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Betiereko aldiritarra(k)
Ez omen da gauza bera eratortzen den zerbaiti agur
esatea (agur esan beharra) edo zerbaiti amaiera ematea
erabakitzearen ondorioz agur esatea. Agur honetan,
Aldirikoan, bietatik dagoelakoan nago.
Nostalgiko eta existentzialista garenok gauzak amaitutzat
ematea, edo bukaera emateko erabakia hartzea, ekidin
egiten dugun zeozer da. Bueltarik izango ez duen horren,
absolutua den horren erabakitzetik ihes egiten dugu. Entzun
izan dut heldutasun falta ere badela hori. Izan daiteke.
Oso bestelakoa da, ordea, zerbait erabaki gabe eratortzen
denean, horri aurre egitea.
Doluak pilatu zaizkidan urte honi, amaiera beste agur batekin
eman beharrean aurkitzen dut neure burua. Eta ariketa hau
moduren baten zuri berriz agur esatea ere bada, Maider.
Zu Aldiritik falta eta orduan agertu nintzen Erredakzio
Kontseiluan (hasieratik Aldiriko orbitan ibili banintzen
ere, hein handi baten zure erruz gainera). Amaiera honi
buruz hausnartzen nenbilela, aldiritar batek esan dit Aldirin
nagoenetik nire ondoan ikusten zintuela, Maider. Opari
galanta. Barkatu gozoegi jartzen banaiz, oraingo honetan
neure buruarekin zintzotasun-ariketa egitea erabaki dut eta.
Eta bai, batzuetan gozoegia naiz.
Maialen Lujanbiori entzun nion aspaldi baten irratian, eta
ordutik askotan aipatu eta erabili dut esaldia: «Ekimena
eta ekintzailetza da sonatuagoa gaur egun, eta bai, gauzak
abiatzeak badu bere meritua. Baina benetan zaila dena,
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benetako artea, gauzak bukatzea da, bukatzen jakitea, ondo
bukatzen jakitea».
Zure agur-egunean ere erabili nituen berbok, Maider.
Ezinbestean ere honetara ekarri behar nituen, jakina. Ardura
makala, aldiritarrok geure buruari egokitu dioguna.
Jakin badakit aldizkari baten bigarren pertsonan idatzitako
artikulu batek zientifikotasunetik gutxi duela. Azken
zenbaki honetan ekarpenak neurri eta doinu librean egin
genitzakeela erabaki genuen, asmoa barruak hustea ere
bada eta. Exorzismo moduko honetan, bigarren pertsonan
(eta tarteka lehenengo pertsonan ere) idazteko lizentzia
eman diot neure buruari. Zuri idaztea berez egon badagoen
zure presentzia bermatzeko modu bat ere badelako, Maider.
Eta bide batez nire “omenalditxo” pertsonala ere egiteko
baliatuko ditut berbok (Aldirigatik egindako guztiagatik ere).
Aldiriren bideak (bide honek) amaiera topatu duela
ondorioztatu genuenean, hasieratik etorri zitzaidan
pentsamendu bat burura: zer pentsatuko zenuen zuk behin
egoera honetara helduta. Ziur nago, oso ziur gainera, gure
artean egongo bazina oraindik ere saltsa honetan egongo
zinatekeela eta. Gero pentsatu nuen zer idatziko ote
zenuen zuk azkeneko zenbaki honetarako. Argi ikusi nuen,
hori bai, hemen, azken zenbaki honetan egon behar zenuela,
presente. Hemen zaudelako, ezinbestean, edonola ere.
Maider, hemendik aurrera beste guztiok bezala, betiereko
aldiritarra zarelako.
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45. zenbakia / Epilogoa

1. irudia ~ Bilboaldeko hiri-lurzorua + lurzoru urbanizagarria + geografia fisikoa interpretatua.
Egilea ~ Maider Uriarte Idiazabal.

2. irudia ~ Bilboaldeko plano konbinatua ertz-tipologiaren azterketarekin.
Egilea ~ Maider Uriarte Idiazabal.
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3. irudia ~ A8 Autobidea Bilbotik
igarotzean.
Egilea ~ Maider Uriarte Idiazabal.

Eta abar
Azken zenbaki honetako hausnarketa atzera begiratze bat
ere bada, nola ez.
Hasiera-hasieratik parte hartu zenuen Aldirin. Eta mundu
hau utzi zenuen arte ez da erraza izan zure ekarpenik ez
duen ale bat topatzea (tesia aurkeztu aurreko garaia alde
batera utzita, jakina). Eta ez edozeri buruz idazten zenuelako,
edozein gai zure iragazkitik pasatu eta horren gaineko zure
gerturatzea egiten zenuelako baizik.
Batzuetan galderak baino ez zenituen bota (edo partekatu),
«Babes ofizialeko gizartea» zenbakian umeek «etxe»ari
buruz duten irudiari buruzkoan, adibidez. Ezer esaten ez
delakoan, dena galdetu.
Eraikinen analisiak egiten zenituenean ez zinen analisi
formal deskriptiboetan geratzen. Arkitekturak tokiarekin
duen harremanean jartzen zenuen fokua (Steven Hollen
Miarritzeko Surfaren eta Ozeanoaren Hiriari buruz idatzi
zenuenean, kasu). Lekuaren, tokiaren garrantzi ezinbestekoa
aldarrikatzen duzu artikuluotan. Eta baita esperientzian
oinarria duen arkitektura ere, erabiltzailearen pertzepzioan
oinarritutakoa, fenomenologikoa. Ondo gogoratzen dut
urte batzuk lehenago, karrerako hirugarren mailan Iñaki
Abalosen La buena vida irakurri genuenean ere, etxebizitza
fenomenologikoak eman zizula arreta. Honen gaineko
interesa ez zen gauza berria, hortaz.
Sarritan galderekin bukatzen zenituen artikuluak. Zure
irizpidea argi azaltzen bazenuen ere, ondorioetan baieztapen
sendoak diktatu beharrean, askotan hausnarketako atea
zabalik uzten zenuen. Epaia eman beharrean, gogokoago
zenuen hausnarketarako atea zabalik uztea.
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Aldirik modu kontziente eta bilatuan eman izan dio arteari
bere tokia zenbaki bakoitzean, hasiera-hasieratik. Besteak
beste, eta batez ere, azalen bitartez zipriztindu izan da Aldiri
artearekin. Eta puntu honetan ere egin zenuen zure ekarpena
(zure artearekiko jakin-mina ezaguna zen ezagutzen
zintugunon artean eta). Horren adibide dira Daniel Tamayo
artistaren azala eta elkarrizketa «Postmodernoak gaur»
zenbakian, edo Antton Mendizabal eskultorearenak «Ttipi»
zenbakian.
Honekin zuzenki lotuta,Aldirin egin zenituen ekarpenak berriz
irakurtzean gauza batez konturatu naiz: zure intimitatea
ondo gordetzen zenuen arren (hein batean zure lotsaren
eraginez), modu pertsonalean ezagutzen ez zintuenak, jakin
gabe, Aldiriren bitartez zu asko ezagutzeko aukera izaten
zuela. Zuretik, zure pertsona intimotik, familiatik, asko dute
zure ekarpenek. Sekula horrela adierazi ez bazenuen ere,
burura etorri zait zure ekarpenak munduari (gure mundu
txikiari) zure barrua irekitzeko modua (enkriptatua?) izan
zitezkeela.
Berez, ez genuen Aldirin kointziditu. Tira, bai eta ez. Arestian
aipatu bezala. ni ez nintzen Erredakzio Kontseiluan sartu harik
eta Aldirik (ere) zu galdu zintuen arte. Aldiriren hastapenetik
beti gertu ibili nintzen, hori bai. Eta zure eskutik gainera.
«Arkitektorik gabeko arkitektura» zenbakian animaliek
egindako arkitekturaz aritu ginen elkarrekin idatzi genuen
artikuluan. Animalienganako nire maitasunaren jakitun
luzatu zenidan artikulua elkarrekin idazteko proposamena.
Gaur artikulua berrikusten konturatzen naiz paisaiaren
gaiaren atzean bazegoela zure hausnarketetan, naturaren
eta artifizioaren arteko harremanari buruzko kezka. Ordutik
aurrera askotan agertuko den ardura.
Gaurko begiekin irakurrita bitxia iruditu zait parkour
eta skatearen inguruan «Kirolaren bueltan» zenbakian
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45. zenbakia / Epilogoa

4. irudia ~ Ertzeko paisaiak.Traban
dagoen mendia (hodiak Kadagua
gainetik).
Egilea ~ Maider Uriarte Idiazabal.

idatzi zenuena. Ikuspegi interesgarria ematen duzu, hiriespazioen erabilera kritikoaren ingurukoa, espazio arautu
gabe eta mugagabeari buruzkoa. Kirola bera ere zalantzan
jartzen duena. Auziei bigarren buelta bat emateko zenuen
gaitasunaren erakusle.
Konturatzen naiz hori bai, lehenengo pertsona pluralean
idazten zenuela sarri, zure zureak diren tesiak adierazteko.
Fokutik aldentzeko zure joeraren erakusle hau ere.
Suposatzen dut egiten ari naizen ariketa honek ez zintuela
eroso sentiaraziko. Baina badakizu, bakoitzari berea. Oraingo
honetan, eustea tokatzen zaizu.
Paisaia badago
Askotariko ekarpenak egin bazenituen ere (elkarrizketak,
proiektuen aurkezpenak, eta batez ere artikuluak), badago
ia denetan bahe bat, guztiak (asko) zeharkatzen dituena:
paisaiarena. Aukera zenuen guztietan (batzuetan modu
zuzenean, besteetan zeharka), «zure» gaiari ekin zenion.
«Kosta ahala kosta»n, Gorrondatxeri buruzko artikuluan,
paisaia agertzen duzu lehendabizikoz: natura, zer den
naturala, artifizioaren balioa eta teorian itsusia denak duen
interesa azaleratzen duzu. Interesa eta balioa. Eta estetikaz
harago, eta balio naturalez harago, memoriaren balioak ere
duen garrantzia aldarrikatzen duzu. Ordutik aurrera zure
ikerketaren osagai nagusi izango duzun Bilbo Handiaren
aldirietako ertzetako paisaiaz ari zara hemen, ia erakusten
ez duzun zure galbahe pertsonaletik gainera (Azkorri
zenuen hondartza kuttunena eta).
Mugikortasunari buruzko «Mugitu ala hil?» zenbakian ere
paisaiaren auzia ekartzen duzu mahai gainera. Errepideei
buruz ari zara, baina paisaiari buruz azken finean. Eta beste
behin orokortasunetik hasi eta Bilbora ekartzen duzu

eztabaida. Eta beste behin, galderekin ixten duzu artikulua,
hausnarketarako gonbita luzatuz.
«Euskal Hiriak» zenbakian, hemen bai modu zuzenean, Bilbo,
paisaia eta ertzaren inguruan idatzi zenuen: Bilboko eremu
metropolitarreko aldirien azterketa egin zenuen. Ertza,
bazterra, betiere erakargarri izan zenuen. Zeure burua ere
honetan kokatzen zenuen. Orain bazterraren aldarrikapena
(orokorrean) oso zabaldua (edo zabalduago) badago ere,
hasieratik izan zenuen ertzaren gaineko interesa, askok
fokua erdiguneetan jartzen zuten bitartean. «Ertzeko paisaia
arruntak», esaten zenuen. Arruntak baina konplexuak,
askotarikoak, modu errazean ulertzen ez direnak. Hor
topatu zenuen erronka.
«Berde berdea» zenbakian zure eskutik ezagutu genituen
verdolatrie bezalako terminoak, hemen ere Bilboaldeko
errepideen kasuan lurra hartuz. Paisaia bai, eta ikuspegi kritikoa
ere bai. Kritika zuzena, zorrotza, paisaiaren izenean egiten duzuna.
Paisaiaren kontzeptualizazio sinplista eta partzialaren aurka.
Zenbaki honetako artikuluetan,gainera, autore oso interesgarriek
sortutako kontzeptu eta berbak euskarara (eta euskal eremura)
ekartzen dituzu, Alain Roger-en berdezalekeria (verdolatrie) edo
David Gissen-en azpinatura (subnature), esaterako.
Azken horren harira, natura kontzeptua kulturala dela
adierazten duzu. Natura baztertuak natura ere badirela
aldarrikatzen duzu. Berriro ere arkitekturaren eta naturaren
arteko harremanaren inguruko berrikuspen kritikoa
ekartzen duzu eztabaida-gunera.
«Homo turisticus»en ere ekarpen erakargarriak egin
zenituen. Irudien bitartez, turismoa arkitektura eta paisaiari
lotuta agertzen duzu hauetako batean. Esperientzia izan
aurretik jada digerituak diren tokietara bertaratzean sortzen
duten emoziorik ezari buruz aritu zinen. Manriqueren
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5. irudia ~ Etxetik ikuspegia.
Kashiwanoha (Tokio, Japonia).
Egilea ~ Maider Uriarte Idiazabal.

6. irudia ~ Tokioko ikuspegia
Sunshine City etxeorratzetik
(Ikebukuro).
Egilea ~ Maider Uriarte Idiazabal.

7. irudia ~ Azkorri hondartza.
Egilea ~ Maider Uriarte Idiazabal.
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Lanzaroteren kasua ekarri zenuen gauzak beste modu
batera egin zitezkeela aldarrikatzeaz gain, ereduen bitartez
azaltzeko. Natura eta arkitektura uztartuz berezko
lurraldeko ezaugarriak azpimarratzea posible da, eta horren
uste osoa zenuen. Baina garapenkerian jauzi gabe. Eta kritika
alde batera utzi gabe (argilunik gabeko arrakastarik ez dago
eta).
Turismoaren gaineko zenbaki berean «Aldiriek ez dute
postalik» idatzi zenuen. Aldirien irudi aurreiritziduna
alboratu eta beste modu bateko haien aldarrikapena
babesten duzu artikuluan. Hiri-bazterrak ere hiri direla,
alegia. Hirien aniztasun heterogeneoa onartu beharrean
gaudela diozu, egia esentzia bakarra ez da existitzen eta
(sentitzen dugu turistengatik, hori bilatzen dute eta. Hori
saldu dietelako, noski). Baina ez dituzu aldiriak produktu
turistiko berri gisa aldarrikatzen: irudiek (postalek) haien
estigmatizazioa eraldatzeko lagundu dezaketela uste duzu.
Horien ondoren, urte pare batez ez genuen zure testuen
berri izan, tesian guztiz zentratuta egon zinen eta. 2015eko
azken zenbakia heldu zen arte, «zure» zenbakia: «Paisaia
badator». Artikuluen zure filiazioan «Arkitekto doktorea
eta EHUko irakaslea» irakurri genuen lehendabizikoz.
«Paisaia badator». Etorri zen, ekarri zenuen, bai. Eta harekin
itzuli zinen zu ere. Zure zigiludun zenbakia da: azaleko
artistaren aukeraketatik hasi, eta editoriala, elkarrizketak
eta nola ez, artikulu borobila barne hartzetan duena. Zure
itzulera izan zen bai, eta jakin gabe, bai eta zure agurra ere.
Izaskun Antona azalaren egileari eginiko elkarrizketan
paisaiaren eraikuntza kulturalari buruz ari zineten,
paisaiaren manipulazio eta menderatzeari buruz. Miren
Askasibar biologoarekin solasaldian, aldiz, Paisaiaren
Europako Hitzarmenak eman zituen aukerez, gehiengoa den
ohiko paisaia arruntaren kudeaketa eta antolamenduaren
beharraz eta paisaia fosilizatzearen arriskuaz aritu zineten,
bai eta paisaiaren hautemate indibidualaz eta kolektiboaz,
sorkuntzaz eta irizpide berritzaileez, paisaiak memoriarekin
eta izaerarekin duen loturaz, eta abarrez. Zuk bai jakin
elkarrizketa bati mamia ateratzen.
Eta zenbakia, nola ez, hiri-bazterreko paisaietara hurbilketa
teorikoa eginez borobildu zenuen, Bilboaldeko paisaiak
bistatik galdu gabe noski. Zure ikerketaren helburua
honakoa da: hiri-bazterreko paisaien balioak identifikatzeko
prozesu bat aurkeztea; hau da, bazterreko paisaien izaera,
formak, historia ezagutuz haien kualifikazio bat lortzea da
zure asmoa.

45. zenbakia / Epilogoa

Azken finean, hausnarketak hausnarketa, helburu praktikoa
ere badu zure ekarpenak: paisaia ulertzeko metodologia
proposatzen duzu. Aipatu bezala, Bilboko mendietako hiribazter paisaietako kasu paradigmatiko konkretua erabiliz,
gainera.
«Paisaia badator», esan zenuen. Paisaia etorri zen, ekarri
zenuen. Eta paisaia badago.
Agurrik ez
Meritua gauzak bukatzen asmatzean dagoela esaten zuen
Lujanbiok. Agur honek merezitako maila izango ote duen
zalantza hor dago (daukat). Beldurra beharbada. Bihotzetik
eta barren-barreneko maitasunetik egin dugula, zalantzarik
ez dago, ordea.
Ematen du norbait faltatzen denean, edo faltatzeko atarian
dagoenean, ahoa harekiko laudorioz baino ez zaigula
betetzen. Eta zuk ez zenituen zureganako laudorioak maite,
Maider. Berba hauek behintzat, gorrituta baina gogo honez
jasoko zenituelakoan nago.
Eskerrak ematea agur esatea baino askoz errazagoa da.
Oraingoan ere, Aldiriri eskerrak eman beharrean nago ba,
batez ere zu, Maider, puntu honetara ekartzeko aukera (edo
aitzakia) eman izanagatik (horregatik ere bai).
Agurrik ez, hortaz, eskerrik asko Aldiri. Mundu osoan
arkitekturari (eta abarri) buruzko euskarazko aldizkari
bakarrari, mila esker. Zugandik, Maider, eta zure bitartez,
Aldiri, ikasi dut (dugu) paisaia ikusten den hori dela. Eta
ikusten ez den hori ere badela. Gure iruditegian dagoen
hori dela, begiratzeko moduaren araberakoa.
Aldiri paisaiaz zipriztindu duzu. Paisaia antropizatuaz, paisaia
baztertuaz. Trantsizio-paisaiaz, bazterrekoaz. Hirugarren
paisaiaz, azpinaturaz. Berdezalekeria salatzen duen paisaia
kritikoaz, paisaia kulturalaz.
Eskerrik asko Aldiri, eskerrik asko Maider. Paisaia horri
eutsiko diogu hemendik aurrera ere.
+++
Maider Uriarte Idiazabal, Arkitekto doktorea eta EHUko
irakaslea, 2016ko abuztuaren 22an zendu zen, Aldiri arkitektura
eta abar aldizkariaren Erredakzio Kontseiluko kide zela.

Hiri-bazterreko paisaia kontzeptua argitzeko ahalegin
handia egiten duzu artikuluan. Besteak beste, hiriak mugarik
ez duela ondorioztatzen duzu, ez muga fisikorik bederen
(hiriaren eta landa-eremuaren arteko dikotomia apurtuz).
Paisaia definitzeko subjektibitate soziokulturalaren onarpena
aldarrikatzen duzu. Paisaia lantzeko eta ulertzeko modu
ezberdinak daudela argitzen duzu, haren konplexutasuna
azaleratuz. Eta paisaiok eraiki dituzten ikuspegi askotarikoen
existentzia aldarrikatzen duzu.
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