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Abstract

Ondorengo testuak abiapuntutzat hartzen
du pandemiaren ondorioz etxebizitzaren
inguruan areagotu den eztabaida. Behin
gaia kokatzen duen sarrera eginda, egun
indarrean dagoen etxebizitzaren eta
bizitzeko eren inguruko hausnarketa
laburra egiten da. Bukatzeko, jada
gauzatutako proiektuetan oinarrituz,
elkarlanean zein espazio publikoan
oinarritzen diren hainbat proposamen
plazaratzen dira.

The current discussion about housing and
new ways of living are the basis of this text.
An introductory explanation of the main
subject is followed by a little reflection
about the most extended ways of living
nowadays. Finally, having real projects as
a reference, community and public space
based housing proposals are made.
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Abiapuntua
Pandemiak eta itxialdiak etxe askok dituzten gabeziak
azaleratu dituzte, eta horrek haien inguruko eztabaida
areagotu du. Inoiz baino gehiago hitz egiten da eremu
domestikoei buruz, eta oraindik eta garrantzitsuagoa dena,
inoiz baino jarrera kritikoagoarekin.
Egoera honen harira, zenbait proposamen egin dira,
etxeetako espazioak birpentsatuz. Ez bakarrik arkitekturaren
munduaren aldetik, baita gizartearen gainontzekoaren aldetik
ere. Hausnarketa asko egin dira etxebizitza eredugarriaren
inguruan, nola izan beharko lukeen zehazteko: argitsuak,
aireztatuak, moldagarriak…
Jada, etxebizitza «post-pandemiko perfektua» lortu
dugu. Orain, zer egin gure hiri eta herrietan dauzkagun
espazio eta etxebizitza eraikiekin? Gure etxebizitza
«pre-pandemikoekin»?
Testuinguru eraikia eta kontzeptuala
Gaur egungo testuinguru fisiko eta kontzeptualari buruzko
azterketa kritikoa egitea beharrezkoa da.
Lehenenik eta behin azaldu dezagun, besteak beste, jabetza
pribatua, familiaren ulermen mugatua edo intimitatea
kontzeptuak oinarri dituen gizartean bizi garela. XVII.
mendean, etxebizitza feudal kolektibotik familia bakarreko
etxebizitzara pasatzean, Wiltold Rybczynsky-ren Home A
Short History of an Idea (1986) liburuan azpimarratzen den
antzera, pribatutasun domestikoaren beharrak ondoren
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etorri ziren etxerako edozein hobekuntza teknikok baino
era sakonagoan aldatu zuen etxearekiko ulermena.
Ildo horrek ondorio hau ekarri du: guztiz mugatua den eta
gizabanakoaren ikuspuntua aintzat hartzen duen ondarea.
Urriak dira etxe-irlen edo bloke arrunten banaketetatik
haratago doazen proposamenak. Eraikinen ohiko
antolakuntzetan, bizilagunekin elkarbanatzeko espazioen
arrastorik ez da egoten eta hurbileko espazio publikoekin
duten erlazioa ere eskasa izaten da.
Espazio publiko eta ekipamendu kolektiboek ere badituzte
hainbat gabezia. Etxebizitzaren eta hiriaren artean sortu den
muga argiak bien arteko erlazioa ekidin du. Era berean, inguru
urbanoen eraikuntza-prozesuan zehar, eremu publikoek
duten garrantzia alde batera utzi eta askotan araudiak
finkatzen duen betebehar bat bezala besterik ez da ulertu.
Salbuespenak salbuespen, hiri eta herri gehienek badituzte
nolabaiteko «sare» bat osatzen duten gutxietsitako eta
erabili gabeko tokiak.
Horretaz gain, aipagarria da gure inguruak kontsumoarekiko
duen menpekotasuna. Hirian gertatzen diren jarduera
askok merkataritza dute oinarri. Kalean egiten diren ekintza
sinpleenetatik azken urteetan eraikitzen ari diren saltokigune handietara.
Ezarritakoa irauli
Constant- ek bere New Babylon (1959-1974) liburuan bere
buruari egindako elkarrizketan honako hau dio: «Ezin dugu
gaur egun indarrean dagoen kulturaren eta beste baten
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artean aukeratu. Benetako irtenbidea edozein jarduera
artistiko alde batera uztea eta etorkizuneko kultura berri
baten prestakuntzan lan egitea da, oraindik egia bihurtzea
ezinezkoa den arren».
Constantek iradokitzen duen erara, egun indarrean dagoen
etxebizitza eta espazio publikoekiko ikuspuntua aldatzeko
dugun gaitasuna erabakigarria izango da inguru urbanoen
hobekuntzan. Ohiko familia motak, pribatutasunaren
kontzeptuak, etxebizitzaren eta espazio publikoaren arteko
muga argiak… gizakion asmakizunak diren heinean, haien
desegiteak ere hala izan beharko luke. Beraz, hiri eraikiaren
aldaketaren erantzuna soilik lortuko da etxebizitzaren eta
hiriaren arteko erlazioaren ulermen mugatua zalantzan
jarriz.
Jorra daitezkeen beste ideia askoren artean, bi dira
nabarmendu nahi direnak. Alde batetik, Xavier Monteys
eta Pere Fuertes-en Casa collage (2001) liburuan Gerardo
Ragone-ren «Casa diffusa»(1988) kontzeptuari egiten zaion
aipamena, non etxebizitzaren zati batzuk lurraldean banatzen
diren. Domestikotasunaren ideia itxi eta estatikoaren
aurrean, etxebizitza ulertzeko era irekia, mugagabea eta
kolektiboa.
Bestalde, Henri Lefevre-ren Le droit á la ville (1968) liburuan
azaldutakoarekin bat, hiriarekiko dugun eskubideak eskubide
natural gehienak bermatu beharko lituzke. Mugimenduaskatasuna edota sozializazioaren eskubidea ditugun bezala,
jarduera parte-hartzailea eta jabetzaz bestelakoa den
jabetzea ere ezinbestekoak dira.
Hiria Oinarri
Gaur egungo eredu domestikoen gabezietako askok, hala
nola espazio faltak, gune partekatuak ez izateak, barneespazioen moldagarritasun ezak… laburbilduz, antzinako
joerak gaur arte mantendu izanak sortutako hiri zein
etxebizitzen hutsuneak, hiriko espazioen bestelako erabilera
baten bidez lausotu daitezke.
Gauzak horrela, espazio partekatuak indartuz, aukera ezin
hobea sor daiteke berez inguru etxetiarretan egiten diren
jardueretako batzuk etxeetatik kanpo ateratzeko eta hiriak
era kolektiboan gizatiartzeko.
Adibide batzuk
Horrelako proposamenak jada egin dira hainbat hiritan.
Bartzelonako superirlen proiektuan, Sant Antoni auzoan
gauzatu den esku-hartzean, beste ekintza batzuen artean,
kaleen zoladurak margotuz eta altzariak jarriz, lehen garraioz
beteak zeuden kaleak guztiz aldatu dira.
Orizzonatle kolektiboak orokorrean egiten dituen
proiektuak ere horrelako proiektuen adierazgarri dira,
esaterako «Le Orecchie di Gussano, a day for rediscovering
public space» proiektuan kartoizko altzariak jarri dituzte
Erromako Pigneto auzoan zehar, auzokideek espazio
publikoari buruz duten ikuspuntua birpentsatzeko. Ildo
horretatik, Recetas Urbanas kolektiboak, Kuvas S.C, eta

43. zenbakia / Etxebizitzaz

Cubas Ingleses proiektuetan, non hiriko zenbait espaziotan
obra-edukiontziak erabiliz era askotako programak ezartzen
diren, kalearen berrikuspenaren aldeko eredu dira.
2012. urtean,TPX (Todo por la praxis) kolektiboak, Guía para
VUA (vacios urbanos autogestionados) argitaratu zuen. Bertan
deskribatzen da, pausoz pauso, hirietako orube hutsei behinbehineko erabilerak emateko jarraibide posible bat. Behin
orubea aukeratuta eta haren datuak eskuratuta, negoziazioprozesu bat hasten da jabearekin. Jabetza publikoa duten
orubeek erraztasun gehiago izaten dituzte adostasun
batera heltzeko orduan. TPXk proposatutako gidak, «título
de precario» formulapean, aldi baterako lagapena azaltzen
du. Egoera horretan, orubearen jabeak eta erabiltzaileak
hitzarmen bat sinatzen dute, bi aldeen betebeharrak
finkatzeko.
Hirietan aurkitzen diren espazio hutsetan aurrera eraman
diren ekintzak askotarikoak izan dira. Udalarekin hitzarmen
baten bidez eta TPXren parte-hartzearekin ere, Madrileko
bi kasu ezagun: «Esto es una plaza» eta «El campo de la
cebada» espazio publikoaren erabilera kolektiboaren adibide
ezin hobeak dira.
Bi kasu horiek hiriaren tramaren barnean kokatzen diren
arren, era honetako estrategiak beste hiri-morfologia
batzuetara egokitzea ere badago. Basuramak 2016an
«agostamiento» ekimena aurrera eraman zuen, Vallecaseko
zabalgunean, Madrilen. Bertan, «auzoko» biztanleekin batera,
7.000 eguzki-lore landatu zituzten orube huts batean.
Adibide honek garrantzi bikoitza du: batetik, auzokideen
parte-hartze aktiboa, eta, bestetik, paisaia produktiboaren
hiritartzea.
Proiektuak garaikideak direla badirudi ere, ez dira soilik
egun egiten ari diren esku-hartzeak. Jada Aldo Van Eyck
arkitektoak, II. Mundu Gerra eta gero 1948-1978 urteen
artean, Amsterdam hiriko hainbat zatitan, umeentzako
jolasgune ezberdinak proposatu zituen espaloietan, eraikinen
atzealdeetan, plazetan eta, kasu batzuetan, garraiobideentzat
aurreikusitako tokietan, hirian umeen espazioa aldarrikatuz.
Biztanleria gora doan heinean, espazio libre gutxiago
geratzen da hiri eta herrietan, eta egoera horren aurrean,
lehen antzematen ez ziren tokiez baliatzea da jarrai daitekeen
estrategietako bat.
Adibide guztiek ideia orokor baten inguruan dihardute:
hirietan dagoen espazio publikoaren erabilera ohikotik
haratago eramateko ideiaren inguruan, alegia. Ideia horri
jarraipena emateko, hainbat hiritan errepikatzen diren bi
morfologia hautatu dira aztertzeko.
Aldiriak
1. kasua Gasteizko aldirietan dagoen Arkaiate auzoan
kokatzen da. Neurriz gaineko hazkunde baten ondorioz
sortutako gunea da. Espainiako Estatuan horrelako kasu ugari
daude, adibide nabarmenena da Zaragozako Arcosur eremua
da, Z-40 autobiatik ikusgai dagoen basamortu argiztatua.
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1. irudia ~ Aldiriak, irudikapena.
Egilea ~ Pablo Gallastegui eta
Iker Mujika.

Beste neurri batean, Arkaiaten ere aurki daitezke hutsik
dauden orube ugari. Horrelako hiriguneetan sortzen diren
arazoak askotarikoak izaten dira, haien artean: ekipamendurik
eza, autoarekiko menpekotasuna… Horrelako tokietako
biztanleek udalaren arduragabekeriak ordaindu behar izaten
dituzte urte luzeetan zehar.
Arkaiateren antzerako hazkundeetan etxebizitzek dituzten
gabeziak parekagarriak izaten dira ezaugarri bereko
guneetakoekin . Orokorrean, etxebizitza berriak izaki, ez
dituzte hirien erdiguneetan kokatzen diren etxebizitzen
hutsuneak. Argiztapena, aireztapena… ziurtatua dago.
Gehiegizkoa ez bada ere, tamaina ere aski izaten da eguneroko
bizitzaren beharretarako. Hala ere, ez dute gaur egungo
etxebizitzaren ikusmoldetik alde egiten. Elkarbizitzarako
espazioak urriak (edo hutsalak) izaten dira, gizabanakoaren
parte-hartzea sustatzeko aukeren antzera.
Adibidea irudikatzeko, erabilerarik gabeko orube publiko
bat bilatu da. Gasteizko hirigintza-plan orokorrak garatzen
duen 12. sektoreko plan partzialean EM-3 (ekipamendu
askotarikoa) orubea hautatu da, 6.500 m²-ko azalera duena
eta ekipamendu publikorako bideratuta dagoena.
Gaiari neurria hartuz, hautatutako gunean, eta inguruko
etxebizitzek dituzten gabeziak osatzearren, hainbat erabilera
proposatzen dira (1. irudia).
Hiriko espazio publikoan horrelako erabilerak aurkitzea
arrotza gerta daitekeen arren, eremu domestikoen
hiritartzearen ondorio dira. Beste aukera askoren artean,
hurrengo programa aurkezten da adibide bezala: etxeetako
barne-kanpo erlazio eskasaren aurrean, hegoaldera
begiratzen duen terrazodromoa, banakako sukalde eta
jangeletan zailak izaten diren lagunarteko bazkariak egiteko
leku aproposa, etxetik lan egiteak sor ditzakeen zailtasunak
ekiditeko, elkarlanean jarduteko bulego ekipatuak,
etxebizitzak toki gehigarri batez hornitzen dituen gela
satelitea eta Naturarekin kontaktu zuzenago bat bermatzen
duen landa-eremua.
Hiri-eskalara joz, 2014. urtean CEAk (Centro de Estudios
Ambientales) garatutako La infraestructura verde urbana en
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Vitoria-Gasteiz dokumentuan, hiriko orube hutsen analisia
gauzatzen da. Testuak dioenez, 794.196 m²-ko azalera dago
hutsik ekipamendu publikora zuzenduta dauden orubeetan.
Horrelako espazioek hiri-eskalan duten garrantzia
nabarmena da, era askotako erabilerak garatzeko gaitasuna
baitute. Behin-behineko ekintzen bidez, hiri-bilbetik kanpo
geratu diren auzoak ekipamenduz hornitzeko edo, aurreko
dokumentuak defendatzen duen erara, azpiegitura berdearen
parte bilakatzeko.
Zabalguneak
Beste adibide gisa, Iruñeko bigarren zabalgunea.
XX. mendearen hasierako zabalgunea da, Euskal Herriko eta
Espainiako Estatuko hainbat hiritan ageri den kasua. Hala nola
Bilbo edo Donostiako zabalguneek antzerako ezaugarriak
dituzte.
Auzoko espazio libre nagusia Zitadela parkea izanda, eta hiri
osoko biztanleriak erabiltzen duen neurrian, ez da auzoko
barne-espazio libreen urritasuna orekatzeko nahikoa.
Bilbea 70 x 70 metro inguruko etxe-irletan antolatzen
da. Orokorrean, beheko solairuen erabilera komertziala
da, eta hortik gora etxebizitza-erabilera da nagusi, 4 eta 7
solairu arteko eraikinetan. Batik bat, 20 metroko sakonera
dute, beraz etxeetako zati askok ez dute argiztapen edo
aireztapen egokirik. Geroago eraiki diren eta 10-15 metroko
sakonera duten blokeak ere badaude, baina ez hauetan eta
ez besteetan ez da terraza edo kanpo-espazio nabarmenik
eskaintzen. Gainera, denboraren poderioz, zenbait zatiketa
ezberdinak egin dira, eta etxebizitza txikiagoak sortu.
Helburua zera da: espazio publiko gisa antzematen ez diren
guneetan dauden aukerez baliatzea, ahal den neurrian,
etxebizitzetan dauden gabeziak osatzeko, kanpo-esparruak
erabiliz eta komertzioez gaindiko jarduerak sortuz. Eskuhartze nagusia kaleen antolaketa aldatzea da, batez ere
aparkalekuek hartzen duten eremua eraldatuz. Pandemia
dela-eta, tabernen terrazak ahalbidetu eta handitu diren
heinean, zergatik ez kontsumotik at dauden ekintzak?
Eredu gisa, Amaia eta Felipe Gorriti kaleak hartuko dira.
Amaia kalea, noranzko bakarreko 2 bide ditu, alde batean
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2. irudia ~ Felipe Gorriti eta
Amaia kaleak. Adibideak.
Egilea ~ Pablo Gallastegui eta
Iker Mujika.

4 metroko aparkaleku-zerrenda bat duelarik. Felipe
Gorriti kaleak, aldiz, 2,5 metroko zerrenda bana ditu alde
bakoitzean, haien artean noranzko bakarreko bide bat
izanda. Proposamena aparkalekuen tokian tokiko okupazioan
datza, espaloiaren zabalgune estatiko gisa ulertuz. Izan ere,
aparkalekuak kenduz, 10 eta 20 m² arteko azalera lor daiteke,
non bestelako erabilerak eman daitezkeen (2. irudia).
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