18

Aldiri. Arkitektura eta abar

Berdeak ez diren ekintza berdeak
Leire Milikua º
Aldiri, 2012, III, 12, 18-20, ISSN 1889-7185
Jasotze-data: 2012-09-30 / Onarpen-data: 2012-10-19

LABURPENA: Landa-eremuko komunitate eta herriek (biztanleek) tokiarekiko atxikimendua garatzea ezinbestekoa da
guneon biziraupenerako. Beraiek ez badira, kanpotik datozenek
garatu beharko dute gunearekiko errespetu hori. Bide horretan
kokatutako adibide bi azaltzen dira testuan, iraunkortasunaren
bidetik egindako jarrera gisa.

ABSTRACT: If rural areas are to survive, local inhabitants must
develop an attachement to the area where they live. If locals
don’t get involved, the responsibility for developing respect for
the environment would fall on outsiders. This article describes two
examples where inhabitants work in the recovery of rural areas,
with particular emphasis on sustainability.
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Berdetasuna

Berde hitza aipatzean, landa-eremua datorkigu burura. Edota
zuhaitza, belardia edo letxuga. Elementuon bitartez, gure
gogoa landa-gunera itzultzen da. Logika berberari jarraituz,
hiri-eremuan zuhaitz bat, lorategi txiki bat edota hiri-ortu bat
jarriz, berau «berdetzeari» ekiten diogu. Baina ba al dakigu
berdetasunak atzetik zer duen? Gure talde-gogameneko zelai
eta basoak nekazaritza, abeltzaintza edo basogintza ustiapenen
emaitzak dira. Oraingoz behintzat ez dira hiritarron ikuspegia
alaitzeko makrolorategiak (1, 2). Eta produkziook behera egin
ahala, segur aski berde ilunagoak, gris edota arreak hedatuko
lirateke bertan.
Landa-eremuetako bizilagunek aldaketa sozioekonomiko ezberdinei erantzuteko forma, egitura eta egokitzapen ezberdinak
jaso behar izan dituzte historian zehar. Merkatuen liberalizazioak eta ondorengo lehiakortasunak ustiapen tradizionalak
sistema menderatzailearen logika ekonomikoa hartzera behartu
ditu. Denborak aurrera egin ahala, eraikina eta ustiapena bertan
behera uztea izan da paturik errepikatuena.
Komunitate hori zaintzea eta biziberritzea litzateke, dudarik
gabe, gure esku dagoen ekintzarik berdeena. Eta ekintza bi
azalduko dira jarraian, adibide xume gisa.
IFAC 2012

2012ko abuztuaren 2tik 12ra IFAC 2012 (International Festival
of Art and Construction) (3) arte- eta eraikuntza-arloko nazioarteko festibala egin zen Salamanca probintziako Villarino
de los Aires(4) herrian. Azken 100 urteetan biztanleria erdira
murriztuta, garai batean ardo eta oliba-olioaren ekoizpena izan
ziren jarduera nagusiak. Movimiento a la Autosuficiencia deritzan
taldeak mundu osoko 18 eta 30 urte bitarteko 200 gazte bildu
zituen bertan landa-eremuko burujabetzari buruz jarduteko.
Antolaketa ireki eta horizontaleko 20 workshop ezberdinetan
zehar gertatuko zen hori.
Artikulu zientifikoa: Berdeak ez diren ekintza berdeak

Testuinguru horretan garatu ziren Madrilgo n’UNDO (5) erakundearen «Nada es Más» (6) eta Valentziako el fabricante de
espheras (7) taldearen “Blanco de España”(8) tailerrak.
Ezer (gehiago) denean

Villarinorentzako n’UNDO plan bat egitea zen tailerraren
proposamena (9), «Eraikitze Ezean, Minimizatzean, Berrerabileran eta Desegitean» oinarritutako hobetze- eta berreskuratze-estrategia integral bat, ikuspegi sozial, ingurumenekoa,
funtzionala, ekonomikoa... kontuan hartuz.
Oro har, toki bat hobetzea planteatzean, zuzenean beharrizanei erantzungo dien zein elementu gehitu pentsatzen jartzen
gara. Baina zergatik ez logika hori alderantzikatu? Udalerriaren
egungo egoeraren analisia gauzatu zen ezaugarri bereziak
identifikatuz. Beraien egoera behatu eta ekintza sinple baina
eraginkorren bidez balioa emateari ekin zitzaion, horretarako
«kentze» kontzeptua toki bat hobetzeko tresnatzat hartuz.
Analisi hori biztanleengandik jasotako informazioarekin osatu
zen, eta horretarako bide ezberdinak jorratu ziren: talde txikietan herritik galdu, gauzak behatu eta hitz egin nahi zuenari
entzunez; zuzenean bizilagunengana joz, honi edo hari buruz
galdezka; iluntzean beraiekin eseri eta harremanetan jarriz, bakoitzak bere etxe-atarira jaitsitako aulkiekin osatutako topaleku
inprobisatuetan; edota herriko plaza nagusian, herri mailako
limonada antolatuz, esparru erlaxatu eta informalagoan harremanak izateko.
Momentu horietatik bildutako datuekin, 3 ezaugarri azpimarratu ziren: iturri publikoak, upategiak eta tradizioak.
Herriaren bereizgarri izan dira urte luzez eta egun galzorian
daude, hortaz, herritarrak beraiekin berriro harremanetan jarri
beharra zegoen. Horrez gain, R sinbolo bat asmatu zen berreskuratu beharreko elementuak adierazteko.
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Nada es más tailerrean antolatutako limonada herrikoia. Argazkia: Alberto Fortes Novoa

Iturriak: ura betidanik oso presente izan duten baliabide
naturala izan da. Horren adibide dira udalerrian zehar sakabanatuta dauden ia berrogei iturri publiko. Batzuk beste batzuk
baino famatuagoak, haien erabilera etxe bakoitza hornituko
zuen sare publikoaren eraikuntzarekin amaitu zen. Oraingo
belaunaldiek ez dute jada ondare hau ezagutzen, erabiltzen eta
transmititzen ez den gauza ororekin gertatzen den bezala.
Iturriok ezagutu eta erabili zituzten adineko bizilagunen
laguntzarekin, herri-iturrien zerrenda gauzatu zen eta bi mailatan markatu ziren:
tokian: R ikur bana marraztu zitzaien, iturriaren izenarekin batera.
mapa batean: eskolen aurreko jolaslekuan plano bi marraztu
ziren, bata herrigunearena eta bestea udalerriarena. Lehenengoan berreskuratu beharreko iturri eta upategiak markatu
ziren, eta bigarrenean herrian barreiatutako iturriak.
Era borondatezko eta inprobisatuan bertaratu zen Ricardo
Miguel margolariaren gomendio eta laguntzaz, marrazkiok
buztin ezberdinetatik eratorritako tokian eginiko pigmentu
naturalekin gauzatu ziren.
Upategiak: bertakoekin izandako harremanetik ardoaren ekoizpenera bideratutako etxeko eskalako upategi partikularren
kopuru handia antzeman genuen, horietako asko erabiltzeari
utziak. Horrek, mahastien ekoizpenak inguruan izandako pisua
adierazten digu. Udalerria Duero eta Tormes ibaien arroetan
kokatuta dago eta ur-masak koltxoi termiko legez funtzionatzen du, mahastientzat egokia den klima eskainiz. Hauek ere
lehengo bi mailetan markatu ziren:
tokian: R ikur bana marraztu zitzaien.
mapa batean: eskolen aurreko jolaslekuan marraztutako herrigunearen planoan, Rb ikurrarekin (iturrietatik bereizteko).
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Tradizioak: aurrez aipaturiko prozesu horretan herriko plaza
nagusira heltzen zen kalexka bat hesi-horma batean bukatzen
zela erreparatu zen. «La Colaguina de la Fuente Oscura» omen
zen, kale hartan zegoen iturriagatik. Iturria ondoko eraikinaren azpian zegoen eta bertara iristeko hainbat eskailera-maila
jaitsi behar ziren. Duela berrogei bat urte bizilagunek iturria
baliogabetzeko eskaera egitean, garaiko alkateak baldintza
bezala plazara ematen zuen kale hura tapatzea eskatu zuen,
plaza edertzeko. Herritarrek elizara joateko erabiltzen zuten
kalea itxi egin zen orduan eta erabilera falta horrek toki ilun
eta zikin bilakatu du. Tradizioak berreskuratzeko, horma hori
botatzea proposatu zen tailerrean. Herrian galdetuz gero,
gutxi ziren atzealde hartan kale bat eta are gutxiago iturri bat
zeudela zekitenak, hortaz, batetik historia (iturriaren existentzia) eta bestetik ohitura (handik pasatzekoa) zatitxo bana
bereganatuko zuten biztanleek.
Plazara ematen duen horma zatian berreskurapen-ikurra eta
kalearen izena marraztu ziren. Gero, auzokoen bilobaren
irudia gauez proiektatu eta neskatilaren soslaia marraztu zen
eskuetan pikotx bat zuelarik, hormaren eraispena irudikatzeko.
Amaitzeko, pertsona heldu baten begien garaieran adreilu bat
zulatu zen behatxulo modura, hormaren alde bien arteko harremana berrezartzeko. Zeresana sortu zen herrian eta horma
zati haren zentzugabekeria azpimarratu zuten gehienek.
Zuriz berdetzen

Kareztatzea estaldura-teknika merke eta sinplea da. Haren
ekarpen estetikoa nabaria den arren, ezin dugu ahaztu haren
erabileraren jatorrian zeuden beste ekarpen funtzionalagoak:
eguzki-erradiazioa islatu eta hormen bero-irabazia gutxitzen
laguntzen du etxe barruak fresko mantenduz; propietate
antiseptiko nabarmenak ditu, materialaren alkalinitate altutik
eratorriak. Bestalde, kareak hormen transpirazioa ahalbidetzen
du, eraikin zaharrentzat egungo pintura plastikoak baino askoz
gomendagarriagoa bilakatuz.
Leire Milikua

20 Aldiri. Arkitektura eta abar

Blanco de España tailerrean burututako marrazketak Carrasquina kaleko eraikinean. Argazkia: el fabricante de espheras

Karea bere erabilerarako prozesatze gutxi behar duen
produktu naturala da gainera, ekologikoa, haren desabantaila
bakarra aldizkako mantentze-lanak direlarik. Hori dela-eta,
hainbat tokitako herri-kulturetan oso ohikoa izan da hormen
urteroko kareztatzea.
El fabricante de espheras valentziarrek zera planteatu zuten:
herriaren izaerarekin harremanetan izandako hainbat irudiz
osatutako esku-hartze artistikoa egitea herriko zenbait fatxadatan, azken egunean kareztatze-eguna antolatu eta eraikinok
zuritzeko, ohitura hori berreskuratuz.
Ekintzak ondoko faseak izan zituen: karearen prestaketa_kare
bizia itzali; tokiaren azterketa_ herriko bizilagun batzuen
gidaritzapean, udalerrian zehar eginiko bisitekin; tokiaren esentziaren bilaketa_ikusi eta ikasitakoak komunean jarri, talde-zirriborratze saio ezberdinen bidez; margoketa artistikoa_ partaideen
proposamenak gauez fatxadetan proiektatu eta markatu
zituzten, hurrengo egunetan zehar margotzeko; kareztatzea_
herrigunea zeharkatu zuten pregoi eran parte hartu nahi zuen
herritar oro kareztatze-ekintzara dei eginez.
Hasiera batean, margoketa eta ondorengo kareztatzea burutzeko eraikinak kokapenagatik hautatu zituzten. Hiru etxadi
izan ziren, 7 etxe guztira, herriko jaiak diren San Rokeetan
egiten den urteroko prozesioaren ibilbidean toki pribilegiatuan
kokatuak, presentzia handiarekin. Irudiak, aurreko egunetan
zehar herriarekin eta herritarrekin izandako harremanen
emaitza izan ziren, tokiko usadio zein sinboloak. Oinarria
karearekin zuritu zen lehenik, eta marrazkiak kolore bakarrean burutu ziren gero, ardo kolorean, tokiaren esentziarekin
harremanean.
Etxejabeak gustura azaldu ziren emaitzarekin,eta marrazkiok
bere horretan uztea erabaki zuten. Kareztatze-egunerako
beste lau eraikin aukeratu ziren hortaz, beraien etxeak zuritzeko hurbildu ziren hainbat auzotarren eskakizunen artean
hautatuak, hala, ekintzaren hedapena zabalduz.
Artikulu zientifikoa: Berdeak ez diren ekintza berdeak

Bai kareztatzearen ekintzak baita iturri eta abarrenak ere, herritarrengan halako bizitasun bat piztu zuten. Harro seinalatzen
zituzten lurreko mapan iturri zaharrak, adeitsu etxean hartzen
aspaldi gelditutako upategi txikiagatik interesa erakusten
zutenak.
Industrializazio ondorengo landa-exodoa era gordinean
nozitu zuen herriak hamar egunez beste itxura bat hartu
zuen. Festibal honi uda-sasoia batu zitzaion, non joandakoen
ondorengo belaunaldiak herrira itzultzen ziren oporraldiak
pasatzeko edota gertu ziren San Rokeak ospatzeko. Bizilagunak beren bizitokiarekin birkonektatu ziren, eta haurrak ere
engaiatu ziren, beraien herria, ingurua eta bizitza ulertzeko
erarekin etorriko baitira balizko aldaketak. Batzuei eta besteei,
bizi zireneko inguruari ezberdin begiratzeko aitzakiak eskaini
zitzaizkien. Imajinatzen al duzue guk izan dugunaren munduarekiko ikuskera ezberdina garatu eta beste bizimodu
batzuekiko apustua egingo balute? Ez dago esperantza baino
berdeagoarik (10).
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