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Abstract

Globalizazioaren aurka jaiotako
alderdi
kontserbadoreen
gorakadarekin, Erresuma Batuko
hirien nortasun eta edertasuna
arautzeko bataila berpiztu da.
Edertasuna
iraganera
begira
definitu nahi da. Baina, zer da
edertasuna arkitekturan? Artikuluak
edertasunaren dimentsio politikoaz
hausnartzen du, arkitekto eta
hirigileon papera aztertuz.

Amid the rise conservative movements
against globalization, identity and
beauty of British cities are being
questioned by referring to the past. But
what does beauty mean in architecture?
The article reflects on beauty’s political
dimension, interrogating architects’
and planners’ role.

Gako-hitzak: nostalgia,
edertasuna, arkitektura, politika

Keywords: nostalgia, beauty,
architecture, politics

Mikel Azkona Uribe
Hawkins\Brown-en hirigile-ikertzaile

Laida Juanikorena Agirre
We Made That-en arkitekto
Bidaltze data: 2019-02-17
Onartze data: 2019-03-19

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Gustua, estiloa eta edertasuna arkitekturan tabu izan dira
luzaroan. Arkitektura-eskolan proiektu bat «polita» bezala
deskribatzen ausartuko zen ikaslerik ez zegoen. Globalizazioeta kontsumo-ohitura berriek estiloen inguruko eztabaidak
guztiz baztertu dituztela dirudi, estiloa bera kontsumi
daiteken produktu moduan ulertzeraino. Eraisteko agindua
jaso duen eraikin batek eta arkitekturaren edertasuna
arautzeko erakunde batek lagunduta, edertasun kontzeptua
polemikaz inguraturik itzuli da taula gainera.
Eraisteko agindua jaso duen eraikin bat
Amin Taha arkitekto saritu ospetsuak polemikaz inguratua
ikusi du bere 15 Clerkenwell Close eraikina, Londres
zentroko Clerkenwell distrituaren bihotzean. 2017. urtean
amaitutako erabilera anitzeko eraikin horrek, besteak
beste Amin Taharen beraren etxea, 7 etxebizitza eta berak
zuzendutako bulegoa1 biltzen ditu. Atentzioa ematen duen
eraikina da; ez da oharkabean pasatzen. Batetik, espero
ez duzunean sorpresaz topatzen den eraikina delako eta,
bestetik, kareharri trinkozko karga-horma «gardena»
erakusten duelako.
Arkitektoak iraganari erreparatu zion materiala hautatzeko
orduan. Tokian, normandoek XI. mendean eraikitako
kareharrizko moja-etxe bat zegoen. Antza, normandoak
kareharria lantzen adituak ziren eta teknika berriak ekarri
zituzten Britainia Handira. Jakin-minak bultzatuta, Taha
kareharri mota beraren bila hasi zen. Egun Erresuma Batuan
topatzerik ez dagoenez, zain geologiko berdinari jarraiki,
Normandia bertako harrobi batean teknika zaharrez
ateratzea lortu zuten. Fatxadako harriak, harrobitik atera
1 Estudioaren izen ofiziala Groupwork + Amin Taha Architects da.

bezala utzi dira —alde bat leuna, besteak latzak—. Bukatu
gabeko harriak eta bistan utzitako fosilek denboraren pisua
irudikatzen dute. Alegia, eraikina garai batean bertan egon
omen zen moja-etxe horren berpizte edo fikziozko agerraldi
baten moduan irakurri daiteke (Moore, 2018a).
Umore puntu jostagarri batekin, edo akaso gehiegizko
erromantizismo kutsuarekin, eraikinaren sarreran eroritako
arroka bailitzan, zizelatzen bukatu gabeko koloma joniko bat
ageri da. Ez dago argi harria bera kolomaren aurrekaria dela
erakutsi nahi ote digun keinu horrekin, Stonhenge bailitzan,
arkitektura arkaikoaren gordintasuna erakutsiz. Edo aztarna
moderno baten moduan eraikinari gerta dakiokeen profezia
iragarri nahi ote digun, Piranesi-ren Erromako hondakinen
grabatuen irudikapen erromantikoen gisa, edo Soane
arkitektoak Bank of England-eko proiektuaren gainbehera
irudikatu zuenean bezala (Linazasoro, 2013).
Erakina definitzen zaila da, bere hierarkia ezohikoa dela
eta. Ordena klasikoari erreferentzia egiten dio, 6 x 5
leihate karratuko bilbearekin, Erresuma Batuan hain ohiko
bilakatzen ari den ordenaren garrantziari jarraiki2. Adreiluz
amaitua izan balitz, ederki askoan izan zitekeen KarakusevicCarson, Levitt-Bernstein edo Mae estudioek sinatutako lana.
Taharen lanek askatasun osoz erabiltzen dituzte erreferentzia
eta lengoaia ezagunak, keinu berezi eta eklektizismo puntu
batekin jantziz, kategorizatzen zailak diren emaitzak eraikiz.
Sormen handiko soluzioak topatzen dizkie proiektuei, tokian
2 New London Vernacular deritzon arkitekturak ordena klasikoen erregulartasuna, simetria eta adreiluaren erabilera gehiegizkoa ekarri ditu, maiz brickism edota Biscuit architecture deitua izaten dena.
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1. irudia ~ Amin Taha arkitektoaren 15 Clerkenwell Close eraikina, Clerkenwell
distrituaren bihotzean kokatua, azken hilabeteotan polemikaz inguratua ikusi da.
Egilea ~ Mikel Azkona Uribe.

2. irudia ~ John Soane arkitektoaren Bank Of England proiektuaren irudikapena,
hondakin gisa. JM Gandy-k Soanerentzako marraztua.
Egilea ~ JM Gandy (Wikimedia Commons – Jabari publikoko irudia - Lizentzia
librea).

tokikoak eta bakarrak. Eraikuntza-teknika edo materialen
erabilera berriak esperimentatzen ditu bere lanetan eta,
noski, kalearen aberastasunean ederki parte hartzen dute.
Sortu den tirabirak gure herriko bat dakarkigu burura,
Donostiako Julian Olaizola El Frances sustatzaile
polemikoaren Kontxako eta Askatasunaren Hiribideko
eraikinena hain zuzen. Donostian ez bezala, Islington-eko
udalak eraikina eraisteko agindu berri du, arrazoietako
batzuk honakoak izanik: bisatutako3 dokumentuan
aurkeztutako fatxada ez datorrela bat eraiki denarekin
eta fatxada berria inguruko testuinguruarekin eta auzo
historikoarekin bateraezina dela.
Testuinguruarekiko bateratze estetikoaren exijentzia
harrigarria da; izan ere, auzo horretan bertan garai
ezberdinetako eraikin ugari baitaude elkarbizitzan, geruza
anitzeko eta batere uniformea ez den kale-sistema sortuz;
eta ez hori bakarrik, erakin asko 70eko hamarkadan eraikiak
izan arren, estilo industrial georgiano edota victorianoak
irudikatzen dituzte, batzuetan erreferentziak gaizki erabilita
ordea.
Kasu partikular honen xehetasun eta tirabirak alde batera
utzita, argi dago polemika pizten lagundu duela gai honek.
Izan ere, erakin honek berak RIBA sari bat jaso zuen 2017an
eta arkitektoa Stirling Saria (arkitektoen munduan sari
3 Planning Application: Hego Euskal Herrian ez bezala, bizilagunen iritzia
erabakigarria izan daiteke proiektu bat aurrera ateratzeko orduan. Udal-planek
ez dute izaera legalik, hortaz printzipioz diseinurako askatasuna handiagoa da.
Hala ere, bisatua eman aurretik, udal-teknikari eta beste arkitekto independenteek osatutako tribunalek eztabaidatzen dute baliozkotasuna, nahi beste
luza daitekeen negoziazio prozesu luzean. Kasu askotan, amaierako lanaren
garestitzea dakar honek.
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preziatuenetakoak) jasotzeko hautagaien artean egon zen.
Horregatik, arkitekto eta erakundeoi zuzenean egindako
eraso baten moduan hartu da udalaren erabakia. Hori
gutxi balitz bezala, erakin hau bera Carbundke Cup sarirako
nominatua izan zen, anti-Stirling sari bezala ezagutua, urteko
eraikinik okerrenari ematen zaiona. Garbi dago askotariko
erreakzioak eragiten dituela eraikin honek.
Edertasuna erregulatzeko garaia?
Amin Taharen kasuarekin edertasunaren eztabaida gorigorian zegoela, Erresuma Batuko gobernuak aurkeztu berri
duen komisioak gasolina bota dio. Building More, Building
Beautiful4 (Gehiago Eraikiz, Ederrago Eraikiz) Erresuma
Batuko gobernu kontserbadoreak sortu berri duen komisioa
da, etxebizitza-krisiari erantzuteko asmoz (Airey, Scruton, &
Wales, 2018). Profil tori-a duen erakunde hori, diru-laguntza
opako bidez sustatua eta Brexit gogorraren aldekoa (Moore,
2018b), gobernuari arkitekturaren lengoaian aholkularitzazerbitzuak eskaintzeko sortua da. Beren web orrian
arro aipatzen dute politika-arloko hizlari internazional
ospetsuenetakoak erakartzen dituztela, besteak beste
Jose Maria Aznar presidente ohia. Erakunde horren
burua Sir Roger Scruton filosofo polemikoa5 da. Bitxia da
komisio horrek ez duela arkitektorik, Scrutonen arabera
4 Building More, Building Beautiful komisioa Policy Exchange izeneko irabaziasmorik gabeko «think-tank» batek zuzentzen du. Think-tank horren buruak
Jack Airey, Sir Robin Wales alderdi laboristako politikaria eta Sir Roger Scruton
filosofoa dira. Hezkuntza-ongintza elkarte bat da, lege berriak, zerbitzu publiko
hobeak, gizarte sendoagoa eta ekonomia dinamikoagoa lortzeko ikertzen
diharduena. Gobernuari aholkularitza-zerbitzuak eskaintzen dizkio.
5 Sir Roger Scruton, pertsonaia ezaguna eta polemikoa da Erresuma Batuan;
izan ere, komentario homofobo eta antisemitak publikoki egin ditu. Ez hori bakarrik, Policy Exchange Think-tank-ak gaien inguruan ikerketak polemiko zein
zalantzagarriak argitaratu ditu, haien web orrian bertan eskuragai daudenak.
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arkitektoek interes partikularrez eta alderdikeriaz jokatzen
dutelako. Bere ustez, arkitekto modernoek arkitektura
klasikoaren printzipioak hondoratu dituzte beren ego eta
funtzionaltasunarekin (Moore, 2018b).
Building More, Building Beautiful-ek kale mailan egindako
ikerketaren arabera, arkitektura desiragarria zer den
definitzeko adostasun maila bat badago jendartean. Bertan
argudiatzen dute etxebizitza-eraikinak herritarren iritziz
ongi diseinatuak eta popularrak badira, promozio gehiago
aterako direla aurrera, azkarrago eta merkeago (Airey et
al., 2018). Izan ere, Erresuma Batuko hirigintza-sistemak
ahalbidetzen dituen lehen aipatutako objekzioen ondorioz,
promozio ugari bertan behera uzten dira. Gobernuak
honekin ateratzen duen ondorioa da beraz, etxebizitza
eskasiaren krisia, zoruen prezio burbuila eta plangintza
sistemaren moteltasunari aurre egiteko modurik egokiena
estetika uniformizatzea dela.
Ikerketak bere aurreneko paragrafoan egileen iritziarekin
zabaltzen du; diseinuaren inguruko eztabaida guztiak tranpa
berean erortzen direla esanez beti «alderdi batek besteari
arkitektura-estilo bat inposatu nahian»; arkitektoek gustuko
dutena alegia. Beren ustez, eztabaida hau gainetik kentzeko
eta behin betiko amaitzeko modurik errazena estilo eta
iritzien subjektibotasuna azpimarratzea izaten dela diote
(Airey et al., 2018). Aditzera ematen dute, ondoren, haien
ikerketak, aurrenekoz, subjektibotasun horri behin betiko
amaiera emango diola.
Hizkuntza guztietan bada honi erreferentzia egiten dion
esaldi bat. Ingelesez «Beauty lies in the eye of the beholder»;
frantsesez «Des goûts et des couleurs on ne discute pas»; guk
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«Zenbat buru hainbat aburu» edo «Eder ala itsusi, zein begik
ikusi». Are gehiago, ohikoa da gaztelaniaz «sobre gustos no
hay nada escrito» esan duenari harrokeria puntu batekin
«sobre gustos hay mucho escrito: el problema es que no se lee!»
erantzutea.
Zer idatzi da edertasunaren inguruan?
Euskaltzaindiaren arabera, eder hitzak [1.adj. Bere itxura edo
eragatik, ikusmenari-edo, guztiz atsegina edo miresgarria
gertatzen zaiona] eta polit hitzak [1.adj. Itxura edo eite
atsegingarria duena, halako edertasun bat duena]. Esan
daiteke, eder eta polit, sinonimoak direla. Euskaraz, biek ere,
oso ona, handia, berealdikoa adiera izan dezakete.
Gizadiak milaka urte eman ditu edertasuna definitu
nahian. Antzinako greziar filosofoek uste zuten estetikoki
erakargarriak ziren objektuek edertasuna berezkoa
zutela. Platonen arabera, objektu baten edertasuna,
harmonia, proportzio eta bere zatien arteko batasunaren
baitan dago. Aristotelesen arabera, aldiz, edertasunaren
elementu unibertsalak ordena, simetria eta definitutasuna
dira. Beranduago, baina antzeko bidean, Vitruviok bere
De Architectura liburuan bere formulaziorik ospetsu eta
errepikatuenean laburtzen ditu egitura arkitektonikoek
bete beharreko ezinbesteko hiru ezaugarri: «firmitas, utilitas,
venustas; hau da, eraikuntzaren sendotasuna, eraikuntza bere
funtzioari egokitua egotea eta edertasuna» (Vitruvius, 2000).
Edertasunaren ulerkeran bilakaera bat egon dela dirudi. Alde
batetik, testu klasikoetatik jasotzen ditugun pertzepzioek
edertasunaren ikuspegi arrazional eta neurgarriago
bat irudikatzen dute. Bestetik, pizkundeak ekarritako
7
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humanismoak zalantza berriak piztu zituen, eta aurkako
filosofi korronte ezberdinak sortu ziren. Montesquieu-k
edertasuna subjektiboa zela zioen; Hume-k «gauzen
edertasuna begiralearen adimenean» dagoela; Kant-en
arabera, norberaren epaitzeko gaitasunak ahalbidetzen
du edertasuna hautematearen esperientzia, eta gustuen
inguruan ematen diren kontraesanak azaleratu zituen bere
Antinomy of Tastes liburuan.
Arkitekto modernistak ere ez dira edertasun eta
historiarekiko indiferente izan. Edertasun hitza Le
Corbusier-en Vers Une Architecture idatziaren lehenengo
orrian ageri da, baita arestian aipatu tenplu greko eta
berpizkundeko palazioak ere. Arkitektura modernistak ez
du arkitektura klasikoa modu literal batean kopiatzen, baizik
eta demostratzen du historiaren eta edertasuna bilatzearen
ulermen eta hausnarketa, garaian garaiko baliabideak erabiliz
(Moore, 2018b).
Esaldi bakarreko definizioa egitea oso zaila dela kontuan
izanik, bai esan dezakegu edertasunaz ari garenean
zentzuzkoa dirudiela hiru partaideri erreparatzeak: begiralea,
begiratzen den objektua eta azkenik aurreko biak biltzen
dituen testuingurua.
Harriak altxatzen eta trapuak astintzen
Testuinguruan sakonduz, nola ez, Brexitak eragin zuzena
izan du giroa berotzen. Herrialdea alde batera edo bestera
posizionatzen ari den honetan, Build More, Build Beautiful
ikerketak bere azaleko ilustrazioan etorkizuneko Erresuma
Batuaren estilo «berria» iradoki du. Brexitaren aldeko
kanpainak lagundu dituzten Make Britain Great Again eta
Empire 2.0 leloei erantzuna emango dien arkitektura-estiloa
definitu dute: XVIII., XIX. eta XX. mendearen hasierako
erregealdiek markatutako estilo Georgiano, Victoriano eta
Edwardianoak, hurrenez hurren. Horiek baitira inperio
britainiarraren oparotasuna irudikatzen dutenak(BrittainCatlin, 2018).
8
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Estilo horiek XX. mendean zehar erabiliak eta maitatuak
izan badira ere, haien ospea bi mundu-gerren ostean
itzaltzen joan zen (Brittain-Catlin, 2018). Churchill-ek,
aliatuen bandoan gerra irabazi bazuen ere, 1945ean galdu
zuen gobernua alderdi laboristaren aurka. Laboristek
1947ko Town & Country Planning Act berria sustatu zuten
suntsitutako nazioa azkar berreraikitzeko asmoz (Boughton,
2018). Ondoren etorriko ziren Erresuma Batuko azpiegitura,
etxebizitza eta ekipamenduen proiektu publiko handiak,
besteak beste, Neave Brown, Denis Lasdun, Kate Macintosh,
Alison & Peter Smithson bezalako arkitekto ospetsuen lanak
ekarriko zituztenak
Ekimen sozial horiek kontserbadoreen artean aurkako
mugimendua piztu zuten eta Margaret Thatcher 1979an
gobernuan sartu zenean azaleratu ziren. Agenda ekonomiko
neoliberal berriekin, aurreko legealdietako arrasto soziala
zuen programa oro deuseztatu zen. Aurreko hamarkadetan
erakunde publikoetatik sustatu zen arkitektura soziala
demonizatu zen, modernismoa ukatuz (Hopkins, 2017).
Modernismoaren aurkako jarrera hau JG Ballard6-en
eleberrien ikuspegi distopikoan irudikatua geratu zen,
horrek enbaxadorerik onena topatu zuen Galesko Karlos
Printzean eta ezagunak dira arkitektura modernoaren
aurkako adierazpenak7.
Brexitak lehia politiko historiko hauek berpiztu ditu,
progresistak brutalismoaren miresmenaren eskutik,
6 Concrete Island edota High Rise eleberriek (azken honen egokitzapena
zinema-pantailetara eraman zuen Ben Wheatley zuzendariak 2015. urtean)
modernismoaren ikuspegi distopikoa irudikatzen dute
7 Galesko Karlos Printzeak hamarkadak daramatza arkitektoak haserrarazten bere komentarioekin. 1984ko maiatzaren 30ean, Royal Institute for British
Architects’ (RIBA) elkartearen 150. urteurrena ospatzeko afarian hitz egitera
gonbidatu zutenean, arkitektura eta arkitektoak gupidarik gabe kritikatu
zituen. Harrezkero, aukera suertatzen zaion bakoitzean adierazpenak egien
ditu prentsaren bitartez. Paladio edo Vitruvioren liburuen antzeko eragina
sortzeko helburuarekin, arkitekturak bete beharreko 10 arauak argitaratu
zituen Architectural Review aldizkarian. Ez hori bakarrik, arkitektura tradizional
eredugarria biltzen zuen herri txiki bat ere sustatu zuen, Poundbury deiturikoa,
Dorset-en, askok, Disneyland feudala deitzen dutena.
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3. irudia ~ 10 Downing Street, Erresuma Batuko Gobernuaren egoitza nagusia
eta Lehen Ministroaren bizitokia. 1684an eraikia, arkitektura estilo georgiarraren
erakusgarririk ezagunenetakoa da.
Egilea ~ Sergeant Tom Robinson RLC/MOD (Lizentzia: Open Government
Licence).

4. irudia ~ Building More, Building Beautiful dokumentuaren azala.
Egilea ~ Argazkia Mikel Azkona Uribe / Dokumentua: Policy Exchange-ren
argitalpena domeinu publikoan dago eta Erresuma Batuko gobernuaren web
gunetik deskarga daiteke.

eta kontserbadoreak inperioaren idealizatutako garai
oparoetara itzultzeko desiraz. Horren ildotik, edertasunaren
eztabaida hain jarri da boladan, akademia eta lanbidetik
harago, komunikabideetan eta sare sozialetan «trending
topic» bihurtu baita. Besteak beste, Central Saint Martins
arte-eskolak urtero antolatzen duen Fundamentals hitzaldi/
mahai-inguru seriea edertasunean oinarritu da aurten,
Oliver Wainwright arkitektura-kritikariak moderatzaile gisa
eta Beauty is back! lelopean aurkeztua (Fior, Scruton, Pinder,
Garvie & Whitaker, 2019). Bertan, besteak beste, Sir Roger
Scruton eta Amin Taha egon dira gonbidatuen artean eta
orotariko iritzi interesgarriak izan dira, unibertsitatetik at
hedatu direnak.
Edertasunak izan ditzakeen inplikazio espazialen inguruan
hausnarketa egiten du Muf arkitektura- eta arte-bulegoko
Liza Fior-ek. Zorrotz kritikatzen du Scrutonen ikerketalana, proposatzen diren arkitektura-eredu horien kalitate
espaziala epaituz. Dokumentuaren azalean erabiltzen den
fatxada eredugarriari punta ateratzen dio esanez ilustrazioko
leihoak ez direla balkoiaren zorura iristen eta etxeetako
sarrerek eskailerak dituztela irisgarritasuna mugatuz,
esaterako. Espazio arkitektonikoen tamainak espazio nahikoa
izateak duen garrantzia azpimarratzen du, eta edertasuna
definitzen lagun dezake. Argi nahikoa sartzen uzten duen
sabai altu bat, lurrean etzanda jolasteko nahikoa espazioa eta
sakonera nahikoa duen balkoia. Zeren eta «murrizketetan
oinarritutako proiektu-proposamenak, dirua irabaztea
beste oinarririk ez dutenak alegia, jakina izan daitezkeela
itsusiak»(Fior et al., 2019). Edo Lacaton eta Vassal arkitekto
frantsesek salatu bezala, «espazio handiak diseinatzea gaur
egun, normatiboaren aurka joatea da» espazio handiek iheseta askatasun-sentimenduak sustatzen baitituzte. Luxua ez
da bakarrik dirua. (Lacaton & Vassal, 2017).
Iragana idealizatzen
«Iragan historiko jakin baten erreferentzia bat dagoen
heinean, “asmatutako” tradizioen berezitasuna zera da,

jarraitutasuna dela hein handi batean “asmatua” dena»
(Hobsbawm, 1983).
Building Beautiful komisioa iraganera itzuliko bada
inspirazio bila, zitala dirudi iraganeko teknika bitartez
eraikitako iraganeko estiloak imitatzea, originalaren bertsio
kaskarragoak sortzera eramango baikaituzte. Georgianoek
Scruton-ek proposatu bezala egin izan balute, ez legoke
arkitektura Georgianorik egun (Moore, 2018b).
Era berean, egoera honen jakitun, Amin Taha arkitektoak
erreferentzia historikoak modu literal batean irudikatu
beharrean, umore pixka batez kutsatutako hurbilketaren
bidez erabiltzen baditu, nostalgiko horientzat zilegi beharko
luke izan. Izan ere, testuingurutik ateratako iraganaren
interpretazioak dira guztiak: aurrenak pastiche gisa ulertuta
eta bigarrenak umore edo parodiaren ikuspuntutik aterata.
Nostalgian oinarritutako azaleko estilo jakin bat inposatzea,
hiri espazioak nola bizi eta nola erabili ezartzea, klasista
da eta agenda politiko jakin bat du helburu. Sir Scruton-en
komisio berri horrek arkitektura «moderno»aren aurka
jotzen du, etxebizitzaren krisia horren erru izango balitz
bezala, baina azken urteotan hiri- eta auzo-egitura sozialak
hautsi dituena, politika eta erreforma kontserbadoreak izan
dira (Moore, 2018b); etxebizitzarako laguntzak moztuz,
babes ofizialeko etxebizitza publikoa erakunde pribatuei
salduz, eta sustatzaile handiei mesede egiten dieten politikak
bultzatuz. Gainera, sustatzaileentzat onuragarria izan daiteke
jendeak eraikinak ederrak edo higuingarriak diren epaitzeko
ahalmenik eta konfiantzarik ez izatea. Horrelako egoeretan
ez baitute kezkatu behar baldintza estetiko minimoa duen
ezer eraikitzearekin, izan ere, inork ez daki zer den ederra.
Arkitekturaren lengoaia politikoa da. Historia garaileek
idazten duten bezala,nabarmentzen diren arkitektura-estiloak
garaiko botere ekonomikoen erakusgarri dira. Esaterako
elizaren katedralak Erdi Aroan, eraikin instituzionalak
pizkunde edo barrokoan. Nostalgiaz atzera begiratua egiten
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dugunean, klase horien arkitektura aldarrikatzen ari gara.
Hortaz, estiloaz edo hobe esanda gustuaz hitz egiteak
garrantzia du, ez ona edo txarra delako baizik eta gustua
politikoa delako. Gustu ona edo txarra, klase eta boterea
kodifikatzeko moduak besterik ez direlako (Jacob, 2018).
Scruton-en arrazoinamenduan kontraesan bat topa dezakegu.
Edertasuna, itsusiaren aurrean egiten den konparaketa gisa
ulertzen badugu, «ederrik» ezin da existitu «itsusirik» gabe.
Hortaz, % 100 ederra den hiria kontzeptualki imajinatzen
zaila da. Arriskutsua izan daiteke ere, «Ez da ezer ederra
izango dena ederra izan arte» arrazoitzera eraman baikaitzake,
ultraeskuinaren pentsamendutik hurbil alegia (Jacob, 2018).
Noski, edertasuna zer den edo ez den, mendetan zehar
jarraituko duen eztabaida irekia da, eta horren definizio
itxi bat egiteko edozein saiakera porrot egitera kondenatua
dago. Gobernu eta erakunde publikoek, azaleko edertasuna
arautzen saiatu beharrean, bizi-baldintza duinak bermatuko
dituen kalitatezko arkitektura bultzatu beharko lukete.
Gure lanak, estiloak alde batera utzita, arkitekturaren
askotariko lengoaien alde egin beharko luke. «Lengoaia
emantzipazio forma gisa erabiltzea kolektibitate produktibo
bat eraikitzeko, errekonozituz proiektu oro politikoa dela
eta arkitektura erresistentzia forma bat dela» (Jacob, 2018).
Arkitekturaren edertasunaz ari garenean, ardatza da aldatu
behar dena; egun lehentasunen zerrendan azken lerroetan
dauden kontzeptuak lehen postura ekarriz: zaindutako
diseinua, denbora nahikoa eskaintzea, jasangarritasuna
bermatzea, erabiltzaileak zein izango diren ulertzea.
Kontzeptu hauek iraganean bilatzea interesgarriagoa
litzateke, iraganeko estiloak berreskuratzen saiatzea baino.
///
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