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Zatia eta osotasuna. Komunitaterako
hirigintzaren oinarriak

Laburpena: Komunitatearen nortasuna
indartzeko hainbat aldagai daude, eta
urbanistikoa ez da garrantzi gutxienekoa.
XX. mendean sortutako auzo-unitatearen
kontzeptuak horixe zuen helburu,
komunitaterako hirigintza arkitekturaren
alorretik garatzea. Orduko ideiak XXI.
mendeko gizartea ere egituratzeko
baliagarriak dira, zenbait kontzeptu
berraztertuz eta egokituz.

Abstract: There are several variables
to strengthen community identity, and
urbanism is not the least important. That
was the aim of the Neighborhood Unit
concept created in the XXth century: to
develop urbanism for the community
trough architecture. Those ideas are still
valid to structure the XXIst century society,
reviewing and adapting some of those
concepts.
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«Sozialismoa indibidualismoa bezain naturala zaio gizarteari»
Ferdinand Tönnies, 1887 (Delanty, 2006: 52)
Erkidegoaren edo komunitatearen eraikuntzak badu alde
urbanistiko garrantzitsurik. Lurraldean zehar ezartzen
diren erabileren banaketa espazialak eragin handia baitu
gizarte-dinamika guztietan. Esaterako, zaila da komunitateen
trinkotasuna sustatzea hirigintza-eredu barreiatuak
bultzatzen badira. Konplexua da, halaber, azpiegitura handiek
erdibitutako auzoen izaera indartzea. Eta aski gaitza da, era
bertsuan, tamaina handiegiko eta gizatasunik gabeko hirietan
nolabaiteko komunitate-giroa lantzea. Komunitaterako
hirigintzak, hortaz, zenbait alde kualitatibo eta kuantitatibo
kontuan hartu behar ditu, hiri-zatiaren eta -osotasunaren
arteko harremanarekin estuki lotutakoak.
Komunitaterako tamaina ideala
Frantziako sozialismo utopiko delakoari jarraikiz, Ferdinand
Tönnies soziologo alemaniarrak —artean XIX. mendean—
esan zuen komunitatea (Gemeinschaft) elkarbizitzaren
forma bizia, benetakoa eta iraunkorra zela. Komunitateak,
gainera, indarra galtzen omen zuen hiria handitzean,
Tönniesen arabera (Terán, 1982: 44). Izan ere, aspaldiko
kezka da hirien tamaina idealarena, funtzionamendu
sozialarekin hertsiki lotuta dagoena, bai eta hiri-zatiaren eta
-osotasunaren arteko dialektikarekin ere.
Platon greziarraren zentzu onak zioen hiriak ez duela
gehiegi hazi behar; haren hazkundeak ez duela organismo
urbanoaren batasun-izaera apurtu behar. Aristotelesek,
ildo bertsuan, zera esan zuen, hiriaren tamaina perfektua
haren gizarte-autarkia kolokan jarriko ez zuen handiena zela.

Alegia, giza eskalako komunikazioa oraindik bermatzen zuen
unitate maximoa (Fernández de Betoño, 2012: 68). Bitxia da
komunitate idealerako zenbaki zehatz bat luzatzen ausartu
zela Platon, bere Legeak liburuan: 5.040 familia, hain zuzen
ere (hainbat berezitasun matematiko dituen zenbakia). XVI.
mendean Thomas Morek 6.000 familiatara igo zuen hiri
idealaren muga, ez hain urrun, haatik, bere Utopia berezian
(More, 1790: 2. liburua, 38). Ebenezer Howard hirigile
aitzindariak, zifra horietatik gertu, 32.000 biztanletan ezarri
zuen bere lorategi-hirien muga (1898: 143), XIX. mendea
amaitu baino lehen, baina industrializazioaren hiri-ondorioak
jada mahaigainean zeudela; hortik aurrera, hiri berri bat
sortu beharko litzateke, Howarden esanetan, mugarik gabe
hazi ordez.
Kevin Lynch hirigile itzal handikoak, hala ere, hirien tamaina
mugatzeko arrazoi objektibo ugaririk ez dagoela dio (1984:
241-242). Arrazoi objektiboen artean hiru nagusi aipatzen
ditu, hiri handien kontrolaren arazoaz gain: (airearen eta
uraren) kutsadura, mugikortasunarekin erlazionatutako
arazoak —bereziki, etxetik lanerako garraioetan galdutako
denbora—, eta mantentze-lanetako gastuak. Azken arrazoi
hori, gainera, erlatibizatzen eta arintzen du, hiri handiek
zergen bidezko diru-sarrera altuagoak ere badituztelako.
Lynchek argitzen du, dena den, arazoa ez dela hainbeste
tamaina, baizik eta hiri-dentsitatea, hiriaren kongestio
arriskutsua dakarrena, hainbat pilaketa negatibo sorraraziz.
Horretarako, gainera, soluzio bat iradokitzen du: «Kongestioa
ez da zertan ageri estentsiboak, nukleoaniztunak eta
dentsitate baxukoak diren hirietan, izugarri handiak izan
arren».
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1. irudia ~ AEBko Savannah (James E. Oglethorpe, 1733) eta Bartzelonako (Ildefons Cerdà, 1859) auzo-unitateak, goian, eta haien hiri-batuketak, behean.

Nola uztartu, baina, komunitate-giroa sustatzeko egoki(ago)
ak izan daitezkeen arestian aipatutako hiri-tamaina mugatu
horiek XXI. mendeko megalopoli erraldoiekin —New York,
Tokio, Mexiko Hiria—, zeintzuen gune metropolitarretan 20
milioi biztanle bizi daitezkeen? Bada, Lynchek iradokitako
nukleo-aniztasuna bultzatuz, ziurrenik: hirien hiria sustatuz,
hots, komunitateen hiria indartuz. Bai, betiko auzoa (berr)
egituratuz, auzoa baita egungo gizarteak behar duen
hiri-unitatea haren komunitate-izaera maila gehienetan
garatzeko. Logika horren baitan, hiri handi bat hainbat auzo
mugaturen batuketa egituratua litzateke. Gehienez 30.000
edo 32.000 biztanleko —10.000 egungo familiako— auzo
autarkiko osoen hiri-agregatu antolatua.
Auzo-unitatea
Auzoaren garrantziaren aldarrikapena ez da berria, inondik
inora. XVIII. eta XIX. mendeetako saiakera historiko
batzuen ondoren –adibidez, 1733an James E. Oglethorpek
Savannah-rako egindako plan zoragarriko ward direlako
auzo-multzo gehigarriak, edo 1859an Ildefons Cerdàk
Bartzelonarako diseinatutako zabalgune-plan eraginkorreko
merkatuen eta gizarte-zentroen inguruko barrutiak (ikus
1. irudia)–, XX. mendearen hasierako hiri-soziologoek
dezente landu zuten: auzoa gizarte-azterketarako unitate
nagusia zen, orduan. Hirigintzaren alorrean, ordea, Clarence
Perry hirigileak 1929an ezarri zituen auzo-unitatearen
oinarri teorikoak, New Yorkeko eskualde-plana idazteko
egindako azterketan, aurreko esperientzia batzuetan
oinarrituta (bereziki, Clarence Stein eta Henry Wright
hirigileek antolatutako New Yorkeko Sunnyside Gardens
eta New Jerseyko Radburn auzoak). Auzo-unitatea
komunitatearen adierazpen espaziala zen (Terán, 1982: 44).
Ibilgailuen barne-trafikorik gabeko unitatea –beraz, trafikobideez inguratutakoa–, ahalik eta autarkikoena zerbitzuei
dagokienez. Bereziki, Lehen Hezkuntzari dagokionez; izan
ere, Perryren auzo-unitate bakoitzak, 5.000 eta 9.000
biztanle bitartekoa, Lehen Hezkuntzako eskola bat eduki
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behar zuen, 5 eta 12 urte bitarteko 1.000 bat umerentzat
bideratuta. Biztanleak mugatzeaz gain, auzo-unitatearen
tamaina espaziala ere zedarritu zuen Perryk, umeek 800 bat
metro baino gehiago ezin zutela oinez ganoraz egin kalkulatu
baitzuen; hortaz, auzo bakoitzak ez zuen 200 hektarea baino
handiagoa izan behar. Halaber, auzoen barneak leku lasaia
—kale bihurgunetsuek igarozko trafikoa ekidin eginez— eta
berdegunez eta plazez hornitua izan behar zuen —azalera
totalaren % 10—, dendak perimetroko bide inguratzaileetan
kokatuz, bereziki bidegurutzeen alboetan (ikus 2. irudia).
Perryren asmoak karitate onberatik gertu bazeuden ere
—auzo-unitatearen helburu nagusia New Yorkeko slum
degradatuak berregituratzea zen—, kontzeptuak bestelako
hiri-egoera normalizatuagoetarako ere aplikatzen hasi ziren
hirigileak. Izan ere, Perryren oinarrizko ideiaren inguruan,
auzo-unitatearen hiri-kontzeptua gehiago garatuz joan zen
denborarekin, hirigintza-teoria oso bat eratuz eta «hiri
organikoa» deitutakoa hezurmamituz (Le Corbusierren eta
enparauen «hiri arrazionala» delakoaren alternatiba posible
bat). Teoria horren arabera, hainbat talde oinarrizkok —
familiak, lagunek eta auzoko gertuek osatutako multzo
mikrokosmikoak— auzoa osatzen dute, eta, zenbait auzok,
hiria. Modu hierarkiko batean. Teoria interesgarri horren
ikertzaile nagusi jotzen da Gaston Bardet hirigile frantsesa
(ikus 3. irudia), hirien eraikuntza soziala eta eraikuntza
fisiko-espaziala hiru gizarte-maila ezberdinen bidez osatuta
zegoela esan zuena, 1940ko hamarkadan: maila patriarkala
(erlazio biologikoko edo ia biologikoko familia gertuak;
erlazio estu-estua dutenak, alegia), domestikoa (interes
ekonomiko antzekoko 50 edo 100 familiako multzoa)
eta parrokiala (3.000 eta 5.000 biztanle bitarteko auzoa,
parrokia baten inguruan antolatutakoa). Bardeten kasuan,
beraz, auzoari identitatea ematen dion elementua ez da
eskola, Perryren kasuan bezala, baizik eta eliza. Bi kasuetan
azaleratzen da, hala ere, bizitza komunaren ikur eta
biltzaile den zentro instituzional baten beharra. Kontzeptu
atzerakoia dela pentsa daiteke —Paolo Sicak dezente
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kritikatu zuen ikuspegi inuzente hori (1981: 177)—, baina
egia da ekipamendu kolektibo indartsuak —gizarte-etxeak,
eskolak, liburutegiak, antzokiak— komunitate-harremanak
sendotzeko hirigintza-tresna baliagarriak izan daitezkeela,
egokiro erabiliz gero, eta haien inguruan sortutako auzoek
komunitate-harremanak indartzeko esparru espazial
egokiak osa ditzaketela.
Kritika auzo-unitateari
Lynchek kritika interesgarriak egin dizkio auzo-unitatearen
kontzeptuari ere (1984: 246-247). Alde batetik, haren
tamainari, erlaziorik gertuenak etxebizitza-eraikinean
bertan jazotzen direla argudiatzen duelako; etxe-uhartean,
gehienez ere; alegia, auzoa handiegia dela benetako gizartedinamika estuak sustatzeko. Bestetik, auzo-unitatearen
kontzeptuak berak dakarren espazialtasunari, harremanak
gehiago indartzen direlako eguneroko lanak eta interes
komunek bultzatuta, eta ez hainbeste hala moduzko
gertutasun fisikoak eraginda. Bereziki egungo sare-gizarte
hiperkonektatuan (Interneti eta mugikortasun-azpiegitura
azkarrei esker), gehitu liteke.
Hala ere, esan arren giza harremanak ez direla zertan
auzokoekin garatu, Lynchek onartzen du auzoak bai
funtzionatzen duela hiri-identitatearen alorrean; hau da,
pertzepzioaren maila sentsorialean auzotarrek badute
auzoarekiko atxikimendua. Bereziki hiri-arazoen aurreko
NIMBY delako ohiko portaerak (Not In My Back Yard,
hots, ez nire atzeko patioan) auzotarrak elkartzen ditu,
betiko lagunen gainetik. Ez da argudio eskasa, auzoaren
eta komunitaterako hirigintzaren arteko lotura indartzeko
beharraren aldarrikapenaren alde, arrazoi sinbolikoagoez
harago, esaterako, auzoa jatorrizko bizimodu erdi-landatar,
gertu eta geldoaren ikurra izatea (Allaire, 1960: 23).
Hiri handi nukleoaniztuna
Kritikak gorabehera, Perryren eta Bardeten ideiekin hiri
organiko nukleoaniztunaren corpus teoriko eta praktikoa
1940ko hamarkadatik aurrera gorpuztuz joan zen, esan
bezala, baita hiri handien plangintzaren kasuan ere.
Arrazoibide nagusietako bat hurrengoa zen: hiri handiak
barrutitan zatitzea ezinbestekoa denez, plangintzaren
helburuetako bat barruti edo auzo horien funtzionamendu
ganorazkoa lortzea izango da, hiri deszentralizatu bat sortuz.
Auzoen ezaugarri urbanistikoez jarduteaz gain, zatien
eta osotasunaren arteko harremanari dagokionez, zati
berezituen arteko espazioek garrantzi handia hartu zuten.
Auzoen mugek eta auzoen arteko guneek, alegia. Perryren
ideiei jarraikiz, tarteko espazio horietan pasozko trafiko
azkarra kokatzea proposatu zen, baita bestelako hainbat
hiri-osagai ere (ibaiak, trenbideak, mendixkak…). Hirielementu horiek parke linealetan zehar ezartzen hasi ziren,
egiazko hiri-hesi gero eta zabalagoak eratuz. Hesi horiek
egokiak ziren auzoen izaera indartzeko, dudarik gabe, haien
isolamendua areagotzen zutelako (Allaire, 1960: 10,11);
baina, egia da, halaber, hiriaren osotasunaren irakurketa eta
funtzionamendu egokirako oztopo nabarmenak izan direla.
2. irudia ~ Clarence Perryk 1929an industria-hiri baterako iradokitako auzounitate dentsoa.
3. irudia ~ Gaston Bardetek 1948an landutako eskema nukleoaniztunetako
bat.

Joera horren adibide esanguratsuenetako bat Londres
Konderriko Plana izan zen, Patrick Abercrombie eta J. H.
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4. irudia ~ Londresen gizarte- eta funtzio-azterketa (burbuilen diagrama-planoa). Londres Konderriko Plana (Patrick Abercrombie eta J. H. Forshaw, 1943).

Forshaw hirigileek 1943an egindakoa. Alde batetik, plana
auzo-unitatean oinarritu zelako Londresko hirigunea
Bigarren Mundu Gerraren ondoren eraberritzeko (ideia
horrekin landu zen burbuilen plano ezaguna; ikus 4. irudia).
Eta, bestetik, planak proposatutako —eta 400.000 biztanle
bildu behar zituzten— zortzi satelite-hiri berrietan ere
auzo-unitatearen kontzeptuak nabariak izango zirelako.
Harlow (Essex) izan zen new town horien artean
argienetakoa, nukleo-aniztasunaren ikuspegitik. Frederick
Gibberd hirigilearen plana 1949an onetsi zen, 60.000
biztanlerako, hasiera batean. Lau cluster edo sektore
handitan antolatu zen, trafiko-bide nagusiak jasotzen
zituzten berdegune handiek banatuta; sektore bakoitzean,
era berean, bi edo hiru auzo-unitate ezarri ziren, bakoitza
Lehen Hezkuntzako eskola eta gizarte-etxe batekin (ikus 5.
irudia). Alegia, Perryren esanak banan-banan gauzatu ziren
hogei urte ondoren Harlowen, Mugimendu Modernoko
arkitekturaren barneko klabe estilistiko eta tipologikoan.
Auzo-unitate modernoa
Izan ere, Mugimendu Modernoko hirigintzak auzounitatearen ideia gehienak bere egin zituen. Le Corbusierrek
gidatutako 1933ko Atenasko Agiriak, hain zuzen ere,
bizitzeko unitatea deituko zion, haren 88. artikuluan;
Unité d’Habitation horiek ez ziren etxebizitza-eraikin
soilak —beranduagoko Le Corbusierren eraikin batzuk
hala izendatuko ziren—, baizik eta etxebizitza-eraikinek
eta haiek hornitzeko dotazio batzuek —zerbitzukoak,
hezkuntzakoak, osasunekoak eta aisialdikoak— osatutako
hiri-multzo txikiak. Praktikan, hala ere, ekarpen berri bat
jazo zen: batuketan oinarritu zela bizitzeko unitate moderno
hura. Auzo-unitatearen batuketa hutsean. Makina-muntaiatik
gertu: hiri-piezak laborategian diseinatzen ziren, eta, ondoren,
leku errealean erantsi. Izaera eransgarri hori oso argi ikusi
zen —Abercrombieren proposamenen aurrean— 1941ean
eta 1942an Londreserako L. Hilberseimerrek eta MARS
taldeak —Ingalaterrako CIAM— proposatutako planetan
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(ikus 6. irudia).
Josep Lluís Sert arkitekto modernoak ere sakonki aztertuko
zuen auzo-unitatea. Bereziki, 1952an, NBErentzat landutako
txosten batean; baita Kolonbiako Tumaco, Medellín, Cali
eta Bogotarako Plan Erregulatzaileetan ere, 1948 eta 1953
artean P. L. Wienerrekin batera egindakoak (azkena, Le
Corbusierren aholkularitzarekin). 6.000 biztanlerako haren
auzo-unitateak handiagoak ziren sektoreetan batzen ziren
—35.000-70.000 biztanlekoak—, ekipamendu kolektibo
handiagoak bil zitzaketenak (ikus 7. irudia). Sistematika
hierarkiko hori hiri-hazkunde desantolatuaren aurkako
metodorik hoberena zen, Serten ustez. Auzo-unitatean
oinarritutako hirigintzak ordenarako eta harmoniarako
bidea osatzen zuen.
Hirigintza berria
Azken hamarkadotan auzo-zelularen hirigintza- eta gizarteonurak berriro ere gogorarazi dira, baina beste ikuspuntu
batetik, batez ere autoaren sprawl edo hiri-barreiatze
garaikidearen aurkakoa eta oinezkoen hiriaren aldekoa,
berritik gutxi duen New Urbanism delakoaren ingurutik.
Andrés Duany eta Léon Krier izan dira mugimendu
horren ideia nagusien sortzaileak, bien ikuspuntua berdinberdina izan ez arren. Hiri klasikoaren defendatzaile gisa
—Traditional Neighborhood Development esaten diote
(Duany; Plater-Zyberk; Speck, 2010)—, bai Duany bai Krier
arestian azaldutako auzo-unitate kanonikoak eskatzen
zituen cul-de-sac edo auzoen barneko bigarren mailako kale
itsuen aurka ageri dira, ohiko korridore-kalearen aldeko
diskurtso sutsu baten bidez.
Krier bereziki agertu da hiri-komunitateen hiri
nukleoaniztunaren edo «hirien hiri»aren alde (2014: 147211; ikus 8. irudia), kontzeptu hori aldiri lauso eta amaigabeen
aurkako metodorik hoberena izan daitekeelakoan. Haren
ustez, oinezkoek bost edo hamar minututan egin dezaketen
tartea izan beharko litzateke auzoen azalera mugatzeko
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kontzeptu nagusia. Hortaz, Perryk iradokitako neurria
dezente txikitu du Krierrek, 30-40 hektareara jaitsiz.
Krierren beste ekarpen garrantzitsu bat auzoen arteko
espazioari buruzkoa izan da: haren ustez oinezkoentzako
bideak ere planteatu behar dira bertan —Perryren errepide
inguratzaileak bulebarizatuz, beraz—, ganoraz proiektatuz
hasiera batean zirrikituak diruditen espazio horiek, baina
funtsezkoak direnak hiri nukleoaniztunen arrakastarako.
Kontzeptu politiko berraztergarria
Argi dago auzoa ez dela kontzeptu zientifiko bat. Eta ez dela
kontzeptu soilik soziologikoa, ezta ere. Egia esan, auzoak
—arestian azaldutako auzoak— gehiago du ideologikotik
soziologikotik baino. Kontzeptu politikoa da, politikaren
zentzu etimologikoan: polisari —estatu-hiriari— dagokiona.
Alegia, kontzeptu urbanistiko hutsa da auzoa.Alde horretatik,
—komunitaterako— hirigintzarako tresna garrantzitsu gisa
hartu beharko litzateke, zalantzarik gabe.
Auzoan oinarritutako XX. mendeko hainbat hirigintzaesperientziak porrot egin izan arren, bada haiengan zer
arbuiatu, baina baita haiengandik zer ikasi ere. Gakoetako
bat autoari eskainitako protagonismo gehiegizkoa izan
daiteke; edo, hobe esanda, autoen eta oinezkoen arteko
banaketa zorrotzegia. Hiri aberatsetan osagai gehienak
nahastu egiten baitira. Eta, beste gakoetako bat tamaina
izan daiteke. Zehazkiago, hiri-zatiaren eta -osotasunaren
arteko erlazioa. Hiri osoa ez dadin nukleobakarra izan, baina
ezta auzo anitzen batuketa soila ere. Horiek izan daitezke
komunitaterako hirigintzaren oinarrietako bi.
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