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ARTIKULU ZIENTIFIKOA

Iturri zaharretik ur berria edaten
EHUko Arkitektura Eskolako sorkuntzaren testuingurua

Laburpena: EHUko Arkitektura Eskola
1977an sortu zen, arkitekturako kulturaaktibazioko
testuinguruari,
teoria
arrazionalaren
paradigma
teoriko
partekatuari eta EHAEO-Gipuzkoako
Kultura Batzordean zentralizatutako
arkitektoen sare bati esker.
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Abstract: The University of the Basque
Country School of Architecture was created
in 1977 thanks to the coming together
between a context of cultural activation
related to architecture, to the theoretical
paradigm of the Rational Theory and to
a network of architects centralised in the
EHAEO-Gipuzkoa Culture Committee.
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Artikulu hau 2016an EHUko Balioen Filosofia eta Gizarte
Antropologia Sailean aurkeztu nuen tesiaren azken
kapituluaren parte da. Azken atala da, baina idatzi nuen
lehena izan zen, 2010ean aurkeztu nuen Master Amaierako
Lanaren parte baitzen. Oso kapitulu berezia da niretzat,
gure Arkitektura Eskola oso gaztea izateak beti izan zuen
interesa islatzen baitu, batez ere Madrilgo eta Bartzelonako
ehun urteko eskolekin alderatuz gero. Baina are deigarriagoa
zen niretzat gure irakasleek sortu izana, nola egin zuten?
Nork erabaki zuen arkitektura-eskola ex novo bat sortzea?
Artikulu honek modu laburrean erantzuten die galdera
horiei, eta, gainera, gure erakunde profesionalean, batez ere
EHAEOren Gipuzkoako Ordezkaritzan, zentralizatu zen
eferbeszentzia kulturalari balioa emateko aukera ematen
du. Nire ikuspuntutik, gertaera oso esanguratsua da, eta
lanbidearen eta akademiaren arteko hurbiltasunaz hitz
egiten digu, duela ez asko arte.
///
Arkitektura-eskola berrien beharra Espainian
XX. mendearen erdialdera arte, Madrilgo eta Bartzelonako
eskolak Espainian egon diren arkitektura-eskola bakarrak
izan dira; Madrilgoa 1844an sortu zen eta Bartzelonakoa,
1875ean. Haietakoren batean sartzea oso zaila zen, zati
handi batean numerus claususagatik eta, bestalde, garestia
zelako eta ikasketek luze irauten zutelako. Hala, esaterako,
1942-43 ikasturtean, Madrilgo Arkitektura Eskolan hogeita
bost ikasle baino ez ziren sartu, eta orduan zeuden bi
eskoletan urtean berrogeita hamar egresatu inguru
zeuden, guztira1. Egoera horren ondorioz, beraz, berrogeita
1 Estatistikako Institutu Nazionalaren zifrak. Ikusi Fernandez Alba, 1975: 157.

hamarreko hamarkadaren hasieran arkitekto gutxik
ziharduen lanbidean, aintzat hartuta hamarkada horretan
gobernu frankistak bere bilakaera teknologikoaren politika
sustatu nahi zuela, Espainia aldi autarkikoaren ondoren
industrializatzeko. Ondorioz, orduan zeuden teknikariak ez
ziren nahikoa, herrialdearen berehalako garapena gauzatzen
zela ziurtatzeko2; beraz, Gobernuak «1957ko Irakaskuntza
Teknikoak Antolatzeko Legea»3 onetsi zuen, Espainiako lanmerkatuan teknikari kopuru handiagoa lortzeko, berariaz.
Helburu hori lortzeko mekanismoa lehen aldiz izan zen,
XIX. mendearen erdialdetik, arkitekturako eskola berriak
sortzea. Harrezkero eta hamasei bat urteko aldian (1959tik
1977ra), arkitekturako zazpi eskola berri sortu ziren:
Sevillakoa 1959an , Iruñekoa 1964an, Valentziakoa 1966an,
Valladolidekoa 1968koa, Kanaria Handiko Las Palmasekoa
1973an, Coruñakoa 1974an eta Donostiakoa 1977an.
Arkitekturako kultura-aktibazioaren testuingurua
Hirurogeiko hamarkadaren amaieran, Gipuzkoan, euskal
arkitektoen belaunaldi bat batu zen; haien prestakuntza
euskal lurraldetik kanpokoa izan zen, jakina. Haiek
paradigma teoriko berrira hurbildu ziren —Giorgio Grassi
eta Aldo Rossi arkitekto italiarren teoria arrazionala—,
eta hark aukera berriak ekarri zituen, arkitekturako
legatu modernoaren berrikuspen kritikoaren bidez, eta,
horretarako, hiriaren historian eredu formalak bilatu
zituen. Arkitekturako aurrexistentziak berreskuratzea eta
2 Hala azaldu zuen Francoren Etxebizitza ministro izandako Jose Luis Arresek
arkitektoak Arkitektura aldizkarian 1958an. Ikus daiteke esteka honetan:
<http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectura/article/view/108720>.
3 «1957ko Irakaskuntza Teknikoak Antolatzeko Legea» irakur daiteke esteka
honetan: <https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1957/187/A00607-00614.pdf>.
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1. irudia ~ Txingudi ikastola,1975.
Iturria ~ Txingudi Ikastolako zuzendariak 2012an artikuluaren egileari emandako argazkia.

hark hiri historikoan izan zuen balioa pizgarri izan ziren
euskal gazte arkitekto horien kezka teorikoetarako; gazte
horietako batzuk Gipuzkoan izan zen arkitekturako kulturaaktibazioaren protagonista bilakatu ziren.
Besteak beste Miguel Garai eta Jose Ignacio Linazasoro
arkitekto gipuzkoarrak nabarmendu ziren. Garai eta
Linazasoro arkitektura-kulturaren munduan tandem
aintzatetsia da, Irun eta Hondarribiaren arteko eremu
mugakidean eginiko Txingudi ikastolako proiektuari esker.
Ikastolaren eraikina, teoria arrazionalaren premisetan
oinarrituta, inflexio-puntua izan zen euskal lurraldean teoria
horren bilakaeran, eta, ondorioz, bi arkitekto gipuzkoar
horiek arkitekturako nazioarteko panoraman irabazi zuten
beren lekua.
Bestalde, hirurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran,
arkitekto-talde progresista bat Madrilgo, Kataluniako,
Galiziako, Sevillako, Kanarietako eta Euskal Herriko
arkitektoen elkargoetako4 gobernuaren kargu egin zen,
gizarte-mugimenduetan parte hartzeko eta kultura- eta
arkitektura-politika berria sustatzeko. Horren ondorioz,
1972an «Palmako Adierazpena» prestatu zen, Palma
de Mallorcan egin zen arkitektoen elkargoen bileraren
ondoren. «Palmako Adierazpen»ean arkitektoen elkargoak
kultura-batzordeen bidez antolatzera animatzen ziren, bai
eta artxibo historikoak sortzera ere, eta, adierazpenean
bertan, lan hori gauzatzeko jarraibide oso zehatzak adierazi
ziren5. Besteak beste, elkargoek arkitektoek beren lanbidebizitzan zehar prestakuntza jasotzeko beren gain hartu
beharreko irakaskuntza-eginkizuna ezartzen zen. EHAEOk
Gipuzkoan zuen ordezkaritza, Jose Antonio Pizarro Kultura
Batzordeko arduradun zela, gure lurraldetik bertaratu zen
4 Hemendik aurrera Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala bere
akronimo bidez izendatuko dut, hau da, EHAEO.
5 «Palmako Adierazpena»k ezartzen zituen jarraibideak ikus daitezke honako
estekan: <https://raco.cat/index.php/CuadernosArquitecturaUrbanismo/article/
view/111445>.
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bakarra izan zen; izan ere, Arabako, Bizkaiko eta Nafarroako
ordezkaritzek ez baitzeukaten momentu horretan kulturabatzorderik eratuta. EHAEOko Gipuzkoako Batzordeko
Aktek «Palmako Adierazpen» horren ondoren sortu zen
eztabaida eta berotasuna erakusten dute, bai eta ondorioz
jarduteko interesa ere. Hala, «Artxibo Historikoa» ere jarri
zen abian; haren arduradun Cristina Fontán arkitektoa izan
zen.
1973. urte-hasieran, Kultura Batzordeko arduradun gisa
Miguel Garai eta Jose Ignacio Linazasoro sartu ziren, eta
hiriari eta arkitekturari buruzko loturako eta eztabaida
teorikoetako espazioak antolatu zituzten, eta antzeko
interesak zituzten arkitektoen topaguneak sortu zituzten.
Haren ondorioz, euskal lurraldeko arkitekturako kulturapanorama aktibatu zen eta, horretarako, hitzaldiak antolatu
ziren zenbait hizlari entzutetsurekin urte osoan zehar,
besteak beste: Giorgio Grassi eta Aldo Rossi, Rafael Moneo,
Alvaro Siza, Oscar Tusquets edo JD Fullaondo. Modu
paraleloan, urte horretan bertan, Euskal Herritik Julio Caro
Barojak zuzendutako ibilaldiak egin ziren; haietara, Garai,
Linazasoro, Iñaki Galarraga, Manuel Iñíguez eta Alberto
Ustárroz arkitektoak bertaratu ziren, besteak beste, eta
arkitekto horiek handik urte gutxira Arkitektura Eskolak
Donostian sustatu zuen arkitektoen sarean parte hartu
zuten. Caro Barojak oso ongi ezagutzen zituen etxearen
forma eta populatze-formak6, eta honako premisa honekin
6 Caro Barojak oso ezagutza sakona zeukan, 1949tik ikertzen ari baitzen
Euskal Herriko hirigintza. Hala ikus daiteke Los Vascos argitalpenean eta
baita Vasconiana liburuan ere, non irudikatzen duen Gasteizi buruz daukan
ezagutza. Caro Barojak berak azaltzen du nola euskal arkitektoek lagundu
zioten: «Planoak behar nituen, altxaerak, neurriak […]. Urte batzuk lehenago,
Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoko arkitekto gazteekin harremanetan egon
nintzen, eta, horren ondorioz, hainbat txango egin nituen Nafarroako eta hiru
euskal probintzietako hainbat lekuetara, hiri-multzoak, jauregiak eta “etxeak”
bisitatzeko, hain zuzen ere. Txango horietatik hainbat ekimen abiatu ziren
[…] 1976ko udan eta gero 1977an hainbat herritako bisitetan egindako plano,
altxaera eta marrazkiek […] Miguel garay, Ignacio Galarraga eta J. Ignacio
Linazasorok egin zituzten» (Caro Baroja, 1982: 9-10).
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2. irudia ~ 1973ko Arkitektura Astea.
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3. irudia ~ 1974ko Arkitektura Astea.

4. irudia ~ 1976ko Arkitektura Astea.

Iturria ~ EHAEOko Gipuzkoako ordezkaritzako liburutegiko arduradunak 2010ean emandako kartelen kopiak, “Arkitektura astea”-k iragartzen dituztenak.

lan egiten zuen: euskal arkitektura ez ziren baserriak
bakarrik, baita hiriak, plazak eta eraikinak ere.
Baina, Gipuzkoako Arkitektoen Elkargoak bultzatutako
kultura-testuinguru horretan, batik bat honako jarduera
hauek azpimarratu behar dira: «Arkitektura Asteak». Xabier
Unzurrunzaga EHAEOko dekanoaren iritziz, Arkitektura
Asteak «(…) arkitekturari, hiriari, historiari eta zegozkien
harreman estuei buruz eztabaidatzeko eta haiei buruzko
ideiak erkatzeko agertoki egokiak» izan ziren. «Aldo
Rossik espero zuen protagonismoa izan zuen, eta bere
ideiek, planteamenduek eta izaerak aztarna handia utzi
zuten Donostian» (AAVV, 2014:17). Arkitektura Asteak
Euskal Herrian eztabaida teoriko arrazionalaren nukleo gisa
nabarmendu ziren.
EHUko Arkitektura Eskolaren sorrera
Kultura-jarduera 1976an indartu zen, Kultura Batzordeak
Graduondoen Eskola antolatzeko proposamena egin
zuenean. Graduondoentzako ikastaro haren antolamenduan
eta irakaskuntzan parte hartu zuten arkitektoek
etorkizuneko Arkitektura Eskolaren hazitzat jotzen dute7.
Honako honetan oinarritzen da ikastaroaren beharra:
«Ikasleak Arkitektura Eskoletan jaso duen prestakuntza
ezegonkorra dela eta […], Arkitekto Elkargoek beren
estatutuetan eskaintzen dituzten aukerak aintzat hartuta,
Donostian graduondoen etorkizuneko eskola sortu da, eta
hark, hasiera batean EHAEOn Gipuzkoako Ordezkaritzaren
mendeko izanik, zuzendaritzan autonomia badu ere, gaur
egun dagoen egoera zaila arintzen lagundu nahi du»8. Gogora
ekar dezagun lau urte lehenago «Palmako Adierazpena»k
arkitekto-eskolen irakaskuntza-eginkizuna ezarri zuela.
Horrekin bat etorriz, ikastaroa goi-mailako arkitekto
gradudunei eta Arkitekturako azken urteko ikasleei
7 1970eko abenduaren 15ean egindako EHAEOko Gipuzkoako Batzordeko
aktan.
8 Graduondoen ikastaroko estatutuak. Ikusi (Ocerin, 2016: 333), 10. eranskina.

zuzendu zitzaien. 1976ko abenduan izan zen Gipuzkoako
elkargokideen Batzar Orokorrean, hark eragin zuen interes
handia jaso zen.
1976an bertan, Oriol Bohigas-ek Luis Peñari, orduan
Bartzelonako Arkitektura Eskolan eskolak ematen hasi
zenari, Bartzelonakoaren mendeko ikastaro autonomoa
sortzeko proposamena egin zion: «Euskal Herrian eta,
zehazki, Donostian; izan ere, gure eskualdeko ikaslekopuru handiak justifikatu egiten zuen bertan egitea
unibertsitate-eremua arintzeko lehen esperientzia hori»9
Bohigasek aurretik egin zuen eragiketa hori, urte batzuk
lehenago, Valentziako Arkitektura Eskola sortzeko; beraz,
arkitekto katalanak aurreratu zituen Bartzelonako
Arkitektura Eskolak Donostian zuen ordezkaritza hori
ezartzea lortzeko estrategia, prozedurak eta erakundeurratsak. Prozesu horretan ezinbestekoa izan zen Luis
Peñaren irudia, agintari akademikoekiko eta administrazio
publikoarekiko erreferentziazko solaskide gisa. Halaber,
Bartzelonako Eskolako euskal ikasleak inplikatu egin ziren
eta, horrela, agintariei Donostian arkitekturako karrera
ezartzeko zegoen beharraren berri eman zieten. Azkenean,
1977ko azaroaren 21ean10, Arkitekturako lehen ikasturtea
inauguratu zen, Villa Yeyetten, Donostiako Udalak lagatako
eraikinean, Luis Peñaren zuzendaritzapean; dena izan zen
oso azkar. Bartzelonako Eskolako ordezkaritza gisa izendatu
zen, eta, 1981era arte, Arkitektura Eskola ez zen ofizialki
EHUren barruan sartu (Pablo eta Rubio, 2006).
9 Oriol Bohigasek Luis Peñari bidalitako eskutitza, 1977/07/08. Ikusi
(2016: 344), 13. eranskina. Iñaki Galarraga irakasle eta arkitekto doktoreak
atsegin handiz eman zizkidan 2012an urte hauetan guztietan gorde dituen
dokumentuak. Dokumentu horien artean Euskal Herrian Arkitektura Eskola
bat sortzeko helburuz artikulu honetan aipatzen ditudan Luis Peñaren eta
Oriol Bohigasen arteko eskutitzak dira. Galarragak berak ere eskaini zizkidan
Arkitektura Eskola sortu berri horretako lehen batzarretako aktak, eskutitzak,
etab.
10 Arkitektura Eskolako irakasleen batzordeko akta, 1977/11/09. Ikusi (2016:
367), 20. eranskina.
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5. irudia ~ 1977ko graduondoentzako ikastaroaren azala, 1977.
Egilea ~ Olatz Ocerin Ibañez.

Oriol Bohigasen proposamenak, teoria arrazionalaren
hurbileko arkitekturako aktibazio teorikoaren testuinguruak
eta Gipuzkoako Arkitektoen Elkargoko graduondoen
ikastaroa aurretik egin izanak beharrezko baterako ahalegina
ekarri zuten, 1977an Arkitektura Eskola sortzeko.
«Iturri zaharretik ur berria edaten dut», Joxean Artzeren
bertso ezaguna izateaz gainera, EHUko Arkitektura
Eskolara hurbiltzen diren guztiek sarreran irakur ditzaketen
hitzak ere badira. Iturri zaharrek duten ahalmenari egiten
zaion erreferentzia ez da Miguel Garai eta Santos Barea
arkitektoek eta eraikinaren egileek eginiko hautaketa
kasuala. Garai hirurogeiko hamarkadaren amaieran orduan
berria zen teoria arrazionalean interesa izan zuen euskal
gazte arkitektoetako bat izan zen; teoria horrek hiri
historikoaren eta arkitekturako aurrexistentzien balioa
berreskuratu zuen, utopia modernoaren porrotaren
aurrean. Teoria horrek foku hedatzaile nagusia izan zuen:
arkitekto profesionalen erakundea, Garai arduradun izan
zuen Kultura Batzordearen bidez. Horrek arkitekturako
kulturaren irakinaldi laburra baina trinkoa eragin zuen, eta,
ondorioz, Euskal Herria arkitekturaren zirkuitu teorikoaren
lehen lerroan kokatu zen. Testuinguru horretan, 1977an
UPV/EHUko Arkitektura Eskolaren hasiera ekarri zuen,
gertakarien eta gazte arkitektoen sare batek partekatutako
ahaleginaren emaitza gisa. Ahalegin bateratu horren bidez,
azkenean etorkizuneko arkitektoek beren lurraldean
arkitekturaren antzinako iturrietatik edateko aukera izango
zuten.
///
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6. irudia ~ Bartzelonako Arkitektura Eskolako Donostiako
ordezkaritzaren zigilua.
Iturria ~ “Arquitectura de siempre. Los años 40 en España” liburua.
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7. irudia ~ EHUko Arkitektura Eskolako jatorrizko sarrera, non ikus dezakegun Artzeren olerkia.
Egilea ~ Olatz Ocerin Ibañez.
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