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43. zenbakia / Etxebizitzaz

KRONIKA

Edukia: Urbanbat
Egituraketa: Itsaso
Larramendi Elexgaray
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2020ko azaroan zehar izan da aurten Urbanbat festibala, izen
bera duen kooperatibako kideek urtero Bilbon antolatzen duten
perlatxoa. Etxebizitzaren gaiak ardaztu du festibala, eta ezin
izan dugu horren zatitxo bat gurera ekartzeko tentaldia saihestu.
Garai pandemikoek ekitaldien digitalizazioa areagotu dutela
aprobetxatuz, bertan gertatutakoei lekua egin diegu Aldiriren
43.enean. Arrasto digitala utzi duten ekitaldi eta lanen laburpen
txiki bat ekarri nahi izan dizuegu.
www.9festival.urbanbat.org
On egin.
:::

2020ko otsailean inauguratu zen Vitra Design Museumen «Home Stories 100 Years, 20 Visionary Interiors»
erakusketa ireki zuen testuak honela zioen: «Gure
etxeak gure bizimoduen adierazpen dira, gure errutinak
itxuratzen dituzte egun batetik bestera eta, funtsean, gure
ongizatean eragiten dute». Agian, gaur egun, bizi dugun
garai erradikalean, adierazpen honek ustekabeko txanda
hartu du: etxeko berrikuntzaren historian oinarritzen den
erakusketa hau inauguratu eta hilabete gutxira, OMEk
mundu osoko pandemia deklaratu zuen eta milioika
pertsona beren etxeetara mugatuta egotera behartu behar
izan ziren, egoeraren ziurgabetasunaren eta kasu larrienen
minaren aurrean. Denbora-tarte labur horretan etxebizitzak
zorrotz eraldatu dira eta osasun publikoko politiketan
parte hartzeko espazioak bihurtu dira. Martxan dauden
ikerketek fruituak eman arte, oraingoz etxeko espazioak
pandemia kontrolatzeko «txerto» eraginkor bakarra dira.

Etxebizitza planetako larrialdiei aurre egiteko «gudu-zelai»
nagusi bihurtu da. Herritarrei eta diziplina desberdinetako
adituei dei egin diete «etxe inguruan ibiltzeko» esperimentu
kolektiboan parte hartzera. Etxeak laborategi bihurtu dira,
eta etxerik gabeko pertsonek ikusezinak izateari utzi diote.
Hilabete hauetan etxeak bonbardatu dituzte etengabeko
albiste, mezu, argibide, preskripzio, ebidentzia, araudi, meme,
argudio, galdera, espekulazio, eztabaida, ziurgabetasun,
prebentzio, iragarki, gogoeta, mehatxu, ultimatum, susmo,
indarkeria, kritika, salaketa eta eztabaidekin… Etxeek ere
harremanak berriro konfiguratu behar izan dituzte «egoera»
aldakor baten berri ematen duten komunikabideekin,
sare sozialekin eta azpiegitura narratiboekin. Hainbat
tokitan gertatzen zen egunerokotasuna gela gutxitan
kontzentratu da. «Kanpoan» gertatzen zena «barruan»
nahastu da. Azkenaldian heredatutako narrazioak
eguneratu eta berrikusi behar izan dira. Egun batetik
bestera, etxekotasunaren inguruko irudimen kolektiboan
kristalizatuta zeuden hainbat nozio, hala nola intimitatea,
harreman publiko-pribatua, espazio konpartituak, lana,
osasuna, segurtasuna, etxeko lanak, hezkuntza, aisia, zaintza,
sexualitatea, bizikidetza eta abar, zalantzan jarri dira. Ideia
horietako askoren esanahia lekuz aldatu, zalantzan jarri edo
erradikalizatu egin da. Narratiba zahar modernotik zerbait
geratzen bazen, etxea barne-espazio gisa deskribatzen zuena,
hala nola norbanakoaren askatasunerako gordetako eremua,
esparru neutral gisa, gizartetik, politikatik edo prozesu
naturaletatik kanpo zegoena, egoera erradikal honetan
baieztatu da etxe-eremuek (egun hauetan, konfinamenduunitateak) beti parte hartu dutela hiri- eta lurraldemetabolismoan; beti egon direla era guztietako dinamika
sozial, genero-rol, gorputz-politika, zaintza-erritual, arau21
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joera eta osasun-praktikek zeharkatuta; etengabeko soziotekniko eta azpiegitura baten parte zirela; mundu askotan
parte hartzen zutela, bai materialetan, bai sinbolikoetan;
komuneko ekologia politikoan modu erabakigarrian parte
hartzen zutela; osasun-, diziplina-, arau- eta ekonomiaereduetan inskribatuta zeudela; eta, agerikoa ez bada ere,
leku esperimentalak direla. Egun hauetan esperimentatu
duguna «hiria etxe barruan» izan da. Eta, beraz, etxeari buruz
hitz egitea hiri- eta landa-eremuari buruz hitz egitea da. Eta
alderantziz, esfera horiek guztiak elkarrekikoak direlako.
Baldintza ekosistemiko horretatik abiatuta, gure ustez,
etxeko gauzei buruzko hausnarketarako gune bat irekitzen
da. Ikuspuntu horretatik heldu behar diogu berriro «Home
Stories» ekimenerako gonbidapenari, «Gure etxeak gure
bizimoduen adierazpide dira, gure eguneroko ohiturak
moldatzen dituzte eta, funtsean, gure ongizateari eragiten
diote».
Uriel Fogué I elii [oficina de arquitectura]
Hiri-pilulak
Hiri-pilulak ikus-entzunezko proiektu bat da, minutu bateko
zatietan pertsona batzuen testigantzak biltzen dituena «Hiria
etxe barruan» gaiari buruz.

1. irudia ~ Hiri-pilulak.
Iturria ~ Urbanbatfest web orrialdea.
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2. irudia ~ Maria Jerez eta Nuria Moliner “Etxeko kronikak” jardueran.
Egilea ~ Olga Ruiz.

Etxeko kronikak

Etxean ibiltzearen esperientziak

Zuzeneko magazin bat da, elkarrizketak, musika-emanaldiak,
bideo-proiekzioak, performanceak eta sorpresa bat edo
beste biltzen dituena. Egungo salbuespenezko egoeraz hitz
egiten diguten kronikak.

Covid-19ak eragindako pandemia-aldian etxeko gauzei buruz
dugun pertzepzioaren aldaketen inguruko hausnarketak
planteatzen dituzten proiektu eta ekimenak.

Gonbidatuak: Diego Barajas Castillo, Maria Jerez, Eduardo
Castillo Vinuesa.
Esku-hartze berezia: Txaranga Urretabizkaia.
Urretabizkaia
Aurkezlea: Nuria Moliner.

• A Coruñako hiri-eremuko adinekoen egoitzak.
Ergosfera (A Coruña).
• Kirol-hiria etxe barruan. Getxo Kirolak (Getxo).
• Accessibility Digest. (Iruña).
•
Bartzelonako
Hiri
Berroneratze
Programa.
TerritorisXLM – Urbaning / Ayuntamiento de Barcelona
(Bartzelona).
• Konfinamendu sozialari (COVID-19), etxebizitzari
eta bizigarritasunari buruzko proiektua [COVID-HAB].
Mª Teresa Cuerdo Vilches, Instituto de ciencias de la
construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC) (Madril).
• Enlace. Entropía_arquitectura adaptativa + David
Cardona [Proiektu digitala. Garapena: Medellín (COL),
Bogotá (COL) eta Clermont EE.BB)]
• Cohousing ereduaren diagnostikoa Euskadin. Cristina
Cuesta Lerín (Cohousing Spain) eta Eusko Jaurlaritzako
Etxebizitza Saila (Euskadi),
• Common node. Tarte Arkitektura (Lasarte-Oria).
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Horma mehearen atzean, xingola-hezurra bezala.
Ingrid Guardiolaren ikus-entzunezko iturri-kodea
Etxea elementu antropologikorik zabalduenetako bat da.
Haurtzaroko beldurren proiekzio-lekua, debekatutakoaren
begi zarrastatzailearen espazioa, irudimen erradikalak inoiz
galtzen ez duen lekua. Baina familiako rolen, generoaren,
klase-borroken, desertzioen (moralak, sozialak, espiritualak)
eta prekarietatearen tokia ere bada. Etxea premia eta
misterioa da, erdigunea, batzuetan infernukoa, beste
batzuetan osasungarria. Covid osteko munduak, guztiok
etxean gordez, zentro horri buruzko galderak eta etxearloaren eta kanpoaldearen arteko harremana berpiztu ditu,
«Haratago» abstraktu eta birtual baten mailara pasatuta.
«Iturri-kode» hau ikus-entzunezko uneen konstelazio bat da,
Covid ondorengo mundu batean «etxe posible»aren ideia
eta haren arrisku eta distirak biltzen dituena.
:::

3. irudia ~ Ingrid Guardiola ikus-entzunezko iturri-kodea aurkezten.
Egilea ~ Olga Ruiz.
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