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AZALAREN EGILEA
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Arkitektoa

“Haurrek hiria desira
eta jolasaren bitartez
bizi dute, eta hiriak
hori galarazten die”.
Maushaus
====================================
Carlos Arruti eta Anabel Varona arkitektoak dira,
Donostiako Eskolan ikasiak. Hainbat estudiotan lan
egin ostean, 2001ean Rulot Estudioa sortu zuten
lagun talde batekin batera, eta hainbat proiektu
aurrera eraman zituzten. Arkitekturan lanean eta
irakaskuntzan ibili ostean, Rulotetik sortzen den
Maushaus proiektua hasi zuten 2009an, txikienekin
arkitektura-tailerrak lantzen. 2013 urtean D2016
egitasmoarekin elkarlanean «Donostia, entzun
gaitzakezu?» proiektua abiatu zuten, umeekin
hirigintza lantzeko, eta Donostialdeko hainbat
eskolatako haurrek parte hartu dute. 2014 urtean
proiektu horrek «Haurbanistak» izena hartu zuen.
ALDIRI: “Komunitaterako hirigintza” izeneko zenbaki
honetarako
zuek
gidatutako
«Haurbanistak»
tailerretatik ateratako irudia dugu azalean, umeekin
hirigintza lantzeko tailerrak. Urteotako esperientzia
ikusita, nola esango zenukete ulertzen duela umeak
hiria eta hirigintza?
Umeek hiria eta hirigintza guk ez bezala bizi dituzte. Lehenik
eta behin, hirigintzaren ondorioek guri baino gehiago
eragiten diete, eguzkia helduok baino gehiago behar dute,
edota guk ardurarik gabe igarotzen dugun zebrabide bat
haientzat elementu arriskutsu bat izan daiteke. Hirigintzak
haien bizian duen eragina ez da kontuan hartu orain arte,
nahiz eta bortitza izan.
Bestalde, haiek hirigintza eta hiria desira baten bitartez bizi
dute, jolastu nahi dute, jolasa behar dute, eta hiriak askotan
hori galarazten die. Haiek Neronen gisara ikusten dute
hirigintza, haien guraria betetzeko oztopo den oro ezabatu
egingo lukete, dena jolas-parke izateko. Gu hiria azaltzen
saiatzen gara bere konplexutasunean, hainbat faktore
badaudela, ondare bat existitzen dela, eta abar.
Irudiaren egilea ~ Ibai Gandiaga
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Hiria azaltzen diegunean, konturatzen gara beren mundutik
gertuko elementuak ondo ulertzen dituztela, kalea, plaza,
auzoa; baina hiria handiago baten barne daudela ulertzea
asko kostatzen zaien zerbait da, eskala-salto hori ematea
oso zaila egiten zaie.
ALDIRI: Nola azalduko zenukete zuen tailerretan
umeekin egiten duzuen lana? Zein dira zuen helburuak?

Gure egitasmo nagusia umeei hiria eta hark dakarren
errealitate konplexua azaltzea da, hirigintzak erabiltzen dituen
tresnak uler ditzaten, eta haiek oso ondo ulertzen duten auzo
kontzeptua, handiagoa den zerbaiten barruan dagoela. Hau
lortuz gero, gaitasun kritiko bat gara dezakete umeek, gure
ustetan gizartean behar-beharrezkoa dena.
Haiek ulertzen duten gauza interesgarrienetako bat prozesua
da: lehenik datuak hartu behar direla, hainbat informaziogeruza daudela, eta interbentzio bat egiteko orduan denak
gainjartzen direla, osotasun aberats bat sortuz. Hori ulertu
eta barneratzea oso polita da guretzat.
ALDIRI: Proposamenak egiteko garaian, tresna eta
faktoreez jabetzen direnean, zer-nolako proposamenak
egiten dituzte?

Hasiera batean, arazo konkretu bat ez dagoenean
eta proposamen bat besterik ez denean, plaza baten
antolaketa kasu, ezagutzen duten mundura moldatuko
den proposamen bat egiten dute, haien ustez munduak
behar duen horri erantzuten diote: gozoki-denda bat,
nire amonarentzat kafetegia, aitak autoa garbi dezan
auto-garbigailua… Arazo zehatz bat dagoenean, ordea,
plaza batera iristeko zeharkatu behar den autobide azkar
batena, ezagutzen duten munduko irtenbide bat emango
dute, txirrista baten bitartez gainetik igarotzea, esaterako.
Tailerrean egiten saiatzen garena zera da, umeek uler
dezaten autobide hori nondik datorren, autoen trafiko
horrek duen magnitudea, ikuspegi orokor eta konplexuago
bat izan dezaten. Behin errealitate konplexu horretaz
jabetzen direlarik, eta haiek proposatzen duten txirristak
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ez duela askorako balio ulertzen dutenean, zenbatekoa
den auto kopurua eta nondik datorren, plaza horretara
doan jendetza, eta abar, helduon mundutik gertuago
dauden proposamenak egiten has daitezke, autobidea
lur azpitik pasa dadila, adibidez. Informatuak daudenean
halako proposamenak egiteko gai dira, baina iruditzen
zaigu ez zaiela informatu nahi, parte-hartze prozesuetara
gonbidatuak direnean badirudi aurrez aukeratutako ideia
batera iristea dela asmoa, ez soilik umeak, baizik eta
gizartea orok har, badirudi beldur garela berez mantsoa
den hirigintza-prozesua are eta gehiago motelduko ote
den.
Gure ustez alderantzizko jarrera behar da, gizarteari,
umeekin egiten dugun bezala, tresnak eta gaiaren
konplexutasuna azaldu beharko litzaizkioke, horrela
iritzi formatu bat eman dezan, hiria eta hirigintza haien
egunerokotasuneko gai bat bilakatuz.
ALDIRI: Umeekin egindako tailer hauetan zehar, zuek
zer jaso duzue haiengandik? Zer sorpresarekin egin
duzue topo?

Aurtengo «Haurbanistak» tailerreko sorpresarik
handienetako bat Donostia hiria alderantziz ulertua
genuela ikustea izan da. Guk beti ulertu izan dugu
Donostia iparraldera begira, Kontxako badia, Kortazarren
zabalkundea eta abar, hori zen geure buruan zegoen
Donostia, baina umeek hegoaldera begiratzen dute,
Urumea ibaiari, jada bideratua ez doan guneetara daude
so, non makilak aurki ditzaketen txabolak egiteko,
Naturarekin erlazio zuzenago bat izan dezaketen
tokietara, hasieran aipatzen genuenera bueltatuz. Haiek
Naturarekin harreman zuzenago bat bilatzen dute.
Guk hau ikusita oin-planoa 180 gradu biratu genuen
hegoalderantz orientatuz, aurrez pentsatutakoaren aurka
eta arkitekto-formazioan hainbestetan errepikatu diguten
iparraldearen diktaduraren aurka, «erabiltzaileek», umeek,
hala eskatzen baitziguten. Haien hiria hegoaldera doana da,
Naturarekin beste harreman bat duena.

