Aldiri. Arkitektura eta abar

Aldiri, 2021, I-II, 45, 10-19, ISSN 1889-7185

IRITZI ARTIKULUA

Begiratzeko modu bat

Itsaso Larramendi Elexgaray
Arkitektoa

Jasotze data: 2021-06-21
Onartze data: 2021-09-10

+++++++++++++++++++++++

Hau arkitekturaren eta hirigintzaren nire ikuskera
propioa osatzen duten zenbait testu eta argazkiaren
o collagea da. Aldirik eman didan zer horretan
zerbait azpimarratu beharko banu, diziplinarekiko
begirada eta kokapen propioaren bilaketa baitira.
+++
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45. zenbakia / Epilogoa

Gure auzoetan —Alde Zaharra, Sanfran eta Bilbo
Zaharra— etxebizitzaren arazoa ez da berria. Izan ere,
higiezinen espekulazioa da (gentrifikazio- eta turistifikazioprozesu basatiekin batera) hainbat etxebizitza pisu turistiko
bihurtu izanaren arduraduna eta azken urteetan alokairuak
% 20tik gora igo izanaren arrazoia. Etxebizitzaren arazoa,
beraz, ez da berria guretzat, baina egungo krisi ekonomiko
eta sanitarioarekin larriagotu egin da, eta, horrek, higiezinen
burbuilarekin batera gosea eta miseria ekarri dizkigu
desjabetuoi.
Etxegabetzeak geldituko zirela saldu ziguten. Baina
propaganda hutsa izan dela ikusi dugu, datozen
hilabeteetarako 40.000 etxegabetze baino gehiago
aurreikusten baitira. Gure sindikatuko kideen artean soilik,
4 etxegabetze-data daude ezarrita maiatzerako, kale gorrian
gera daitezkeen 4 familia. Denbora daramagu esaten: ez dira
etxegabetzeak, hau pobreen aurkako gerra bat da.
Baina honek guztiak ez gaitu beldurtzen, ez gaitu ahultzen.
Honek guztiak etxebizitzaren aldeko borroka politizatzeko
apustuan berresteko arrazoiak besterik ez dizkigu ematen.
Desjabetzearen aurrean, etxegabetzeen kontra eta gure
miseriatik etekinak ateratzen dituztenen aurka, gure
auzokideekin elkartzeko eta gure klasearekin antolatzeko
apustua egiten dugu, pobreen aurkako gerrari, klaseborrokaren bitartez erantzuten!
AZET Alde Zaharreko Etxebizitza Taldea
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Esan daiteke arkitekturak eta ingurune eraikiak «bitarteko»
gisa funtzionatzen dutela, ez eraikinen argazkiak esparru
publikoan zehar mugitzen direlako, baizik eta biltegiratzeko
gailuak direlako eta aldaketak egiten dituztelako“bitartekoak”
definitzen dituzten oinarrizko hiru operaziotan: ingurunea
hautematen dute, informazio hori beren aldaketa formaletan
gordetzen dute eta, aurrerago, ezkutuko efektuak beren
forman zabaldu eta kanpora ditzakete.
Hala ere, ingurune eraikia ez da soilik ingurumen- eta
politika-aldaketen sentsore pasiboa. Erregistratzen dituen
prozesuekin hartu-emana dauka eta eragin egiten die.
Adibidez, eraikinek klima erregistratzen dute, baina
kontsumitzen duten energia klima-aldaketaren eragile
handienetakoa da.
[…]
Eraikinak dokumentu historikotzat jotzean, arkitektura
forentseak leku bat du arkitekturaren historian, bereziki
arkitekturaren diziplinak eraikinen materialtasuna hein handi
batean baztertu egin duen unean, arkitektoen historiaren
eta beraiek utzitako dokumentuen atzetik. Potentzialki,
gainera, arkitekturaren historiografiaren metodoak zabal
ditzake, arkitektura forentseak eraikinen historiaren berri
ematen baitu giza ikuskeraren historiaz haraindi dauden
objektu material gisa, arkitektoaren figura gainditzen duen
biografiarekin. Arkitekto forentseek erabiltzen duten
«eraikin baten egitura-historia» kontzeptuak honako termino
hauek biltzen ditu: «ingurumen-jatorriak», «patologia
arkitektonikoak», «arazo arkitektonikoak», «eraikinaren
akatsak» eta «egitura-eraldaketako gertakariak». Horiek, ia
modu komikoan, eraikinen historia materiala materialismo
historikoaren kontzeptuarekin lotzen dute.
Horrela, arkitektura forentseak pertzepzioaren eta
esperientziaren fenomenologiaren kategoriak alda ditzake:
ez du harremanik gizakiok eraikina esperimentatzeko dugun
moduarekin, baizik eta funtsean, eraikinak erabiltzaileak
esperimentatzeko duen moduarekin, nola senti lezakeen
nola mugitzen diren eta nola jarduten duten haren barruan
eta inguruan. Hau ez da ikuspegi antropomorfikoa, eraikinek
ez baitute gizakion modura sentitzen; eraikuntzakoa baizik.
Printzipio bera zabal daiteke lurrazalean zehar eraikitako
inguruneetara eta lurralde handiagoetara: sentsore politiko
gisa jokatzen dute eta irakurriak izan daitezke.
Forensic Architecture – Eyal Weizman
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—Gortina? Ez zara ba proiektuan gortina bat jarri nahian
ibiliko?
—Eta zergatik ez?
—Ba gortina ez delako arkitektura.
—Hara! Eta nork esaten du zer den arkitektura eta zer ez?
—Hartu arkitekturaren historiako erreferentziazko edozein
eraikin: greziarren Partenoia, erromatarren Anfiteatroa…
ba al dago gortinarik maitea?
—Aipatu dituzun eraikinak eraikin publikoak dira, eta
horiek lortu dute arkitektura klasikoaren erreferente
bilakatzea. Baina ez dute garai bateko bizitzaren arkitektura
kontatzen. Tipologia batzuk falta direlako. Non dira garai
hartako arropa garbitzeko etxeak? Non dira sukaldatzeko
espazioak? Eta jolasguneak? Eta logelak? Estudiatu dugun
arkitektura historikoak irudi desitxuratu bat ematen digu.
—Esaten duzunak zentzua duen arren, lehenik, arkitekturakultura indartu beharko genuke. Eta arkitektura-arloko
jakintza faltagatik maisulanen ulermenik eza dago gizartean.
Arkitektoaren sentsibilitatea ulertzen ez denean, espazioen
gainbehera etortzen da. Berdin historiaren erreferentziazko
kontakizunetan edo bestelakoetan. Gure lana balioan jarri
behar dugu. Arkitektura argia, forma eta geometria lantzeko
jakintza teknikoa da.
—Baina ondo dakizunez, maisulantzat jotzen diren
eraikinen deserosotasuna askotan salatua izan da eraikinak
erabili dituztenen ahotik. Arkitektoentzat miresgarriak
diren espazioak ez dira beti erakargarriak edo atseginak
suertatzen kaletarrarentzat. Eta uste dut kritika horiei kasu
egin beharko geniekeela, eta barne-hausnarketa handiagoa
eragin beharko ligukeela.
—Ez dezagun mesedez arkitektura-lana antropologia edo
gizarte-zientzietako jakintzekin nahastu. Demagogikoa da
diziplinatik kanpoko iritziak aho batez ontzat ematea. Gure
egitekoa kontzeptu formala eta bolumetrikoa, espazioen
funtzionaltasuna, eraikuntza-sistemak eta materiala zehaztea
da.
—Bai, bai, aipatu dituzunak dira gure jardun espazialerako
tresna eta baliabideak. Baina ez horiek bakarrik. Egia esan,
distantzia handia eraiki dugu arkitektoen eta gizartearen
artean, eta ziurrenik, funtzionaltasunean eta eraikuntzan
zentratu garelako izan da. Forma eta bolumetriaren hizkuntza
lehenetsi dugu beste aspektuen aurrean. Arkitekturaren
alderdi esperientzial eta subjektiboak desagertu egin dira
pentsamendu arkitektoniko askotatik. Ez didazu ukatuko
oso esanguratsua dela arkitektura modernoak bizitzarekin
harremanean diren elementuak, gortina eta dekorazioa oro
har, espaziotik ezabatu izana.
—Berriro ere gortinaren kontu horrekin. Emakumea:
gortina amonek leiho aurrean zintzilikatzen duten tela
zati bat besterik ez da, kuxkuxean aritzeko. Mimoz egina,
bai, baina tela zati bat azken finean. Gortinen eta pareten
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koloreen gaineko erabakiak emakumearen esku uzten ditu
etxeko gizonak. Baina gortina ez da elementu modernoa,
eta arkitektura-espazioko ornamentuak ezabatzea izan
da gure lana azken mendeetan. Edo ornamenturik egon
behar bada, materialen hizkuntzaren emaitza izan dadila.
Ezberdindu dezagun, hortaz. Arkitektura domestikoaren
gaiak dira: leihoak, espazioen banaketak eta loturak, argi
natural zuzenaren lanketa, sostengu-egitura, azpiegituraz
eta zerbitzuz etxea hornitzea. Honi gainjartzen
zaizkion bestelako elementuak dekorazioa dira. Eta
ornamentazioaren zaleak emakumeak eta marikak dira, eta
ongi egiten dute beren lana, baina zereginak banatu ditzagun.
Arkitektura gai esentzialak eta behin betikoak lantzen ditu.
Eta dekoratzaileak behin-behinekoak, gehigarriak direnak.
—A ze mania lehen eta bigarren mailako kategoriak
ezartzeko. Ez al da askoz osasungarriagoa dekorazioa eta
egitura espazioaren parte kontsideratzea? Eta ez al da
dekorazioa “goi-arkitektura” demokratizatzeko bide bat?
Eta emakumearen zeregin arkitektonikoa dekorazioarekin
lotzea, barkatu LeCorbu, baina oso “zaharrunoa” da hori.
Horrelako irudikapenek egiten dute emakume bat daratulu
batekin lanean ikustea arraro gertatzea. Edo oraindik
ere, eraikuntza-lan baten zuzendari-emakumea ikusteak
harridura sorraraztea. Zenbat emakume arkitektok dioen
itxura eta jarrera aldatu behar dituela obra-esparruetara
doanean… Maskulinizazioaren performancea egitea
tokatzen zaigu. Bai, gorputza bertikal eta gure buzoa harro
eta seguru agertzea gure lana eta papera serio har dezaten.
Emakume arkitektoen erreferente gehiago behar dira, eta
Maradona-arkitekto gutxiago. Eta ibilbide emantzipatzaile
horretan, gortinak errepresentatzen duen materialtasun
femeninoa balioan jarri behar dela sinisten dut. Etxean
gordeta izan ziren iraganeko emakume askorentzat gortina
etxeko espazioan zintzilikatzea ekintza politikoa izan
zen. Arkitektura egiteko modu primario bezala ere uler
dezakeguna. Gortina, leihoaren ondoan kokaturik, denon
begietara, eta barnealdea kaletik ikusgarria egiten duen
elementua da. Leihoa eta espazioa janzten ditu gortinak.
Arina da, malgua, xumea eta bizia. Eskuarekin modu errazean
kendu eta mugi daiteke. Erabiltzaileari gaitasuna ematen dio
itxitasuna eta irekitasuna sortzeko. Ahalmena ematen du
gela egokitzeko gogoaren arabera edo beharren arabera. Eta
eskuz egina izan ohi zen, joskintza eta brodatzailearen lan
artisaua ekartzen zituen gelara. Beraz, jakintza kolektibotik
datorren materialtasuna da, lekuan lekuko kulturaren
erakusle. Ez da neutroa, ez da uniformea, ez da zurruna,
eta arkitekturaren jakintzatik desagerrarazi den elementua
da. Emakumea eta ehun-gaien clichéan geratzeko arriskuaz
jabeturik ere, gortina, azpiratua izan denaren adierazpen
arkitektonikoa delako, balioan jar dezagun.
Espazio-politiken kartografia bat - Ana Almandoz,
Ula Iruretagoiena, Michela Lamedica
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Neohaussmannizazioa
kapitulu
berri
bat
da
berrurbanizazioaren historia zaharrean, hiri-eraldaketaren
bidez «banatu eta irabaziko duzu» ideiarena, hiri-ingurune
fisikoa aldatzearen eta hobetzearen bidez, ingurune soziala
eta politikoa aldatzearen praxiena. XIX. mendearen
erdialdeko Parisen gertatu zen gauza bera gertatzen ari
da orain globalki, ez bakarrik hiriburu handietan eta udal
eta nazioetako indar politiko-ekonomiko boteretsuen
ondorioz, baita hiri guztietan ere, mundu osoko elite
finantzario eta korporatiboen eskutik eta dagokien
gobernuen laguntzarekin. Gobernu barruko eta kanpoko
klase-indar horiek beti kontzienteki konspiratzen ez duten
arren, ortodoxia global bat sortzen dute, eta, horrek, aldi
berean, mundua estaltzen duen hiri-sare berri bat sortzen
eta urratzen du.
Nahiago dut «hiri-ehuna» terminoa erabili «hiriak»
terminoa baino. Arrazoi bat da ehun hori luzatu eta
dena biltzen duela, fisikoki adreilu, mortero, altzairu
edo hormigoi gisa identifikatu beharrik gabe, normalean
hirien eraketarekin lotzen ditugun materialak. «Urbanoa»
munduaren urbanizazioa hautemateko modu abstraktuagoa
eta zehatzagoa da, urbanitatea modu ezberdinetan
gauzatzen den prozesu bezala pentsatzen laguntzen digulako:
hazkunde faltan zein gehiegizko hazkundean; utzikerian eta
gainpopulazioan; azpigarapenean eta gaingarapenean. Bi
aldeak estuki lotuta daude, bizi-forma beraren parte dira,
sorkuntza aktiboaren eta suntsipen sortzailearen bizi-indar
beraren parte. Ehun horren izaera aztertzen badugu (haren
hariak mundu osoan zehar korapilatzen dira, mendebaldetik
ekialdera eta ekialdetik mendebaldera, San Frantziskotik
Vladivostokera, Shanghaitik San Diegora eta poloen artean),
ehun hori unibertso subatomikoa aztertzen duen zientzialari
kuantiko gisa aztertuz gero, mikro-errealitate arraro batekin
egingo genuke topo, benetan makro-errealitate izugarria
dena.
Hiri-ehun horren barruan, iparralde globalaren eta hegoalde
globalaren, hirigunearen eta aldirien, hiriaren eta landaren
arteko bereizketa zaharrak errepikakorrak eta kaotikoak
dira, eta eguneratu eta birpentsatu egin behar dira. Besteak
beste, gaur egungo hiri-ehunaren barruan erdiguneak eta
periferiak daudelako leku guztietan; hiriak eta aldiriak
hirien eta aldirien barruan; geografikoki periferikoak
diren zentroak, eta bat-batean zentro bilakatzen diren
periferiak. Aldi berean, landa urbanizatu egiten da eta hiri
desindustrializatuak landatartu egiten dira, naturaren
kontraerasoaren lekuko. Hori horrela da mugak ezagutzen
ez dituen baina harresiak nonahi eraikitzen dituen mundu
batean. Urbanizazio planetarioak, berez, mundua elkartu eta
zatitzen du; planetako herritarrak elkartu eta zatitzen ditu.
The New Urban Question - Andy Merrifield
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Etxebizitzak Airbnb bizitokiekin ordezkatzean, hiriaren
fisonomia aldatzen da. Etxebizitza-eskasia eta gentrifikazioa
areagotzeaz gain, merkataritza-sarean eragina dauka.
Hasteko, Parisek biztanle gutxiago izateak urtean bezero
gutxiago izatea esan nahi duelako. Baina baita turistek ez
dutelako kontsumitzen bertan bizi eta lan egiten duen
biztanleria tradizionalaren modu berean. Amsterdam
hiriburuko biztanle batek Paris Match aldizkariko artikulu
batean bere lekukotza ematen du, iraupen laburreko
ostatuen alokairuak bereziki hunkituta: «Hurbileko saltokiak,
elikadurakoak, adibidez, arropa- edo souvenir-dendekin
ordezkatzen dira. Merkataritzarako behe-solairuak
hainbeste garestitu dira, non dendariek ezin dioten eutsi».
Veneziari dagokionez —non turismoaren presioak auzo
historikoetako biztanleriaren erdia joatea eragin duen—,
beste lekuko batek honako hau dio: «Egonaldi laburren
boomaren ondorio nabarmenetako bat supermerkatuen
ugalketa da. Duela hogei urte, hiru zeuden. Gaur egun, hogei
bat daude, eta lokal bat askatu bezain laster instalatzen dira.
Duela gutxi Despar supermerkatu handi bat inauguratu
zen antzinako zinema-areto bikain batean, Italia Antzokian.
Horrek izugarri eragiten die Rialtoko merkatuko merkatariei,
Venezian oraindik bizirik dauden negozio bakanetako batzuk
aurrera ateratzen baitituzte. Ezer erosten ez duten turistataldeentzako bisitak antolatzen dira, eta arrainen argazkiak
egitearekin konformatzen dira».
Airbnb, la ville ubérisée - Ian Brossat
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Industria-Iraultzarekin batera sortzen da fabrika-langilearen
irudia, produkzio-zentro batera joateko etxetik irteten
dena. Etxeko espazioa bigarren mailako espazio bihurtzen
da, eta biziraupenerako kontsumorako objektuak ekoizteko
gaitasuna izateari uzten dio, merkatuan eskuratzen baitira.
Horrela, lanaren kontzeptu berriaren gaineko balioa eta
kontrola galtzen da, lana soldatatik banaezin bihurtzen
delarik. Espazioen bereizketa denboraren definizio eta
mugekin lotuta dago; izan ere, lanaldia lansari ekonomiko
batekin bukatzen da eta ordainsari horri balio soziala ematen
zaio. Ugalketa-denborak, aldiz, elastikoa izaten jarraitzen du,
ordainsari ekonomikorik eta balio sozialik gabe.
Industrializazioaren garaian gertatu zen lanaren banaketa
sexualaren ondorioz, eremu espazial maskulinoak eta
femeninoak mugatu egin ziren, eta horien gainean hainbat
balio eta ideologia proiektatu ziren, «gizon» eta «emakume»
kategorien eraikuntza kulturala indartu dutenak. Gainera,
banaketa hori indartu egin zen sexu bakoitzari esleitutako
rol eta ezaugarri jakin batzuekin. Mª Ángeles Duránen
arabera, lanaren banaketa sexualarekin, familiaren barruko
zereginetan, gizonak arduratzen dira produktiboez —
merkatuarekin lotutakoak eta arlo publikoan garatzen
direnak—, eta emakumeak, berriz, ugalketa-lanen
arduradunak dira —etxeko eremuan gertatzen direnak—.
Desberdintasun biologikoa sexuen arteko bereizketaren
eta lanaren banaketa sexualaren justifikazio natural gisa
erabiltzen da.
[…]
Zaintza-lanak naturalizatzeak eta rol femeninoarekin
identifikatzeak zeregin horiek gutxietsi eta etxeko
espaziora (kontzeptualki) baztertzea ekarri zuen, espazio
publikoan egiten diren zaintza-jarduera asko badauden
arren (erosketak egitea, haurrak zaintzea, adinekoei osasunzentroetara laguntzea...). Horrek hiri-espazioak esfera
produktiboaren beharretatik pentsatzea erangin zuen, eta
ugalketa-eremuarekin lotutako premiak kontuan ez hartzea
horiek diseinatzeko orduan. Hau da, hiria ez zen zaintzajarduerak garatu ahal izateko euskarri fisiko gisa pentsatu;
industria-iraultzatik ulertu baitzen zaintza-jarduerak
emakumeek egiten zituztela eta soilik etxe barruan.
Urbanismo feminista – Col· lectiu Punt 6
+++
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