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ABSTRACT: This article is a review of the contents and main
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Sarrera

Egun indarrean eta zabalduen dauden natura eta ingurumena
ulertzeko pentsamoldeak kolokan jarri nahi ditu Gissenek
liburu honen bidez. Natura kontzeptuaren artifizialtasuna
eta gizakiak naturari eragiteko, zein natura berriak sortzeko
duen ahalmenari kasu eginez, izadi birjinaren eta garbiaren
idealizaziotik urrunduko zaigu. Horrela, etorkizunaren
bermatzaile gisa iragartzen den arkitektura-natura sinbiosi
ideal horren baitan dagoen oinarrizko kontzeptualizazio
naturalista aberastu nahi du, normalean, ontzat, osasuntsutzat
onartzen ez diren elementu naturalei begiratuz. Ustez txarra,
edo maila baxuagoko gorpuzkera naturalak baztertzeko
eta kanporatzeko dugun konbentzio kulturalaren jatorriak
aztertzen ditu bereziki, arkitekturaren alorrean. Horretarako
kea, gasa, umeltasuna, intsektuak, auto-kea, putzuak,
lokatza, usoak eta abar arkitekturaren teorietan, tekniketan,
irudikapenetan lantzeko modu anitz bildu ditu ikuspegi
historikoa baliatuaz.
Landutako zenbait kontzeptu

Natura ulertzeko eta irudikatzeko moduak historian zehar
aldatu egin direla esan nahi digu Gissenek. Alegia, natura
kontzeptu kulturala den heinean sortzen direla balorazioak
eta harekiko loturak. Negatiboak, gizakiarekiko kaltegarria
den heinean; positiboak, ordea, gizakiari onura ekartzen
dionean. Ondorioz, natura ona eta txarra, edo naturaren
eta azpinaturaren arteko ezberdintasuna azaltzen da.
Aipatzen dituen natura baztertuen ezaugarri nagusia da haiek
kontrolatzeko dugun ezintasuna, urruti mantentzeko egin
ditugun ahaleginen froga, hain zuzen ere.
Egun, arkitekturaren eta naturaren arteko harremana etorkizun
jasangarri baten giltzarri gisa aurkezten da maiz. Gissenek
hemen salatzen duena zera da, natura hori birjinala balitz
bezala ulertzen dela, inolako aldaketarik jasan izan ez balu
bezala edota natura/ingurunea beti onuragarria balitz bezala.
Hortaz, bi oharpen egiten ditu: batetik, gizakiak naturari eragin
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diola eta hura eraldatzen duela. Bestetik, naturaren zenbait
alderdi, historiak erakusten duenez, kulturalki estigmatizatu
egin ditugula, gizarte-esparrutik, bizigunetik, hiritik, herritik,
kanporatuz.
Arkitektura/(azpi)natura lotura ereduak aipatuaz, beste
bi oharpen egiten dituela uste da. Hots, natura eraldatuak
inguratzen gaituela, eta, gainera, harreman sinbiotiko ideal
horiez gain beste batzuk bilatu beharra dagoela. Ideia hau
ilustratzeko, arkitekturaren ohiko funtzionaltasuna ―esaterako,
barne-kanpo lotura― kolokan jartzen duten zenbait proiektu
eta artelan aipatuko ditu.
Esan beharra dago, inolaz ere ez duela natura eraldatu horren
kaltea justifikatu edo hondamendi ekologikoei gorazarrerik
egin nahi. Ordea, natura ideiaren izaera kulturala eta gizakiak
naturarengan duen eragina onartuz, harekin harreman
aberasgarriagoa eta arkitektura berritzaileagoa lortzeko bide
alternatibo bat azaldu nahi digu.
Liburuaren egitura nagusia

Liburua hiru atal nagusitan banatzen da: Atmosferak, Materia
eta Bizitza. Lehenengo atalean, eite material arina duten kea,
umeltasuna, auto-kea eta gasa aztertzen ditu; bigarrenean,
ordea, fisikoki presentzia materialagoa duten hautsa, putzuak,
lokatza eta debrisa (1) dira langai; azkenik, bizitzaren atalean,
bizi forma anitz arkitekturarekin nola lotzen diren aztertuko
du: jende oldeak, intsektuak, belar txarrak eta usoak. Aipatzen
diren kontzeptuetatik interesgarrienak iruditu zaizkigu
hautsaren, putzuen, debrisaren eta belar txarren inguruan
sortutako teoriak eta proiektuak.
Hautsaren inguruan dauden lotura erromantikoak ere
oso gustura irakurtzen dira. Haren ezaugarri nagusia da
(1) Debris hitza, Elhuyar hiztegiak obra-hondakin, zabor itzultzen du, Morris hiztegiak
ere hondakinak, hondarrak, zaborrak adierak proposatzen ditu. Frantsesezko débris
Elhuyarrek, hauskin, puska edo hondakin(ak), hondar(rak); zakarreria itzultzen du. Hitza
bere horretan uztea erabaki da; izan ere, egileak hitzaren beraren etimologiaz egiten
duen saiakeran, hura itzultzeko zailtasunarekin egiten du topo. Hondakin arrunta baino
gehiago baita, eraikin zartatu baten zatia haren inguruan barreiatua.
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Putzua.

inbaditzailea dela, edozein txokotan azaltzen dela eta hura
garbitzeko saiakerak lekualdatze bat baino ez direla, horratx
bere izaera higuingarriaren oinarria. Ordea, hautsa eta
denboraren iragatea, hautsa historia-gertakarien lekuko eta
aztarna gisa edo hautsa arkitektura osatzen duen materialaren
eraldaketaren ondorio gisa ulertzean, konnotazioa bestelakoa da
eta memoriarekin, oroimenarekin duen lotura gailentzen da.

Debrisaren kasuan, aipagarria da hondakin tektoniko hauek
hondamendi sozialekin duten zerikusia, gudekin esaterako.
Hala, II. Mundu Gerraren osteko testuinguru urbanoa aitzakia
hartuta, Japonian nahiz Europan berpizte arkitektoniko bat
gertatu zen Metabolista eta CIAM taldeekin. Obra-hondakinez
estalita zeuden hiriek testuinguru berri bat dakarte, hala,
zorigaitzeko gertakariek nostalgiaz beste, etorkizun berriago
baten itxaropena pizteko ere balio dezaketela uste du
Gissenek.

Aski interesgarria den putzuen inguruko ideia da hauek
arkitektura modernoaren irudikapenei kritika egiteko
arkitekto postmodernoek ematen dioten erabilera. Esaterako,
Benevoloren History of the Modern Architecture liburuan,
mugimendu modernoko arkitektura esanguratsuen irudietan,
putzuek arkitektura horien irudi higieniko eta garbia zapuzten
dute. Izan ere, arkitektura horiek beti klima gabeko egoeretan
irudikatzen dira, edo haien bolumenen itzalak behar bezain
indartsu markatzeko eguzki-argiaren pean. Berdin-berdin
gertatzen omen da Smithsondarren The Economistentzako
eraikinaren plazako argazkietan ageri den putzuekin. Horien
presentzia, bizitzaren baldintza eta arkitektura errealak
irudikatzeko erabiltzen dira, eszenografia-momentu perfektu
baten ordez. Putzuek, gainera, hain estimatua den jario, fluxu,
mugimenduaren gizartean, geldirik, estatiko, otzan dagoena
nolabait goraipatzeko balio dute era berean.
Elementu bizidunen alorrean, interesgarriena da belar txarrena.
Euskarazko adierak berak duen konnotazioaren bidez ulertzen
da haien azpiizaera, alegia baliorik gabeko eta ustiaketa
ekonomikoan erabilgaitza den bizitza naturala. Ordea, maiz
erabili da metafora gisa aldaketa, konbentzioen urraketa,
mugen gainditzea irudikatzeko.
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Oro har…

Oso erraz irakurtzen den liburua da, ondo egituratua eta ideiak
irudikatzeko eredurik falta ez zaiona. Nolanahi ere, maiz ideia
gehiegi azaltzen direlakoan gaude, eta zenbait elementuren
esanguratsutasuna ezbaian gelditzen da, esaterako, lokatzaren
edo gasaren kasuetan. Aztertzen diren erreferentzia historikoen
arteko tarteak salto handiegiak dituzte. Adibidez Vitruvio eta
XIX. mendearen amaierako industrializazioren arteko tartea
sarri azaltzen da. Baina, oro har, benetan gomendagarria
natura-arkitektura lotura ikertzen dabilenarentzat, indarrean
dauden ereduen bestelako aukerak nahi baldin badira eta hauek
aztertzeko arrasto eta arkitektura adibide bila dabilenarentzat.
Finean, gizakiok ingurunean dugun eraginaz eta berau
ulertzeko asmatzen ditugun trikimailu eta konbentzioen
garapen historikoaz ohartarazi nahi du egileak, arkitekturaren
alorrari dagokionez, eguratsean soilik aurki dezakegun natura
original batekin oreka lortzeko egungo obsesioa gainditzen
duten ereduak eta haien ekarpen kritikoaren bidea aldarrikatuz.
º Maider Uriarte arkitektoa da eta UPV/EHUren Euskara eta Eleaniztasuneko
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