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Abstract

60ko
hamarkadako
landa-exodoan
zehar hirietara heldu zen biztanleriak
aldatu egin zituen hiriak, haien jatorrizko
testuinguruen antza zuten autoeraikitako
etxebizitza-inguruak sortuz. Handik urte
gutxira, etxalde horietako asko eraitsiak
izan ziren eta bertako bizilagunei eremu
berrietan eman zieten ostatu, haien biziestiloan aldaketa nabarmenak eraginez
eta «pisutxo» baten jabe bilakatuz.

The population arrived to the cities during
60s rural exodus, transformed them
creating self-built housing settlements
similar to their original contexts. A
few years later, many of them were
demolished, relocating the population
into housing complexes causing a big
change in their lifestyle and forcing them
to own a «small flat».
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Testu hau Amarí Gilda (2018) proiektuaren 4. ediziorako
egindako ikerketatik abiatutako hausnarketa da, non lanildo nagusiak XX. mendearen bigarren erdian Espainian
garatutako hirigintza eta etxebizitza-eremuak izan ziren.
Amarí Gilda komunitate ijitoaren eta gehiengoaren
gizartearen begiraden arteko bidegurutzea da, gastronomia
eta ikus-entzunezkoak ukitzen dituen nahasketa kulturala.
Pelikula, film labur edo dokumentaletatik abiatzen da
proiektua eta mahai baten inguruan gertatzen da, ijitoen
tradizio gastronomikotik diseinatutako pintxo bat jasotzen
duen mahaian eserita, ijitoen munduari (ez soilik) eragiten
dioten gaien inguruan hausnartzeko. Amarí Gilda izenak
(‘gure gilda’ kalo hizkuntzan) Euskadiko pintxo ikonikoa
den «gilda» eta kalo hizkuntza jartzen ditu harremanetan,
jateko uneak elkarrizketak aktibatzeko hartzen duen
protagonismoa azpimarratuz.
Testu honen bitartez hurbilpen bat egiten da landainguruetako emigranteek —Extremadura, Andaluzia eta
Galiziatik batez ere— testuinguru hiritarretara lan bila
heltzean jasandako bizitza-estilo aldaketara, eta aldi berean
alderaketa bat egiten da Ijito Herriak izaera nomada alde
batera uztean gehiengoaren gizarteko ongizate-sisteman
izandako «integrazio» (edo «absortzio») prozesuarekin.Testua
hainbat ikus-entzunezko piezaren arabera egituratzen da, bide
bat egiten dutenak Bilboko Otxarkoagaren eraikuntzatik
frankismo berantiarreko hiri-politiketan garatutako etxebizitzaesparruetako arkitekturara, hiri-inguru umilenetako hiritarrek
jasaten dituzten kanporatze-prozesuetan bukatu arte, gaur
egun ere oso presente daudenak.
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Etxetik «pisito»ra
Gerraostean zehar migrazio-mugimendu garrantzitsua
gertatzen da penintsulan, landa-aldirietako pertsonak hiri
handi industrialetako nukleo produktibo berrietara mugitu
baitziren. Landa-exodo horren ondorioz, urte gutxitan
hiriak aldarazten dituzten hainbat egoera agertzen dira,
besteak beste, herri-irlak deitu ditzakegunen sorrera. Herriirlaren ideiak autoeraikitako etxebizitza-kokalekuei egiten
die erreferentzia, erabilerarik gabeko lursailetan auzo
berriak sortu zituztenei, hiri produktiboan txertatuta
edo horri erantsita, eta herrien sorrera historikoen hirilogikari jarraitu zioten; hau da, modu espontaneoan eta
planifikaziorik gabe. Eraiki eta denbora gutxira, auzo
horietariko gehienak eraitsi egin zituzten autoritateek
infraetxe-egoeran zeudela argudiatuta. Landa-inguruetatik
zetorren jatorrizko biztanleria, aldi berean lurralde-aldiri
bezala defini dezakeguna, hiri-aldirietara kanporatua da.
Ondorioz, arkitektura eta espazio publiko horizontal eta
hurbilekoetan (herria) oinarritutako bizi-estiloa ukatzeaz
gain, hiri-erdigunetik urrundua da, a priori aurrerapenaukera gehienak dauden lekutik, eta gainera, bertikalki
pilatutako pisitoetan gelditzera behartuak dira, mugimendu
modernoaren arkitekturaren paradigma —egun huts
egindakoa— osatuko duten eraikin mota horietan.
Ocharcoaga, joan-etorri bidea aldirietara
Etxebizitza Ministerioak egindako Ocharcoaga dokumentalak
(Jorge Grau, 1961) Otxarkoagako bizitegi-proiektu berriaren
onurak azaltzen ditu tonu alai eta propagandistikoan, Bilbotik
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3 kilometrotara kokatua eta hiri-erdiguneko asentamendu
ezberdinetan eraitsitako ia 8.000 etxebizitzetako bizilagunei
ostatu emateko egindakoa. Interesgarria da behatzea nola
erabiltzen den hizkuntza errealitateak sortzeko, eta nola
dokumental horretan «txabola» hitzak zentzu peioratiboa
eransten duen automatikoki, hirira heldu-berri diren
pertsonek autoerakitako arkitekturaren kalitatea orokortuz.
Dokumentalean ageri diren eraispenen aurreko irudiek,
baita Iñigo Varona Sanchez-ek Pisando Territorio proiektuaren
markoan berriki lurpetik ateratako hondarrek ere, erakusten
dute nola txabola deituriko horiek, askotan, etxebizitza duinak
ziren, bizilagunen jatorrizko tokietan erabiltzen zen eraikuntzasistema antzekoa erabilita eraiki zirenak. Etxebizitza multzo
horiek inprobisatutako auzoetan zehar banatzen ziren, hiri
formalean herri txikiak osatuz, herri-irla deritzegunak.
Berriz ere, hizkuntza errealitateak sortzeko tresnatzat
baliatuz, eta kasu honetan kanporatzeei kutsu positiboa
emateko helburuaz, nukleo ez-formal horietako familiak
Otxarkoagan birkokatzea kontatzen da, «Emergentzia
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1.irudia ~ Ocharcoaga dokumentaleko eszenak, Bilbo berriaren jaiotza.
Iturria ~ Ocharcoaga dokumentala.

Sozialerako Plana»ren bitartez. Hirira heltzean birsortu
zuten eraikuntza-eredutik urrunduta, momentuko hiriplangintzaren tipologia kuttunera lekualdatuak dira,
hau da, horizontaltasun eta testuradun ingurune batetik
forma arkitektoniko berrien bertikaltasun eta lautasunera.
Narratzaileak, itxuraz, hiri-eredu berri horrekiko gogoa
erakusten badu ere, honako hau aitortzen du: «Hasieran
apur bat arraro daude, bai», biztanleriari buruz hitz eginez,
esperimentu bat balitz bezala.
2011n, film labur dokumentala egin eta berrogeita hamar
urtera, Otxarkoagako Familien Elkarteak (dagoeneko «tx»
eta «k»-rekin) Otxarkoaga, El nacimiento de un nuevo
Bilbao dokumental berria ekoitzi zuen, (Otxarkoagako
Familien Elkartea, 2011). Bertan, 1961. urteaz geroztik auzoko
bizimodua nolakoa izan den kontatzen da, bizilagunak
kamioietan hara eraman eta bertan utzi zituztenean,
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indarrez, arkitektura moderno esperimentalean bizitzeko,
eta bide batez, gizarte-kontroleko elementu berri eta
XX. mendearen bigarren erdian Espainiako klase ertainak
izandako arrakastaren paradigma izan zenean sartzeko:
jabetzako etxebizitza.
Dokumental horretan berriz ere esaten da erregistratutako
txabolen ia %95 eraikuntza finkatuak zirela, eta arkitektura
baino gehiago, auzo horien arazoa udal-azpiegitura eta
-zerbitzu falta zela. Beste kontakizun bat posible zela
adierazten duen adibidea Masustegi auzoa da; garai berean
eta baldintza beretan autoeraiki zuten auzoa, eta gaur egun
arte mantendu den adibide bakarra da. Hala ere, ustezko
prekarietate arkitektoniko horri erreferentzia eginez,
operazio hura arrakasta gisa kontatua izan da hainbat urtez
«txabola» batean bizitzetik etxebizitza moderno batean
bizitzera igaro ziren familia horientzat, lekualdaketaren
unean amaitu gabe zegoena eta kalitate eskasekoa zena,
handik gutxira ikusiko zenez.
Ondoren garatzen den Otxarkoaga auzoko biztanleriaren
kronologia Espainiako beste hiri askotan errepikatu zen
errealitatearen adibide izan daiteke.
•1945, autoeraikitako auzoak eratzen hasi ziren.
•1959, Bilbon hiri-azpiegitura eta -zerbitzurik gabeko 7.500
etxebizitza baino gehiago daude erregistratuta.
•1961, etxebizitza-eremu berrira nahitaezko lekualdatzea,
inaugurazioa baino hiru urte lehenago.
•1964, auzoaren inaugurazio ofiziala.
•1969, auzo-borrokak sortu ziren bost urte eskasetan auzoa
egoera txarrean zegoelako eta jaso zituzten etxebizitzek
eraitsitako etxeek baino kalitate eskasagoa zutelako.
•80ko hamarkadatik aurrera, marjinaltasuna, abandonua,
drogak, delinkuentzia eta degradazioa.
Askotan hitz egingo da hiri-estrategia horiei buruz
integrazio-politika gisa; hala ere, galdetu beharko genioke
geure buruari ea integrazio horrek ez ote dien erreferentzia
egiten pertsona horiek lehen okupatzen zituzten lursailei,
hirigintza-garapenak —batzuetan— dituen interesei.
Isolamenduaren eta bereizketaren bidez biztanleriaren
sektore jakin batzuen kontrola, marjinaltasuna eta
ghettifikazioa bultzatzen da; salbuespenik gabeko efektu
desintegratzailearekin.
Desintegraziorako arkitektura eta hirigintza
Bilbon bizimodu mota baten nahitaezko aldaketa gauzatzen
zen bitartean, eta aldi berean ondorengo urteetan gatazka
sozial gehien izango zituen auzoetako bat eraikitzen ari zenean,
fenomeno bera beste hiri handi batzuetan ari zen garatzen.
Industrialdeak, blokeak edo erlauntzak ugaritzen ari ziren
garai horretan hainbat ghetto sortu ziren, hala nola Sevillako
3000 Viviendas edo Madrilgo auzo periferiko amaigabeak,
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lurralde osoko landa-eremuetatik iritsitako milaka
pertsonaren babesleku izan zirenak. Pedro Almodovarren
filmografiak hirigintza eta arkitektura mota honi buruzko
monografiko gisa funtziona lezake, baina kasu honetan bere
funtsezko filmetako bat bakarrik aztertuko dugu, ¿Qué he
hecho yo para merecer esto? (Pedro Almodóvar, 1984).
Film horrek, bere lanaren lehen etapari modu harrigarrian
amaiera eman zionak, eszena ugari erakusten dizkigu,
non herriari lotutako bizimoduaren xehetasunak ikusten
ditugun, blokez eta zabalduraz osatutako agertoki berri
batean, hiri-bete eta -hutsuneak, horiek ere lauak. Familia
protagonistaren etxebizitzak jatorrizko tokitik inportatutako
bizimodu baten intsinuazioa erakusten du, baina etxebizitza
txiki batean makurturik: urdaiazpikoa horman, oreinaren
koadroa egongelan, berogailua eta harremanak izateko
modu estuak herrirako etengabeko hasperen eta irrikekin,
leku sinboliko bihurtua.
M-30eko erlauntza horietako hainbat pertsonaiaren eta
heroinaren arteko harremana ere erakusten du filmak;
zuzenean edo zeharka, askotan hiri-espekulazio prozesuekin
lotuta egon den substantzia. Espazio horiek substantzia
horrekin duten lotura huts egindako hiri-eredu baten kausa
edo ondorioa da, epe luzera, auzo ugariren degradaziorako
eta ondorengo gentrifikaziorako koska bihurtuko zena.
Pelikularen une gorenak Carmen Maurak antzeztutako
pertsonaia erakusten du, balkoira ateratzen, eta kameraren
ikuspuntuarengatik, solairu-blokeak berak egitear duen
hilketa-saiakera gisa interpreta dezakegu eszena, nahiz
eta hasiera batean suizidio ahalegin bat dela ere pentsa
genezakeen. Ikusten dugu nola aktorea arkitekturaren
presiopean makurtzen den, zeinak bere zain dagoen plaza
gogor bakarti batera bultzatzen duen, eta nola espazio
horretan giza presentzia bat agertzeak bakarrik saihesten
duen krimena gauzatzea.
XX. mendeko arkitektoek uste izan zuten landa-inguruneko
exodoak eta ondorengo hustuketek emandako kasuistikekin
lotutako etxebizitza falta egoerarako irtenbidea
aurkitua zutela. Baina No te mueras sin ir a Ronchamp
dokumentalean (Imprescindibles TVE, 2014) ikus dezakegu
nola Saénz de Oiza arkitektoak sutsuki eztabaidatzen duen
bere etxebizitza-proiektu bateko etorkizuneko biztanleekin
bere obrari leporatzen zaion kalitate espazial eskasagatik,
eta azkenean, nola uko egiten dien eraikuntza-eredu horri
eta integrazio (edo xurgatze) politikei. «Gizonak ez du ostatu
hartu behar, gizonak etxebizitza aukeratzeko askatasuna izan
behar du, emakumeak, etxeak eta hiriak aukeratzen dituen bezala.
Ni beraz, ez naiz gizon bati ostatu ematearen aldekoa. Larrialdiegoera baten moduan sentitzen da, baina ez bizitza osoko egoera
ebatzi baten moduan». Haren jarrera diskurtsibo patriarkala
aztertzen hasi gabe, aztertuko dugu nola ikusleak arkitektoa
sistemaren konplize gisa aurkitzen duen, askatasuna
mugatzen duen hiri-eredu bat sortuz. José Luis Arrese
gobernu frankistako Etxebizitza ministroak ezarritako
jabetzako etxebizitza-politiken ondorioz, eta kontrolneurri berri eta limurtzaile gisa, landatik ihes egin eta hirira
lekualdatu ziren pertsonek beste aukerarik ez zuten izan
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2.irudia ~ ¿Qué he hecho yo para merecer esto? film luzearen azken eszenak.
Iturria ~ ¿Qué he hecho yo para merecer esto? filma.
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3.irudia ~ Badajozko Plaza Garaia.
Iturria ~ Latcho Drom film luzearen eszenak eta Google Street View-eko irudiak.

denbora luzez bazterrekoak izango ziren auzoetan kalitate
zalantzagarriko etxebizitzen proletario-jabe bihurtzea baino.
Ijitoen kasurako hurbilketa
Ostatua emateaz, «herri-irlez» eta, batez ere, bizimodualdaketez ari garela, egoera asko partekatu ditzakete landaeremuetako migratzaileek eta ijitoen komunitateak. Hala
ere, aldaketak konplexutasun handiagoa hartzen du ijitokomunitatearen kasuan, estandar berrietan «integratuta»
ikusten denean, bere bizimodua errotik aldatzen baitu eta
bere nortasuna osatzen duten ezaugarrietako batzuk eta
bere kultura bereizten duten balioak galtzen baititu, herri
alderraiaren definiziotik hasita.
Gitanos sin romancero (Llorenç Soler, 1976) dokumentalean
ikus dezakegu nola etxebizitza-poligonoa ez den alternatiba
bakarra izan, nahiz eta zabalduena izan. Arkitekturatik,
ijito-komunitateari ostatu emateko hainbat irtenbide
planteatu dira, zori handiago edo txikiagoarekin, batzuetan
erromantizismotik eta, agian, baita paternalismotik ere.
Pontevedrako kasua dugu adibide, aipatu dokumentalaren
oinarri dena. Beste ikuspegi interesgarriago batzuk ere
badaude, hala nola As Rañas herrixkan, Galizian baita, Recetas
Urbanas kolektiboak planteatutakoa, eta zoritxarrez bukatu
gabe geratu zena arrazoi politikoengatik. Nolanahi ere,
hartutako irtenbide arkitektonikoa alde batera utzita, ijitokomunitatearentzako aldaketa handiena egonkortasunak eta
gizarte-segurantzan sartzeak ekarri dute; eredu sedentario
bat jarraitzera behartu du komunitatea, nomadismo-tradizio
luzea eten eta bere biziraupen-mekanismoak eraldatzen
dituen lurraldean ezartzera.
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Ikus-entzunezko dokumentuen bidez zenbait hiri-politiken
eragina aztertu dugu, hurrengo hamarkadetan bazterketairlak sortu zituztenak. Horrela, beste hiri-eredu batzuekin
esperimentatzeko aukera ezabatu zen. Egun fikzioaren
bitartez soilik irudika ditzakegu hiri-sarean txertatutako
herri-uharteak dituzten hiri-sareak, hiri eta landa hibridazioegoerak sortuko lituzketenak. Baina esanguratsuena zera
da, hiri-plangintzak eta etxebizitza-politikek gizartea unean
uneko politiken arabera maneiatzeko duten boterea
hautematea, batzuetan bizigarritasun-baldintzak hobetzeko
aitzakiarekin, beste batzuetan herritarrak kontrolatzeko
helburuarekin, eta beste hainbatetan interesguneekin
espekulatzeko «eremu bat garbitzea» baino aitzakia
handiagorik gabe, ikus-entzunezko azken erreferentzian
ikus daitekeen bezala.
Latcho Drom (Tony Gatlif, 1993) filmak ijitoen komunitateak
Indiatik Iberiar penintsulara egindako bidaia historikoa
erakusten du, eta bitxia bada ere, Extremaduran amaitzen
da, Otxarkoagara eraman zituzten familia askoren jatorrizko
lekuan. Dokumentalak Badajozeko Plaza Alta-n bizi izandako
errealitatea erakusten du, flamenko-familia handien jatorri.
Plaza hori, urte askoan eta 80ko hamarkadara arte, artisauen
eta merkatarien, ijitoen eta payoen arteko harreman-leku izan
zen. Berriro ere, hiri-testuinguru jakin batzuekin substantzia
psikoaktiboek izan zuten harremanaren ondorioz, tokia
degradatu eta ingurune gatazkatsu bihurtu zen, batez ere
auzotik kanpoko pertsonen begientzat. Gaur egun hango
terrazak eta modako tabernak gozatzen dituzte, filmean
ageri diren ijito-familiak kanporatu ondoren. Familia horiek,
ziurrenik, etxebizitza-bloke batean birkokatu zituzten bizibaldintzak hobetzeko argudioarekin, baina gaur egun haien
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Plaza Alta-ko etxebizitza zaharrek duten prezioa aztertuta,
tranpa itzela dirudi.

Gatlif, Tony (zuz.) (1982): Canta Gitano [film laburra], CEPEC
(prod.), Frantzia.

Gaurkotasun handia duen gentrifikazioak eredu bat betikotzen
du, non bizi-estilo ez-normatibo edo ez —horren— liberal
bat garatzen duten auzoak sinbolikoki edo literalki suntsitu
egiten diren. Hori bera da txabola-auzo deiturikoetan edo hiri
handietako auzo historikoetan gertatzen dena, hirira modu
aseptiko eta askoz errentagarriagoan txertatzen direla. Ikusentzunezko dokumentuen analisiak egun fikziozkoak diren
hiriak deskubritzeko aukera ematen digu, duela ia mende
batetik hona patroi (eta akats) berberak errepikatzen dituen
hiri-eredua krisian jartzeko balio dutenak.

Avizanda, Francisco (zuz.) (1996): Gitanos y chatarreros: La busca
[dokumentala], Muxika (prod.), Espainia.
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