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Abstract

1930eko hamarkadan, Tunisko hiri
europarraren hazkundeak eskaintzen
zituen aukerek erakarrita, arkitekto
baionar bat ezarri zen bertan: Joseph
Hiriart (Baiona 1888-Paris 1946). Artdéco estiloak emandako arkitektorik
dotoreenetarikoa izan zen. Hainbat
lan egin zituen Tunisen. Horietatik hiru
aurkezten ditu lan honek.

In the 30s of the twentieth century,
the architect Joseph Hiriart (Bayonne
1888-Paris 1946) settled in Tunis, given the
opportunities created as a consequence of
the growth of the city. This article presents
the three most important of his works.
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Hiri-espazio jakin bateko parte bilakatzen dira arkitekturalanak, bertako memoriaren zati bilakaturik eta espazioari
dimentsio erantsi bat emanez. Artikulu honek Tunis hiriko
arkitektura-lagin bati erreparatzen dio. Hiru lan, zeinek
hogeigarren mendeko lehen hamarkadetako auzi zenbait
ekartzen dituzten gogora: Magrebeko herrialdeetan hiri
arabiarraren eta europarraren artean kolonialismoaren
eraginez sorturiko talka, eta arkitektura arrazionalistaren
eta Art Déco arkitekturaren artean bizi izandako gatazka.
Tunisiako iparraldean kokatzen da Tunis. Kartago
antzinaroko hiritik hurbil eta Siziliako itsasertzetik 150 bat
itsas miliara. Mendebaldean, bere Medinaren bizkarretik,
Sebkha Sedjoumi lakua dauka, eta ekialdetik, Bahira zingira,
zeina bere muturrean irekitzen baita Goletako kanalaren
bidez, Mediterraneoarekin bat egiteko. Bi hiri hartzen
ditu bere baitan: Medina arabiarra eta hemeretzigarren
mendetik aurrera zingira-lurren gainean eraikiriko hiri
europarra. Azken horri Frantziaren enbaxadak eman zion
hasiera 1862an (Giudice, 2011). Handik laster zabalduko
zen, Enbaxada eta Medina lotzeko, Promenade de la Marine
pasealekua. 1881etik aurrera, herrialdea Frantziaren
menpeko Protektoratua bilakaturik, bizkortu egingo zen hiri
kolonialaren eraikuntza, baita ordena berri bat ezarriko ere,
espaziala ez ezik soziala (Ammar, 2011).
Laster, bi poloren arteko lehiaren jokaleku bilakatuko zen
hiri duplikatua: lehen poloa beyaren egoitza zen, Medinaren
barnean aurkitzen zena. Bertan zegoen lehen ministroaren
egoitza, eta bere inguruan, Justizia jauregia, finantzazuzendaritzaren egoitza eta Herri Lanen zuzendaritza.
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Bigarrena, Frantziako Enbaxadak eta Saint Vincent de Paul
katedral katolikoak osatzen zuten; haien inguruan aurkitzen
zen Protektoratuaren administrazioaren aparatu teknikopolitikoa (Santelli, 1995).
Frantsesen agindupean, ekonomia kapitalista ezarriko
zen hiri arabiarraren ekonomia tradizionalaren alboan,
Medinaren antitesi baten gisara: alde batetik, kale bihurriz
osaturiko Medina gotorra; beste aldetik, etorbide
zuzenekiko hiri europarra. Hala nola hemeretzigarren
mendean Art Nouveau estiloa izan zen nagusi (Bacha, 1997),
Gerla Handiaren ostean (1914-1918), aniztasun estilistikoa
izango zen araua. Estilo-eklosio horretan, nabarmena izan
zen arrazionalisten eta Art-déco arkitektoen arteko lehia,
Modernitatearen lekukoa zeinek bereganatuko behin betiko.
Art Déco estilokoen artean, bada zuzenean interpelatzen
gaituen lan sorta bat: Joseph Hiriart baionarrak (1888-1946)
proiektaturiko hiru eraikin (Lannes, 2015). Apenas izan
zuten oihartzunik gurean. Ekar ditzagun gogora.
Bretainia kaleko bulegoa
1927an zabaldu zuen Hiriartek Tunisko arkitekturabulegoa. Egundoko arrakasta lortu berria zen 1925eko
Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels
modernes erakusketan La Maîtrise pabiloia egin ostean. 20ko
hamarkadako erdialdetik aurrera, baina, maldan behera
hasiko zen Frantziako ekonomia, eta baionarrak beste
herrialde batzuetan saiatzea erabaki zuen. Tunisia aukera
ezin hobea zen. Izan ere, alde batetik, hiriburua hazkunde
betean zen, eta bestetik, 20ko hamarkadako hondar
urteetan frantziar kolonoak erakartzeko politika ari zen
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garatzen Protektoratua. Tunisko Bretainia kaleko 4.ean
zabaldu zuen bulegoa baionarrak,Tunisen hazitako arkitekto
frantses baten laguntzarekin: Jean-Marcel Seignouret (18981963), zeinak 1926an eskuratu baitzuen Arkitekto titulua
Parisko Arte Ederren eskolan.
Jules Ferry etorbideko etxebizitza-blokea (1930)
30eko hamarkadaren hastapenean, kasik osatua zegoen
hiri europarra. Jules Ferry etorbideak Medinatik hasi eta
lakua erdietsi arte ebakitzen zuen hiri berria. Etorbide
hartan jaso zuten Hiriartek eta Seignouretek Tunisen
lehen etxea eraikitzeko enkargua, Raphaël Bono etxegile
italiarraren eskutik. Lau solairuko etxea izango zen,
alokatzeko apartamentuak egiteko bertan. Lursaila, Jules
Ferry etorbideak eta Bretainia karrikak osaturiko izkinan
kokatzen zen, forma laukizuzena hartuz eta alderik luzeena
zeharkako kalean ezarrita.

38. zenbakia / Memoriaren espazioa

Konposizioari dagokionez, izkinako atalak baino ez ditu lau
solairuak osorik erakusten; gainerako zatietan, aldiz, azken
solairua barneratu egiten da, terraza bat osatuz. Etxearen
estalkia laua da, hiri kolonialeko etxerik gehienetan bezalaxe.
Terrazan, garai hartan ohikoa zen bezala, auzoentzako
ikuztegiak paratu zituzten: hamabost gela, lixiba egiteko
harraska banarekin eta arropak eguzkitan zabaltzeko
tokiarekin (Ben Moussa, 2016).
Aurrealde zuriak bi elementu baliatzen ditu: galeriak eta
balkoiak, noiz fatxada-lerroarekin bat eginez, noiz hegalean.
Galeriak hormigoizko gorputzek osatuak dira, eta pilastrak
ageri dituzte hormari atxikita, behetik gora etenik lau solairu
eginez eta kapitel joniko banarekin amaiturik. Etorbidera
ematen duen galeria gehiago goratzen da zeharkako kalera
begira daudenak baino, eta halako frisoa osatzen du bere
goiko aldean, aurrealdeari jite simetrikoa emanez. Galeriekin

1.irudia ~ Tunis. 1949 urtean (Royal Navy Intelligence Map).
Iturria ~ Antiqua Print Galley / Alamy Banque D’Images.
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tartekaturik, balkoiak ageri dira, lauza meheak hegalean
aterata. Balkoien ertzetan, forja-lan ederrekin osaturiko
baranda beltzak paratu zituzten, apaingarri sotilak ageriz han
eta hemen. Arkitektoek konposizio bizia nahi izan zioten
eman bere lerro bertikalak eta horizontalak nabarmenduz,
eta eraikinari itxura moderno eta monumentala emanez,
miradoreen azpian mentsula sendoak ezarrita, besteak
beste1.
Assurances Génerales apartamentuak (1934)
1934an ekin zioten bi arkitektoek, Parisko Assurances
Generales konpainiaren enkarguz, Constantine kalean bloke
handi bat proiektatzeari. Blokeak apartamentuak hartuko
zituen, konpainiako enplegatuei alokatzekoak gehienak.
Bost solairu izango zituen, eta 700 metro karratu inguruko
oin laukizuzena. Angelo Casaluce italiarra eta Ali Tapka
tunisiarra izan ziren etxegileak.
Eraikin askea izango zen, eta arkitektoak libre aurkitu ziren
etxearen antolakuntza barne-logika garbi eta koherente
baten arabera garatzeko. Etxearen zentroan patio nagusia
ezarri zuten, eta bere alboetan, apartamentuetara iristeko
hiru ataleko eskailera bana. Horietatik, berriz, eraikinaren
zentroarekiko erabateko simetriari jarraiki, launa
etxebizitzarako sarrerak; apartamentuetan, sukaldea, jangela,
egongela, bainugela, komuna eta bina logela.
Etxearen lau fatxadak berdinak dira. Arkitektoek, etxea
inguratzen duten kaleen estuaren jakitun, elementurik
adierazgarrienak alboetako zati nagusietan ezarri beharrean,
izkinetan ezartzea deliberatu zuten, kaletik ikus zitezen.
Art Déco estiloari zegozkion joko geometrikoak baliatu
zituzten, baita monumentalismo doi bat ere. Kaletik
garbien hautematen diren solairuak hiru lehenak dira, eta
konposizio estratifikatu baten arabera asmatuak daude:
bulegoei eskainiriko lehenengo solairuan balkoi jarraitua
ezarri zuten, zeinak aterpe modukoa osatzen baitu. Bigarren
solairuko balkoiak, berriz, etenak dira, eta muturretan karel
biribilak dituzte. Balkoiaren erditik miradorea abiatzen da,
aurrealde poligonala erakutsiz.
Alboetako fatxadetan, bestalde, Art Déco estiloari dagozkion
ohiko baliabideen alboan, jatorri orientaleko hainbat
elementu txertatu zituzten; horren adibide dira hirugarren
solairuko leiho arabiar bitxiak. Salmerrik gabeko ferra-arkua
osatzen dute, eta alfiz apal batek apaintzen ditu. Arabiar
iruditeriari egindako keinutzat har liteke, halaber, etxeko
sarrera bera. Ate bikainak, zeina beirate batez eta Ferrugia
errementariaren forja-lan dotorez egina izan baitzen, greka
geometriko batekin egindako alfiz modukoa du bere gainean,
etxearen izena eta eraikuntza-data ageri dituena frantsesez
eta arabiarrez. Eraikinaren egitura hormigoi armatuan
eraikia izan zen osorik. Egituraren diseinua eta kalkulua,
Hennebique agentziaren esku zegoen, eta Hanry Novak eta
Georges Demarre ingeniariek garatu zuten2.

1 «Un nouvel immueble: Architectes Hiriart et Seignouret», in Chantiers. Revue
mensuelle illustrée de la construction en Afrique du Nord, 1932ko martxoa, 227.
or.
2 «L’immeuble des Assurances Génerales, à Tunis», in Chantiers. Revue mensuelle illustrée de la construction en Afrique du Nord, 1935eko iraila, 598. or.
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Schwich et Baizeau eraikina (1936)
Schwich et Baizeau sozietateak oso arlo ezberdinetan
jardungo zuen: laborantza-gaiak, ongarri kimiko zein
organikoak edota eraikuntza-materialak; horiek denak
eskainiko zizkien Tunisiara iritsitako kolono berriei, haien
esku jarriz nekazari-guneen kolonizazioak behar izaten
dituen hornigaiak. 20ko hamarkadan aurrera joan ahala,
enpresaren jarduera handiak toki gehiago eskatzen
zuelarik, egoitza berria eraikitzea erabaki zuten, alokatzeko
apartamentuak eta saltokiak ere hartuko zituena. Eraikina
Kartago etorbidearen eta Portugal kalearen izkinan
kokatzea erabaki zuten, eta deialdia zabaldu zuten Tunisiako
arkitektoen artean. Hiriartek eta Seignouretek irabazi
zuten. Etxetzarra izango zen, Kartago etorbideko etxe irla
bat osorik hartuko baitzuen. Ekialdetik, berriz, oso agerian
geldituko zen eraikina, Bartzelonako plaza handia baitago
bertan (Bilas, 2010: 214-215). Zazpi solairuko etxea da;
ezohiko garaiera, inondik ere, garaiko Tunisen. Oinean
ere, itzela: 57 metro luze eta 38 metro zabal, 3.300 metro
karratu eginez solairuko. Etxearen alde luzeetan, bulegoetara
igotzeko ezkaratzak zabaldu zituzten. Etxebizitzara
igotzekoak, aldiz, zeharkako kaleetan.
Etxeak patio karratu eta handi bat du bere erdian eta
beste lau patio txikiago ere inguruan. Oinaren antolaketa
simetrikoa da: erdi bakoitzean, bina etxebizitzatara bide
ematen duten hiru eskailera-kutxa kokatu zituzten, hamabi
etxebizitza handitara sarbidea emanez. Zerbitzu-gelak,
sukaldeak eta bainugelak patio txikien inguruan ezarriak
dira.
Kanpotik erreparatuta, tarte-solairuaren parean, hegal
dotore batek biltzen du etxea bere perimetro osoan. Hortik
beherako fatxada zatia, zeina kalearen mailan aurkitzen baita,
tonu okrez margoturiko atal itsuekin eta bulegoentzako
leihate zabalekin dago itxia. Hegalaren gainetik, aurrealde
zuria ageri du etxeak, eta hiru elementurekin dago
konposatua: pilastra biribilak atxikita dauzkaten balkoi
luzeak, leiho laukizuzenak, eta azken solairuetako loggiak.
Horiek baliaturik, eta han eta hemen erantsiriko sasi
balkoiak tarteko, aurrealde bizia osatu zuten arkitektoek,
eraikintzarraren trinkotasuna neurri batean arinduz3.
Aro tunisiarraren amaiera
Joan-etorrian ibiliagatik eta Parisen eta Euskal Herrian
egonaldiak eginagatik, zortzi bat urtez jardun zuen Hiriartek
Tunisen, gaitasuna erakutsiz hainbat proiektu elkarren
jarraian lotzeko. Zerk bultzatu zuen, baina, Tunisia uztera
1937. urtea aldera? 30eko hamarkadako krisiak, hain segur,
baita krisi haren itzalean mamituriko gatazka politikoak ere.
Gatazka, nolanahi ere, Mediterraneoaren bi aldeetan gertatu
zen. Izan ere, metropolian urak harro zetozen. Stavisky aferak
asaldura biziagotu baizik ez zuen egin jendartean, sumindura
piztuz oposizioko indarren artean. Tunisian ere, 1934a
aldera hasi zen herrialdearen egoera okertzen. Ordura
arte, 30eko hamarkadako hastapen urteetan, hazkundea
ezagutu zuen lurraldeak, Protektoratuak milaka hektarea
lur emankor jarri zituelarik bertan ezarritako nekazari
3 «Chantiers tunisiens», in Journal des travaux publics et du bâtiment : organe
du Syndicat des entrepreneurs de travaux publics de l’Algérie et de la Tunisie,
1935-12-19, 3. or.
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2.irudia ~ (Goian ezkerrean) Jules Ferry etorbideko blokea.
3.irudia ~ (Goian eskubian) Assurances Génerales apartamentuak.
4.irudia ~ (Behean) Schwich et Baizeau eraikina.
Egilea ~ Lauren Etxepare.
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kolonoen esku. Lehen urte haietan inoiz baino gorago egin
zuen ekoizpenak, teknika eta makineria modernoak baliatu
izanari esker. 1934tik aurrera, ordea, gariaren, olioaren eta
ardoaren kotizazioak oso behera egin zuelarik eta etekinik
ezean, kolono nekazariak beren zorrak eta maileguak
ordaindu ezinik aurkitu ziren. Makina bat etxaldek jo zuten
erreka. Jendeak zorpeturik, krisi ekonomiko latz batek jo
zuen herrialdea (Poncet, 1976).
Krisi ekonomikoak gatazka politikoa biziagotu baino ez
zuen egingo. 30eko hamarkadako erdialdean Tunisiako
nazionalistek errepresio latza jaso ostean, Fronte Popularrak
Frantziako gobernua eskuratu izana frantziar gobernuaren
eta nazionalista tunisiarren arteko elkarrizketaren lagungarri
suertatu zen. Leon Blum sozialistaren gobernuak errepresioa
bertan behera utzi, eta Frantziako Estatu Idazkariak tunisiar
mugimendu nazionalistarekiko elkarrizketari ekin zion
(Kassab eta Ounaïes, 2010). Elkarrizketaren helburuak,
krisi ekonomikoari amaiera emateko erreformak abian
jartzea eta herrialdeari emantzipatzeko bidea ematea ziren.
1937an ordea, Leon Blum-ekiko negoziazioek porrot egin
eta Fronte Popularrak gobernua galdu ostean, istilu larriak
piztu ziren hiriko kaleetan, jendea erreformak galdetzeko
elkarretaratu zelarik. 1938ko manifestazioei gogor ekin zien
poliziak. Apirilaren 9an setio-egoera ezarri, Néo-Destour
alderdiko hiru mila bat kide atxilotu, eta bost urteko
espetxealdia ezarri zioten Habib Bourguiba buruzagiari.
Alderdiak klandestinitatera jo zuen. Hiriart, baina, partitua
zen ordurako. Parisko etxean ezarria zen berriro, eta
Marbeuf karrikako bulegora lanera itzulia.
///
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