Aldiri. Arkitektura eta abar

Aldiri, II, 18, 2014, 32-35 ISSN 1889-7185

ARTIKULU ZIENTIFIKOA

on gill sans mt pro

Gonjiro proiektua.
Lasto-estalkiak oinarri dituen
ekosistemaren sorkuntza
Akiko Okabe

Laburpena: Gonjiro, lastoz estalitako
teilatua duen arrantzale-nekazari
baten 120 urte beteko etxebizitza
da, Boso penintsulako hegoaldeko
puntan, Japonian, kokatua. Lastozko
estalkidun etxebizitzak nagusi izan
dira Japoniako landa-eremuan.
Alabaina, egun nekez topatuko ditugu
horrelako baserriak, kultura-ondare
gisa mantendu direnez beste.

Abstract: Gonjiro is a farmer-fisherman’s
house with thatched roof at the southern
end of Boso peninsula in Japan. It was
built around 120 years ago. The thatched
roof housings have been dominant in
Japanese rural landscape. However,
nowadays we can hardly find except some
buildings preserved as cultural heritage.
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Gonjiro etxea utzita egon zen 10 urtetan zehar, erortzeko
zorian ere egon zelarik [hurrengo orrialdean, goiko irudia].
Chiba Unibertsitateko hiri-laborategikook 2009tik emanak
gaude etxe horren berreskurapenera. Negu oro lasto-uzta
biltzen dugu eta urtero egiten dugu estalkia, zatika, dugun
lasto kantitatearekin ahal bezain beste erdietsiz [ikusi
hurrengo orrialdean beheko irudia eta 3. argazkia].
Satoyama ekosistema
Lastozko estalkia eraikitzea ez da edonolako eraikuntzalana, ekosistema bat sortzen duelako. Hasteko, ekosistema
natural bati eusten laguntzen dio. Lastoa berez landare
basatia da; lasto-belazeak beren kabuz birsortzen dira
urtero moztuz gero [ikusi 1go irudia].Teilatua behin estalita,
eguzki-izpien, euriaren eta txorien gorotzen mende dago.
Zenbait urteren buruan, capsella bursa-pastoris bat edo beste
haziko da bertan. Lastoa orurako ongarri organiko bilakatu
da. Teilatua berriz estaltzean, lastozko estalki zaharra arrozeta landare-baratzeak ongarritzeko erabiliko da. Hortaz,
gure lanak eraikuntza baino haratago doa, lastoaren uzta eta
bertako jendearekin barazkiak laboratzea ere barne hartzen
du [ikusi 6. irudia].
Gonjiro, Japoniako kostaldean zehar kokatutako herri
txikietako bat da [ikusi 5. irudia]. Kokaleku horiek antzinatik
mendi eta itsasoaren emankortasunari esker bizitzeko
lain izan dute. Normalean, bailara txikietako topografiako
eremuetan lekutuak dira. Eraikuntza materiala barnealdeko
menditik lortzea dago, zura goialdean ustiatuz, eta banbua
nahiz lastoa maldetako oinetan bilduz. Erreka-ertzetan
arroz-zelaiak daude, eta etxeak mendiaren oinekiko
errenkadan jarrita daude. Arroz-zelaien eta etxeen artean,
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soroak daude, hala, giza jardunak inguruko landarediaren
bioaniztasuna gordetzen lagundu egin izan du.
Goian azaldutako nekazaritza-paisaia tipiko japoniarra
Satoyama bezala ezagun egin da. "Lurzoruaren erabilera
tradizionalen jakituria tokian tokiko giza taldeek modu
jasangarrian beren ingurumenera egokitzeko eta bertatik
bizirauteko gizaldietan zehar garatutako lanen ondorioz bildu
da. Harreman orekatu hauek lurzoruaren erabilera-tipologia
ezberdinetako mosaiko konplexuak sortu dituzte, eta horrek
era berean gizakiaren ongizateari zein bioaniztasunari ere
ekarpena egin die. Espainiak dehesa paisaiak ditu, Hawaiik
ahupua’a, eta Japoniak Satoyama paisaiak". Satoyama motako
kokalekuetan, jendearen eta naturaren arteko harreman
harmoniatsuei esker, nekazaritza-zelai eta lasto-estalkidun
etxeen paisaiei eusteko gai izan dira denbora-tarte luzeetan
zehar.
Gizarte-ekosistema
Paisaia-tipologiaz gain, lastozko estalkiek gizarte-ekosistema
ere biziberritzen laguntzen dute. XX. mendearen hasieran,
Gonjiro kokatua dagoen herrixkan, horrelako 40 etxadi
baino gehiago zeuden. Orduan, lastoa zelai komunaletan
biltzea eta urtean 2-3 etxeetako teilatuak berritzea
auzonaletako bat zen, baita nekazaritzako lan komunaletako
bat ere. Lastozko estalkidun etxeak ongi antolatutako
komunitate bati esker baino ezin ziren mantendu.
Alabaina, Gonjirok besterik ez du irauten. Ohiturazko
gizarte-ekosistema galdu egin da, eta Satoyama gizarte
tradizionalak zaharkitzearen ondorioak pairatzen ditu.
Satoyamaren garrantzian sinesten baldin badugu, bestelako
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Goiko irudia ~ Gonjiro, baserritar-arrantzale japoniarraren etxadia. Atzealdea: lastoz estalitako etxea, aurrealdean ezkerretara: biltegia, aurrealdean eskuinera:
sukalde eta bainugela. Iturria ~ K. Mori. Beheko irudia ~ Auzokoekin eta ikasleekin lastozko estalkia egiten. Iturria ~ Egilea.
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1 ~ Giza jarduerek sortutako
ekosistema.
2 ~ Gizarte ekosistema.
3 ~ Auzokoekin eta ikasleekin
lastozko estalkia egiten.
4 ~ Neguko lasto uzta biltzen.
5 ~ Sukalde hondatua. Hura,
pieza berriekin atondu zen.
6 ~ Barazkien laborantzan, lasto
zaharra ongirri gisa.
7 ~ Bertako komunitatearekin
estalkiaren amaiera ondorengo
ospakizuna.
8 ~ Gonjiro-ra sarbidea kaletik.
Iturria ~ Egilea.
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gizarte-ekosistema bat sortu beharko genuke. Gizarte
tradizionala egungo bizitza-estilo eta gizarteari egokituko
litzaioke. Gonjiro proiektuak alternatiboa litzatekeen
nekazari-komunitatea edo gizarte-ekosistema proposatzen
du, hura unibertsitate-jarduerekin bateratuz [ikusi 2. irudia].
Hasiera batean, bertako zaharren komunitateak ez zuen
ongi hartu ikasleen etorrera. Baina, elkarlana tarteko, zela
lastozko estalkia eraikitzen zela barazkien laborantzan,
biek ala biek, ikasleek nahiz adinekoek, auzolan berriaren
zirrara sentitu zuten. Estalkien eraikuntza-prozesuan,
5-10 ikaslek elkarbizitza egiten dute 10 egunetan zehar
Gonjiron. Auzokoak maiz etortzen dira auzolanera.
Adineko emakumeak ere askotan etortzen dira haien
uzta guri eskaintzera. Hala, bisitari anitz etortzen dira
gure proiektuaz galdetzera. Horregatik, jende askori jaten
emateko prestatu behar izaten ditugu otorduak. Ordea,
Gonjiroko sukaldea suntsitua zegoen, landareek jana, kasik
eta naturarekin bat egina. Hondatua zegoen sukaldean gailu
berriak jarri genituen eta orain 50 pertsonentzako moduko
otorduak prestatzeko gai gara [ikusi 5. irudia]. Orain, auzosukaldea da. Europatik etorritako irakasle parte-hartzaile
batek esan zuen: "Eraikuntza-lantegiak imajinatzen nituen,
baina Gonjiro jolasteko toki bat zen".
Kayazo, lastozko teilatuen egile profesionala, gonbidatu egin
genuen. Berak zuzentzen ditu eraikuntza-lanak, eta gurekin
bizi da lanek iraun bitartean Gonjiron. Kayazok normalean
kultura-ondare lanetan parte hartzen ohi du Japonia
osoan zehar, kalitate goreneko estalkiak egiteko helburuz
beti. Ordea, Gonjiron, lastozko teilatuaren eraikuntzaprozesuaren bestelako balio bat deskubritu zuen. Haren
hitzetan, "Gonjiroko esperientziak erakutsi dit auzolan
honek mirariz barneratzen dituela komunitate berean
gazteak eta adinekoak, gizonak eta emakumeak, kultura
eta nazionalitateak gaindi. Material organikoa erraz lantzen
da, ume batek ere egin lezake; eraikuntza-metodologiaren
erraztasuna izan daiteke funtsezko faktorea". Ziur
gaude Gonjiroren bueltan bestelako gizarte-ekosistema
suspertzen ari dela.
Lastozko teilatudun etxe tradizionalak arkitektura
jasangarria dira, baina ez soilik material organikoz osatuak
direlako; Gonjiro esperientziak gizaki eta natura lotzen
dituen ekosistema sortzen du, Satoyama motako paisaiaren
formetan gorpuztua. Bost urteren buruan ohartu gara,
ekosisteman guztiz barneratzeaz gain, hura sortzeko gai
den arkitektura dela benetan iraunkorra den arkitektura [8.
irudia].
///
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S*Concept.
Instalazio zientifikoetarako
sistema industrializatuak

S*Concept
http://vimeo.com/sconcept
Jasotze-data: 2014/04/01
Onartze-data: 2014/04/26

%%%%%%%%%%%%%%%%

Betidanik, instalazio zientifikoak errekurtsoen optimizazioa
kontuan izan gabe diseinatu, eraiki, hornitu eta gestionatu
izan dira. Kanpo-ataletik hasi eta barrualderaino.
Hortik, modulazioaren aldetik sor daitezkeen akatsak,
berregokitzeko gaitasun gutxi izatea, barne-ekipamenduaren
ezagutzarik eza, arauen ez betetzea… ohiko arazo bilakatu
direnak laborategien eraikuntzan.
Horren harira, S*Conceptek proposamen berria argitaratu
du merkatura, laborategi-modelo berritzailea; pertsonei
bideratua, errekurtsoen optimizazioa eta, une oro,
ingurumenaren babesa eta errespetua kontuan hartzen
dituena. Modu berri bat laborategiak hautemateko,
arrazionalizatu eta gestionatzeko, iraganeko akatsak
zuzendu eta etorkizunera bideratu ahal izateko.
S*Concept laborategi eta eraikuntza teknologikoetan
espezializatuta dagoen enpresa da. 2008an sortua eta egun
Ondarroan kokatzen dena. Jatorriz enpresa txikia, baina
urte hauetan merkatuan bere lekua egitea lortu duena,
jakintza eta ezagutzaren eredu bilakatuz.
S*Conceptek konponbide iraunkor osoak edo zatikatuak
garatzen ditu instalazio zientifikoetan, betiere ikuspuntu
integral batetik. Horretarako, llave en mano deritzon
proiektuak garatzen ditu, instalazio berrien konponbide
integralak edota martxan dauden eraikuntzenak garatuz.
Enpresa-errealitate sendoa du egun S*Conceptek; egitura
propioa, bazkide teknologikoak, partner estrategikoak eta
banatzaile espezializatuak. Nola ez, gaur egungo instalazio
zientifikoetako premiei erantzuna eman nahian. Instalazio
malguei bide emanez, gaur egungo inguru zientifiko36

teknologiko aldakor honetan.
Enpresak badu izaera bereizgarri bat, bereziki
garrantzia ematen diete produktuen eraginkortasunari,
funtzionalitateari, eraikuntza
azkarrari, baliabideen
optimizazioari eta malgutasunari. Horien artean,
optimizazioak garrantzi berezia du, merkatua ezagututa
behin eta berriz eskatzen den beharrizana izateagatik.
Ondorioz, S*Conceptek behar horri erantzuna eman nahi
izan dio.
Beste kontzeptu batzuek ere badute garrantzia S*Concepten,
hala nola kontzeptu ez ukigarriak direnek: erosotasunak,
asepsiak, argitasunak, produktuen balio gehigarriak diren
kontzeptuek.
Gaur egun lau produktu desberdin ditu merkatuan
S*Conceptek, gaur egungo merkatuaren beharrizanei
erantzuna emateko ahaleginetan:
Eraikuntzaren barrutik hasiz, S*Line produktua dugu
aitzindari, teknologikoki guztiz aurreratua den altzaria, hazi
eta espazioen banaketa burutzeko gai dena, instalazioak
modu erraz eta adimentsu batean integratuz.
S*Line produktuak espazio malgu eta irekiak ahalbidetzen
ditu, non instalazio eta altzariak momentu oro birkonfiguratu
ahal diren.
Jarraian, eraikuntzako aireztapena optimizatu eta
kontrolatzeko S*Air soluzioa eskaintzen da, barnegiroko airearen kalitatea monitorizatzen duen sistema da.
Eskatutako aireztapena eratu daiteke, betiere, esplotaziokostuak eta ingurumenarekiko eragina gutxituz.
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Irudiak orrialde honetan ~ S*Kube kontzeptuaren, diseinuaren eta eraikuntzaren irudikapena. Iturria ~ S*Concept.
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