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Aldiri. Arkitektura eta abar

KRONIKA

Hiria egin
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*********************

Eskala ezberdineko hiru proiektu, nahi bera dutenak: hiria
egin eta guztion ongiari lagundu, bai espazio publikoaren
bidez eta bai bertara eremu pribatutik egin daitezkeen
ekarpenen bidez (2019ko MUGAK Euskadiko Nazioarteko
Arkitektura Bienalean emandako hitzaldiaren laburpena).
***
Gure praktika profesionalean, sarri, inguru urbanoetan
lan egiten dugu, hainbat eskalatako proiektuekin. Ekintza
puntualak izan ohi dira gehienetan, lursail zehatz bati
edota hiriko espazio publiko jakin bati eragiten diotenak;
gutxiagotan, irismen handiagoko hirigintzako planekin
lotutakoak izaten dira, non hiriaren etorkizunean eragin
nabariagoa izan dezaketen.

«Firal de Olot»
Oloteko pasealeku nagusirako eta plaza publikorako
proiektua da. Hiriaren erdigunean dagoen 10.000 m2-ko
espazio publikoan egindako esku-hartzearen bidez, hiriko
alde honetako toki ezberdinak (lekuko historiarekin
harremanetan daudenak) aintzatetsi nahi dira.

Hala ere, hiria esku-hartze txikien baturek osatzen dute:
batzuek arrasto txikia uzten dute; beste batzuek, handiagoa.
Horien guztien elkartzean definitzen da testuinguru
urbanoa, eta, hiritar guztien espazio bihurtu.

Udaletxeko plazaren ondoan dago Firalet izenez ezaguna
dena, 2010ean RCR Arquitectes-ek zaharberritu zutena.
Firaleko proiektuan ezarritako bi espazioek —dimentsio
handiko bi plazek— inguru urbanoko kale estu eta
bihurriekin kontrastea egiten dute. Helburu hori lortzeko,
Firalak granitozko zolagain berria eta berariazko altzari
urbanoak ditu, ezin hobeki definitutako prisma bat balitz
bezala, duela urte batzuk Firalet-ek planteatutako eskemari
jarraituta. Bi espazio horien artean, egun dagoenaren
logikari jarraituta sortu dira plaza publiko berriaren eta
ondoko kaleen arteko konexioak; espazio berria beti egon
izan balitz bezala bertan.

Hiru proiektu hauek, eskala ezberdinekoak hirurak,
berezkoa dute hiria egiteko eta guztion interesen alde
egiteko nahia, dela espazio publikoa sortuta, dela espazio
fisikoa hautemateko dugun modua aldatuta, dela hiritarrek
euren hiriaz duten kontzientzian eraginda.

Desnibel handia egonagatik ere, topografia zorrotz
aztertzeak ahalbidetu du espazio horien guztien arteko
komunikazioa erraza izatea, eta hiru espazioen (Firalaren,
Firaletaren eta plaza zentralaren) arteko harreman bisuala
jarraitua izatea, espazio bakoitzaren izaera identifikatzetik.
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40. zenbakia / Topaketen kartografia III

1. irudia ~ Oloteko Firal-eko
iturri berria.
Egilea ~ Eugeni Bach.

«Siete Vidas»

«Las sombras de Sant Esteve»

Eskala txikiago batera pasako gara. Hiru etxebizitzatarako
proiektu hau Bartzelonako Horta auzoko kale estu batean
dago. Ariketa honen bidez, hiriko espazio txiki batean esku
hartuz, inguruan eraikita dugunarekiko pertzepzioa alda
dezakegu.

Instalazio iragankor bat da, «Festival Lluèrnia / Festival del
fuego y de la luz»-erako egindakoa. Gau bakar bat iraun
zuen, eta Oloteko Sant Esteve elizaren parean jarri zen.
Halako ekintza azkar baten bidez hiritarrek espazio publiko
ezagun eta aldi berean gutxi erabilitakoaren pertzepzioan
eragin zen.

Hirian kokatutako Horta auzoak izaera jakin bat du:
Collserola mendiaren magalean egonik, kaleak estuak
dira, aldapa leunekoak; albo banatara, behe-oinaz gain bi
solairu dituzten etxebizitzak daude, atzealdean belardiak
dituztenak, lursail txikikoak, XIX. mendearen amaierako
eta XX. mendearen hasierako eraikuntzak, zeinen fatxadek
elementu errepikakorrak dituzten (harrizko zokaloa,
solairuko bi balkoi, proportzio bertikaleko leihoak eta
eguzkitik babesteko zein intimitaterako kanpoko pertsianak).
Testuinguru hori kontuan izanik, gure partzela kale
prototipiko batean dago; fatxada guztiek arau berberei
jarraitzen diete, gure bizilagunarenak izan ezik. Bizilagunak,
60etan, arauak errespetatu ez, eta solairu bat gehiago eraiki
zuen, komunitatean bizitzeak eskatzen dituen parametroei
jaramon egin gabe: adreiluzko fatxada, leiho horizontalak,
balkoirik ez eta fatxadaren goiko zatian atzeraemangune
arraro bat.
Gure proiektuak bitartekari lana egiten du, bizilagunaren
finka kaleko komunitatera itzul dadin. Ezin dugunez
bizilagunarenean aldaketarik egin, gure proiektuko balkoiek
distortsio txiki bat egiten dute, «despistatutako» leiho baten
gisan, bere lekutik atera eta terrazan jarrita. Horrela, gure
fatxadak bizilagunarena «besarkatzen» du, eta (idatzi gabe
dauden) komunitateko hizkera eta arauekin bat egiten du.

Plazaren topografia dela-eta, elizak —kota altuago batean
dagoenak— podium bat du, eta bertara eskailera zentral
batetik igo daiteke, baita alboetan dauden arrapaletatik ere.
Horiek oinezkoentzako pasealeku txiki bat osatzen dute,
gainontzeko espazio publikoa baino gorago geratzen dena.
Kokaleku horrek, plazaren inguruaren formarekin batera,
espazioa antzoki bihurtzen du: elizaren fatxada da agertokia,
nahiz eta, garaiago egotearen ondorioz jende gutxi ibili ohi
den pasealeku horretan; soilik elizara sartzeko erabiltzen da.
Gure proposamena pergola arin bat sortzen datza, argiarekin
bi modutan jolasten duena.
Egunez, pergolaren itzalak pasealekuko lurra eta fatxada
marrazten ditu; hala, espazioa atalase harrigarri bihurtu, eta
hiritarrei pasealeku txiki hau berraurkitzea ahalbidetzen die.
Gauez, barrutik argiztatutako instalazioak Oloteko
jendearen jakin-nahia pizten du; jakin-min horrek erakarrita,
pasealekuan ibiltzen dira eta haien itzalak proiektatzen
dituzte eta, konturatu gabe, espektakuluko protagonista
bihurtzen dira.
***
Erredakzioan itzulia.
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2. irudia ~ «Siete Vidas» proiektuaren maketa.
Egilea ~ Eugeni Bach.

3. irudia ~ «Las sombras de Sant Esteve» instalazioa.
Egilea ~ Eugeni Bach.
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