buruzko eztabaida nondik ñora zihoan eza-
gutzeaz gain -eta apaindura eta edertasuna buruzko eztabaidan, bereziki, ari-
tu zen Akademiaren barna-, bere militar formazioa medio, garai honetan
ingeniari militarrek garatutako eraikuntza jakintzaren oinordekoa ere izan zen
zalantzarik gabe.
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Konbinaketa hau, ofizioaren praktikotasunari bat eginez formakuntza
akademikoa eta militarra, dudarik gabe, sekulako eragina izan zuela Ugar-
temendiak aldarrikatu zuen neurrizko estetikaren aldeko apustuan, funtsez-
ko forma geometrikoetan oinarritutako Ierro zuzenen alde eginez, simetría
zainduz eta basamentuaren erabilpenean oinarrituz eraikuntzaren antola-
mendua; baina guzti hau, Ugartemendiak ikuspuntu estetiko hutsetik ez
ezik, baita ikuspuntu etikotik ere aldarrikatu zuen. Hórrela, dekoraziozko
beste gehigarririk gabeko estiloa garatuz, non kanpoak berak barruko anto-
lamendua ikusarazten eta igarrarazten zuena, Ugartemendiak arkitekturaz
zuen ikusmoldea erakusten digu, neoklasizismo soil eta neurrizkoa, sinplea
agerian, askotan apala, baina beti uniformea, orekatua, bere osotasunean
kalkulatuta, eta kontutan hartuz eraikuntzak izan dezaketen eduki sinboli-
koa eta gizartearekiko bete behar duten funtzioa; ezaugarri honetan, beste
askotan bezala, Ugartemendia bere garaiko seme aurrerakoia izan zela era-
kusten digu.

Formakuntza eta ezaugarriak berriro ere bat eginez, aipatu beharra dago-
en beste datu nabarmenena honako hau da: Ugartemendiaren zaletasuna, kul-
tuak kontsideratu ditzakegun ezaugarrien alde, alde batetik, eta bestetik,
herrikoiak direnak, elkartzeko ahalegina. Hórrela, bere proiektu askotan
-adibidez Donostiarako marraztutako baselizetan (1808)- alde batetik ohiko
ermiten irakurketa sinple bat egiteko asmoa sumatzen da, baina bestetik ere,
hainbat elementuak erakusten digute bere ofizioaren atzetik jakintza maila
handia zegoela, bereziki Erromatar garaiko arkitekturari atxikimendua
baitzion, nahiz eta hará joateko aukerarik ez zuen izan -Silvestre Pérezek bai-
eta bere iturriak, seguruenik, testuliburuetara murriztu ziren. Honen bi adibi-
de aipatzekotan, nabarmendu Panteoi bati buruz idatzi zuen proiektua (1803),
Agriparen panteoiaren eraginpean diseinatuta, eta Alondigako eraikina
Donostian (1829-1830), fatxada hau diseinatzeko orduan Erromako Marcelo
teatroaren antolamendua kontutan hartu baitzuen.

Nabarmendu behar den beste ezaugarrietako bat, beste atalen batean
aipatu dugun bezala, aurkezten zituen planoetan zehaztasun maila da, bene-
tan harrigarria, ez bakarrik marrazkien aldetik, baita ere material, tekniken
eta iraupenaren inguruan informazio detailatua eskaintzen baitzuen. Honen
adibiderik adierazgarrienak Donostian eta Iruñan aurkitu ditzakegu. Hórrela,
Donostian berreraikuntzarako ordenantzetan (1816) xehetasun guztiak azpi-
marratzen diren neurrian, hiriko udaletxea eraikitzeko orduan (1828-1832)
eta lana maisu obra bateri ematerakoan, Ugartemendiak maisu obrari ipin-
tzen dizkion baldintzak benetan harrigarriak direía; guztira laurogei dirá, eta
guztiak bat eginez, ez dute atal bakar bat eraikuntzarekin lotuta dagoena
zalantzan uzten.
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Iruñan, bestalde, hiriko uren kanalerapenaren erreformako obren ingu-
ruan (1826) mantendu diren planoak ere xehetasunez beteta daude -gehienak
ingeniari formakuntzarekin lotuak-, eta Urikoena (1832 eta 1834) eta Antzo-
ki Nagusiko proiektuetan ere (1833), plano guztiak ez bazaizkigu heldu ere,
hemen ere harrigarria gertatzen dirá detalle guztiak. Honekin batera aipatu
ere, badirudiela egurrezko maketekin lan egiteko ohitura zuela Ugartemen-
diak, eta hauen adibiderik ere ez bazaizkigu heldu, ziur hauek ere xehetasun
eta detailez beteta egongo zirela.

Detaile hauen artean, atentzioa bereziki deitzen duen bat, eta era berean
Ugartemendiaren izpiritu ilustratua eta aurrerakoia erakusten diguna berriro
ere, higieneari ematen dion garrantzia da. Proiektu eta eraikin gehienetan gai
honi Ugartemendiak arreta berezia eskaintzen zion, eta ondorioz, eraikina-
ren kanpoak eta barruak bat egitearen nahia ziurrenik ez zuela bakarrik
ondorio estetiko baten arabera planteatzen, baizik baita ere arrazoi etiko bat
medio zela.

Azken finean, lan honen zehar aipatu izan dugun bezala, Ugartemendia-
ren arkitekturaren ezaugarrietan nabarmenetakoena da estetikak eta etikak
bat egiten zuela, hau da, Ugartemendiarentzat eraikinaren kanpoak barruko
antolamendua ikusarazi behar zuen ez bakarrik arrazoi estetikoengatik, baizik
eta baita ikuspuntu praktiko batetik ere, eta bereziki higienearen arabera
hórrela zelako zuzenena. Ikuspuntu honetatik, dekoraziozko gabeko estiloa
eta funtsezko forma geometrikoetan oinarritutako arkitekturaren aldeko alda-
rrikapena egiten zuenean, edo Donostiako ordenantzetan eraikinen berdinta-
sun estetikoaren alde apustu egiten zuenean, dudarik gabe, ez zuen soilik
defendatzen estetika mota bat, arkitektura ulertzeko modu bat, baizik eta
bizia ulertzeko antzeko modua ere, eta ondorioz, berdintasun hitzaren esanahi
orokorrago bat, adibidez, Donostiaren kasuan.

Baina Ugartemendia bera ere belaunaldi berri baten partaidea izan zen
neurrian, eta garai zail batzuen emaitza, bere lanean ez zuen ibilbide iraun-
kor bat izan, baizik eta garapena bat hiru faseetan bereiztu dezakeguna.
Hórrela, hasieran arkitektura elementu minimo eta esperimentatuen kode
batera mugatu bazuen ere, geometria purista baten ikuspuntutik eta puntu
horrek gidaturiko ornamentazioa erabiliz soil-soilik, geroago forma askea-
goak erabiliko ditu eta, adibidez, barne eta kanpo eraikuntzak desberdin-
tzen hasiko da, neurri batean jarrera eklektiko bat izanik. Azken finean,
bere ibilbidearen zatirik garrantzitsuena eta zabalena guztiz kokatzen bada
ere aipatu dugun bigarren fasean neoklasizismoaren aldi nagusiak desber-
dintzeko orduan, era berean, bere ibilbideak, trantsizio lana bat egingo du
eta, alde batetik, hasieran behintzat, lehen fasearen eragina jasoko badu ere
eta neoklasizismoaren irakurketa partzialkiago bat egingo badu, gero, biga-
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rren fasean, Fernandoren garaian, erradikalagoa izango da, eta azkenik,
amaieran, eragina isabeldarraren fasean, bera ere eragina berrien kutsadura
izango du eta askeagoa izateaz gain, aipatu dugun bezala, eklektikoagoa ere
izango da.

Ugartemendiaren lehen fasea 1803an hasiko da arkitekto izendapenare-
kin eta 1813an amaituko da Donostiako berreraikuntzarako zuzendaritza lor-
tzen duenean. Aldi honetan, Ugartemendiak diseinatu zituen eraikinak Silves-
tre Pérez arkitekto aragoarraren eragina jaso zuten, eta hórrela, bere
eraikinetan sinpletasuna eta soiltasuna nagusi izango dirá eta elementu apain-
garrien erabilpena minimoa. Seguruenik, fase honetan, Ugartemendiak for-
makuntza praktikoa -maisu obrarena- eta teorikoa, baina ikuspegi militar
batetik, berri zituela, eta ondorioz hauen eragina ere jaso zuen.

Aldi honetan Ugartemendiak eraikin gutxi altxatu zituen eta gehienbat
proiektuak diseinatzen ibili zen; gainera, hauetako gehienak ez dirá guregan
heldu eta datu gutxi dirá ditugunak fase hau hobekiago aztertzeko. Hala ere,
fase honetan nabarmendu beharreko diseinuak baditu, bereziki, eraikitakoen
artean, Nafarroan Irañetako eliza (1807), eta eraiki gabekoenetan, Gipuzko-
an, Donostia inguruko baselizak (1806).

Bigarren fasea Ugartemendiarentzat Donostiako berreraikuntzarekin
hasiko da (1813) eta amaitu 1826an, Nafarroan bere ibilbidea hasten duene-
an. Fase hau Ugartemendiarentzat garrantzitsuena izango da bertan eraikiko
baititu bere ibilbideko proiektu esanguratsuenak, eta ondorioz, bere estiloa
eta asmoak nabarmenki erakutsiko ditu, garatuz aipatu ditugun ezaugarri guz-
tiak. Hala ere, fase honetan ere, Ugartemendiak eraikitzea lortzen dituen
lanak gutxi dirá, eta ondorioz, ziurrenik fase gazi-gozo bat izan zela beraren-
tzat, Donostiaren berreraikuntzaren ardura izan baitzuen ere, azkenean, ez
zen berak asmatu eta defendatuko proiektua egin, baizik eta lurjabeek inposa-
tutakoa. Hala ere eraikuntzarako ordenantzen bitartez bere hiriaren eredua,
behintzat estetikoa neurri batean inposatzeko aukera izan zuen, eta gainera
Konstituzio enparantza eraikiz (1816-1817), bere apustu formalaren adibide
garbi bat utzi zigun.

Aldi honetan aurkitzen dugu Ugartemendia erradikalena, baina ez hain-
beste forma arkitektonikoetan -ikuspuntu estetikotik, erradikalagoa izan bai-
tzen lehen fasean, Donostiako baselizetan erakusten duen bezala- baizik eta
asmo etikoetan, ilustrazioak orokorrean, eta neoklasizismoak bereziki, defen-
datu zituen printzipioak aurrera eraman nahian, eta berdintasunaren inguruko
printzipioak, adibidez, inposatzeko asmotan.

Hirugarren fasea Ugartemendiaren ibilbidean eta garapenean epe motz bat
hartu bazuen ere -1826an hasi zen, Nafarroarako lehen proiektuak diseina-
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tzen dituenean, eta amaitu bere heriotzarekin, nahiz eta 1834 geroztik, Iru-
ñako Urikoenarentzat bigarren eta azken proiektua aurkeztu ondoren José
de Nagusiarekin batera, bere berri gehiagorik ez izan- aldi interesgarria da,
bere bilakaerak erakusten eta aurreratzen baitigu neoklasizismoak Espai-
nian eta Euskal Herrian 1833. urtea geroztik izan zuen garapena. Hórrela,
garai honetako proiektuetan, Ugartemendiaren estiloan ere nabarmentzen
da apaingarrien aldeko joera nabariago bat -hala ere, oraindik jarrera eta
ikuspuntu xume batetik- eta orain arteko beste zenbait ezaugarri ere desa-
gertuko diren neurrian, orokorrean, bere arkitektura izaera konplexuago bat
hartzen hasiko da.

Hala ere, fase honetan Ugartemendiak altxatzea lortzen dituen erakinak oso
gutxi dirá eta nabarmenena -Donostiako Alondegia eta Eskola Publikoak (1829-
1830)- egun ez da tamalez kontserbatzen. Gauza bera gertatuko da Nafarroarako
egingo dituen proiektuekin, asko eta garrantzitsuak izanik -bereziki Iruñea hiri-
ko uren kanalerapenaren erreformako obrak (1826), Gareseko udaletxea (1828),
Iruñeko Urikoenarentzat bi proiektu (1832 eta 1834) eta hiri bereko Antzoki
Nagusiaren diseinua (1833)- ez da bakarra aurrera eramango, eta soilik eta
zeharka José de Nagusiak Ugartemendiaren zenbait ideiak probestuko ditu
berak Iruñeko Antzoki Nagusia altxatzen duenean. Berez, fase honetatik zutik
mantentzen den eraikuntza bakarra ez da Ugartemendiak diseinatutakoa baizik
eta Alexo Mirandak proiektatutako Ordiziako udaletxea, bertako obren zuzenda-
ritza Ugartemendiak egin baitzituen, eta bertan ere, ez dugu aurkitzen aldi hone-
tako benetako Ugartemendia, formak aberastu zituena jarrera eklektikoago bate-
ra hurbilduz eta neoklasizismoaren amaiera iragarriz.

2.4. Ugartemendiaren garrantzia eta eragina: Neoklasizismoan eta Euskal
Herriko arkitekturaren historian.

Neoklasizismoa orokorrean eta, Ugartemendia zehazki, garrantzi handi-
ko pasarteak izan dirá Euskal Herriko arkitekturaren historian. Neoklasizis-
moarekiko aipatu beharra dago arkitektura garaikidearen ibilbidean garrantzi
handiko aldia izan déla, arkitektura mota honetan aurkitu baitezakegu XX.
mendeko arkitekturaren zentzu funtzionalista. Azken fincan, formak funtzioa
jarraitu behar zuela Mies van der Rohek aldarrikatu bazuen ere XX. mendea-
ren hirugarren hamarkadan, arkitekto neoklasikoak arkitektura ulertzeko
modu honen aldeko apustua aurretik egina zulen.

Asko dirá historialariak eta ikerlariak aipatu izan dutenak ilustrazio
garaiko arkitektura neoklasikoak XX. mendeko funtzionalismoa orokorrean
eta, arrazionalismoa zuzenean, inspiratu zuen mugimendua izan zela; hala
ere, neoklasizismoaren harnean estilo eta mugimendu desberdin asko eman
ziren, eta batzuk XX. mendeko estetikatik oso urrun kokatu zirenak, gainera.
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Baina Euskal Herriaren kasuan hau ez zen hórrela gertatu, hemengo arki-
tektura neoklasikoak gure artean izan zuen garapena eraikinen soiltasuna, lar-
deria eta austeritatearen aldeko apustua egin baitzuen -aurreko estiloetan ere
gertatu izan zen bezala-, baina oraingoan muinetik sortua, kanpoko eraginpe-
an mamituta baina berezko ezaugarriak garatuz eta elkartuz bizitza ulertzeko
antzeko modu berarekin.

Eta aipatzen ari garen ezaugarri hau, dudarik gabe, Ugartemendia arki-
tekto andoaindarraren lanean bereziki aurkitu dezakegula, eraikitako lan gu-
txi baditu ere, bai hauek, bai beste proiektuetako aztarnak, bai bere testuak,
argi eta garbi erakusten digute bere begirada, arkitektura ulertzeko modua, eta
egungoaren artean aldea txikia déla; estetika eta etika nahasteko joera bera,
hots, konpromiso estetikoa eta etikoa elkartzeko nahia -eta honetan Donostia-
ko berreraikuntzarako proiektua eredugarria da-, erakusten digu Ugartemen-
diaren lañaren, eta bereziki, jarreraren gaurkotasuna.

Baina Ugartemendiaren pertsonalitatean egungo arkitekturarekin lotura
duten beste hainbat elementu ere aurkitu daitezke, adibidez, bere eraikin
gehienetan kanpotik etorritako ereduak jarraitu baino nahiago izan zuen gure
lurraldearen testuingurura egokitu, ez bakarrik aurreko maisu obrak -eta
beraien artean, bere aita- egin zuten bezala, estucaren -Erromanikoa, Goti-
koa, Errenazimendua, Barrokoa- irakurketa sinple eta soil bat proposatuz,
baizik eta bertako aurreko eraikinen ezaugarrietatik ikasiz, horien artean,
garrantzia emanez, gainera, eraikin herrikoiei.

Jarrera hau, ondorioz, erakusten diguna ere izaera eta mentalitatea aurre-
rakoia da, egun gure arkitektura horretan dabil eta, ñola konbinatu bertakoak
diren ezaugarriak orokorrak diren besteekin. Baina Ugartemendiaren bilaka-
era bera, eta garapena ere, neurri batean asmo hauen amets gozoen zapuzke-
taren ondorio eta isla bat dirá: gutxi eraiki zuen eta azkenean bera ere bere
arkitektura eta estiloa zertxobait moldatu eta bere garairako egokitu behar
izan zuen, modu horretan eraikin gehiago egiteko itxaropenarekin, eta tama-
lez hau ere egun oraindik gertatzen den beste ezaugarrietako bat da.

Hala ere, Ugartemendiaren eragina zuzena eskasa izango da. Bere bio-
grafían buruzko datuak oso ongi erakusten duten bezala, Ugartemendiak ez
bere garaian ez egun ere, ez du interesa handirik piztu. Donostiarako berrerai-
kuntza planak bai, eta gai honen inguruan, ondorioz, bibliografía oso oparoa
da. Baina Ugartemendiak eraikin gutxi altxatu zituenez eta gordetzen diren
datuak eskasak direnez, oraindik ez da bere garrantzia behar bezala azpima-
rratu. Ikasleak ere, dakigunez, gutxi izan zituen, eta gordetzen diren datuen
arabera, bi dirá Ugartemendiaren ikasle bezala kontsideratu ditzakegunak,
alde batetik, Mariano José de Lascurain gipuzkoarra, Donostiako udal arki-
tekto izendapena jaso zuena Ugartemendiaren dimisioa ondoren 1833an, eta
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