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LABURPENA: Iragan mendeko 6Oko hamarkadan ekin zion
hirigintzak, gurean, bizitza-dorrea langai izango zuen ildoari.
Arkitektura tipo honi egokitu zitzaion, ezbairik gabe egokitu ere,
geroaren berehalako etorreraren berri ematea. Lan honek ildo hark
baliatu ebazpideen pluraltasuna erakustea du xede, eta aniztasun
horren frogatzat aurreneko kasuek baliatu oin-eredu sorta dakar.

ABSTRACT: In the 1960s, the new architectural solution that
was meant to announce the imminent arrival of the future was
undoubtedly the tower block typology. The aim of this work is
to show the plurality of the different solutions that were used to
resolve the floor plan of the tower blocks in a part of the Basque
Country. A compilation of the most representative plans used in
the earliest cases proves this plurality

GAKO-HITZAK: oinplano-atlasa, etxebizitza-dorreak, XX.
mendeko 6Oko hamarkada, Gipuzkoa
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Lekuko egokia da Arkitektura gizarte baten bilakaeraren
berri emateko. Are leialagoa da bere lekukotza baldin eta tipo
jakin bati aurrenekoz ekin zitzaioneko emaitza bada. Iragan
mendeko 60ko hamarkadan ekin zion hirigintzak, gurean,
bizitza-dorrea langai izango zuen ildoari. Lan honek ildo hark
baliatu ebazpideen pluraltasuna erakustea du xede, eta aniztasun horren frogatzat aurreneko kasuek baliatu oin-eredu sorta
dakar, osatzeko dagoen atlas batentzako lehen ekarpen gisa.
Nonbaitetik behar eta, has gaitezen Gipuzkoatik, mende erdi
atzera eginez.
Etorkinak bateko, hazkunde begetatiboa besteko, nabarmen
emendatu zen biztanleria XX. mendearen erdialdera. Bizibidea
aurkitzeko esperantzak erakarrita, immigrazio handia gertatu zen garatu gabeko eskualdeetatik euskal lurralde industrializatuetara. 1956ko Zoruaren Legeari egokitu zitzaion,
poligono deritzon hirigintza-tresna tarteko, landa-lur hiritartu
berrietan auzune berriak eraikitzeko bidea ematea. Poligonoaren garapena, bestetik, Plan Partziala izeneko planeamendu
figurari zegokion. Berak ezarriko zituen poligonoari zegozkion hirigintza-ezaugarri guztiak: lerrokadurak, altuerak eta
aprobetxamenduak; baita etxebizitzen eta ekipamenduen
arteko erlazioaren ingurukoak ere, hala nola berdeguneei,
kirolari edota hezkuntzari eskaini beharreko azalerak.
Aurrerabidearen ametsa

Aurrerabide bulko orok ametsa du oinarri, eta ametsak ordura
arte arrotz izandako elementuek elikatua behar du. Hala,
60etako lehen urteetan, etxebizitza-dorreari egokitu zitzaion,
ezbairik gabe egokitu ere, geroaren berehalako etorreraren
berri ematea. Garapena erdiesteko grinak itsuturiko gizarte
hartan, hain izan ziren berdintzat joak hiria eta hazkundea,
non bizitza-dorreak nonahi ugaldu ziren, are nekazari-inguruetan ere, bizimoduak ez beste ezein arrazoi sozioekonomikok halakorik agintzen ez bazuten ere; beste funtsik ez
zuen garapen-sukarraldi hark, hiriarenak ziren sinboloak
bereganatzearen poderioz aurrerabide ekonomikoarekin bat
egiteko esperantza besterik (Vinuesa eta Vidal, 1991). Sukarraldi hari petrolioaren krisiak emango zion amaiera (19731979). Harrezkero, energia-aurrezpena eta iturri alternatiboak
giltza bilakaturik, paradigma-aldaketa handia etorriko zen
Mendebalde osora.

Ohiko ebazpideak poligono batean sakabanaturiko dorresorta bat zuen oinarri, inguruan ekipamendu-programa bat
zekarkeena. Antolamendu berriak liluratuta ekin zion arkitekto talde hautatu batek bide berriari. Arkitekto gazteen lanaren
emaitza dira, izan ere, ekarri lanak, sakoneko gizarte-aldaketa
giroan egiten direnak. Estreinako saioak dira bestalde, aitzindariak, nazioarteko arkitekturaren ezagutza zeharkakoa baino
izan ez zitekeen garaian. Arrazoi horiek direla medio azaltzen
da halako kasuistika zabala, aurreiritzietatik aske, aurreneko
esplorazio-aldi bati dagokion bezalakoa.
Hamar kasu adierazgarri

Lan honek 50eko hamarraldiaren amaieratik 70ekoaren
hastapen-urteak bitarte altxatutako hamar dorreren oin-ereduak aztertzen ditu. Lagin-sorta adierazgarria osatzen dutelakoan
eta ordezkari egokiak direlakoan izan dira hautatuak, hala
eraikuntza-dataren ikuspegitik nola kokapenarenetik. Etxe
hauen funtsean, 60ko hamarkadan Gipuzkoak bizi izandako
populazio-hazkundea eta hazkunde horrekin batera hirigintzak
eskuratu kudeaketa-tresna berriak daude. Are nabarmenagoa
da erlazio hori 60etako bigarren erdialdetik aurrera altxatutakoetan, orduan egin baitzuen goren Gipuzkoako biztanleriak;
berdin lurraldean nola etxeok kokatu herrietan.
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Solairu anitzeko bizitzak: duplex, triplex
58 ZA
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67 TO

6 etxebizitzarentzako dorrea Zarautzeko Vista Alegre-n (1958)

5 dorre Tolosan, San Juan Bautista Kooperatibak eraikitakoak (1967)

Vista Alegre-ko proiektuarekin ekin zion Luis Peñak jarduera profesionalari. J. M. Encío Zarautzeko udal-arkitektoa
zen orduan, eta bien artean irudikatu zuten Vista Alegre-ko
finka parke publiko bihurtzeko hirigintza-proiektu berritzaile
eta ederra. Etxebizitza-aprobetxamendu osoa euren gain
hartuko zuten zortzi dorreren eraikuntza jasotzen zuen
plan partzialak, ahalik eta lorategi eremurik handiena salbuesteko. Lorategian zabalduriko traza organikoko errepideak emango zien bidea finkaren mugetan kokatu dorreei.
Bizitzak triplex ereduari jarraitzen diote: tarteko solairutik
sukalde ingurura sartu eta, bertatik gora, logelak; behera,
egongela. Dorre bakarra baino ez zen eraikiko azkenera.

Tolosan, Diktaduraren ondar urteetan, paper-fabrikak ziren
ekonomia jarduera nagusia, eta nabarmena zen enpresa horietako jabeen itzal, eragin eta botere soziala. Giro horrekin
hautsita ekin zion kooperatiba batek 120 etxebizitza aterpetzen
dituzten bost dorre berritzaileren eraikuntzari. Armando Roca
arkitektoaren proiektu berritzaileak bestelako auzunea ekarriko
zuen: ezberdina, auzolanean kudeatuko zena eta bidea emango
ziena gazteei etxebizitza merke erosteko. Proiektuak Marseilako
Unité d’Habitation hura du eredu neurri batean: bizitzek duplex
egitura dute, eguneko programa beheko solairuan eta gauekoa
goikoan garatzen dutelarik; solairu bakoitietan korridore zabal
batek eraikina alderik alde zeharkatzen du, etxeei sarbidea
emanez eta korridorearen amaieran guztientzako terraza zabalduta.

Eraikitako azalera oineko: 163,6 m2
Azalera erabilgarria bizitzako: 118,5 m2

Eraikitako azalera oineko: 206,2 m2
Azalera erabilgarria bizitzako: 86,7 m2

Bakun, lirain, aske
58 MU

Gotorrak
68 EI

13 etxebizitzarentzako dorrea Mutrikuko portuan (1958)

Urkizu dorreak Eibarren, 312 etxebizitza 56. poligonoan (1968)

Mutrikuko portuan altxatutako dorrea ezbehar baten
ondorioz altxatutakoa da, 1958ko ekainaren 30eko sutean
Ibirriaga kalean erretako etxeen ordez jasotakoa alegia.
Garaiko erakundeek kalteturiko sendi bakoitzarentzat bizitza
bana jasoko zuen proiektuaren enkargua egin zion J.M. Encío
arkitektoari. Arkitektoak sventramento ariketa bat egiteko
baliatu zuen abagunea. Proiektuak bi etxe aurreikusi zituen:
batak, hamar etxebizitza aterpetuko zituenak, inguruko
etxeen garaiera bera hartuko zuen; dorre askea izango zen
bestea: 13 solairu, bizitza banako. Bien artean begiratoki bat
egokitu eta tarte berri horretatik hartuko zuen arnas herrigune mukuruak.

Eibarreko Plan Orokorrak, 1959an indarrean jarriko zenak, egundoko biztanleria-hazkundea iragartzen zuen, 56.000 biztanleko
errolda aurreikusten baitzuen 1972rako. Hori dute testuinguru
Urkizuko lau dorreek, 312 sendiri aterpe emateko eraiki zirenak.
Urkizuko lehen plan partzialak aurrera egin ez, eta 1968ko
urriaren 31n etxegile berek aurreko egitasmoarekiko hainbat
aldaketa zekartzatzen modifikazioa aurkeztu zuten, etxeen oinei
H gotor baten traza emango ziena; azalera guztiak, etxebizitza,
saltoki zein aparkalekuei eskainitakoak, nabarmen izan ziren
emendatuak. Dorreen eredu-oina simetrikoa da, 600 m2-koa, eta
6 bizitza hartzen ditu; barne-banaketak haatik ez dio bolumenaren simetriari men egiten.

Eraikitako azalera oineko: 83 m2
Azalera erabilgarria bizitzako: 57,3 m2

Eraikitako azalera oineko: 600,5 m2
Azalera erabilgarria bizitzako: 81,2 m2
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Kolosalak
66 EI
Unzaga dorrea, Eibarren (1966)

60ko hamarkadaren erdialdean jaso zuen Ander Basterretxea
arkitektoak, urte luzez Euskadiko etxerik garaiena izango
zena proiektatzeko enkargua. Dorrea Eibarko Unzaga plazan
dago, udaletxearen parean, eta etxebizitzak ez ezik, bestelako
programa osagarria zekarren: zinema bat beheko solairuan,
bulegoak tarteko solairuetan, eta etxebizitzak, 44 guztira, beste
18 solairutan. Zoruaren Legeak ematen zuen biderik, eraikinari
izaera singularra emanez gero, poligono figuraz aparte kudeatu
eta tramitatzeko. Ez da, bestetik, dorre askea: Fermín Calbetón
kaleko azkenaurreko etxeari atxikitzen zaio alde batetik, eta
Txaltxa Zelaiko lurrei eusten bestetik; hortik bere oinaren trazak,
L itxurakoak.
Eraikitako azalera oineko: 604,2 m2
Azalera erabilgarria bizitzako: 101,6 m2

68 DO
Atotxako dorrea, Donostian (1968)

Azohl SA enpresaren enkarguz egin zuen Félix Llanosek
Atotxako dorrearen proiektua, Duque de Mandas 32 Plan
Partzialaren baitan (68 DO). Luzetarako bloke batek eta
dorre handi batek osatzen zutena. Luzetarakoa eragozpen
handirik gabe eraiki zen. Dorrearen eraikuntzari ekiteko
zirela, aldiz, hainbat izan ziren gorabeherak. Etxegileek
beste enpresa bati saldu zioten orubea: ATC enpresari;
honek bestalde, Atochako Etxebizitza Kooperatiba sortu
zuen, etxeak eraikitzeko. Jabe berrien lehen erabakia
Llanosen zerbitzuak bertan behera utzi eta proiektu berriaren enkargua beste arkitekto biri egitea izan zen: Mariano Oteiza eta Juan Cruz Saralegui arkitektoei. Horien
eskutik etorriko zen ezagutzen dugun dorrea (70 DO).
Eraikitako azalera oineko: 760 m2
Azalera erabilgarria bizitzako: 75,5 m2

Organikoak
64 DO
Bidebietako dorreak, Donostian (1964)

Luis Alustizaren proiektuaren emaitza dira Bidebietako dorreak,
Obra Sindical del Hogar y Arquitectura erakundeak 1964tik
aurrera eraikiko zituenak eta 732 etxebizitza aterpetzen
dituztenak. Halako dorre-saila eraikitzea zen asmoa, lorategi
artean sakabanatua eta poligono barruko errepideak loturikoa,
sortaldetik sartaldera barreiatutako mugarriak nola: C2b motako
seina dorre erdigunean (64-Do-A) eta C3b motako hiruna
ekialde-mendebaldeko muturretan. Dorre mota biak bizitza kopuru berekoak dira: 15 solairu launa etxebizitzako, atezainaren
bizitzarekin batera hirurogeita bana egiten dutenak. Erdisotoetan 24 lokal atonduko ziren, erdiak saltokiak zabaltzeko eta
erdiak garajeak atontzeko.
Eraikitako azalera oineko: 318,6 m2
Azalera erabilgarria bizitzako: 65,6 m2
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70 ER
Kaputxinoen gaineko dorreak, Errenterian (1970)

Kaputxinoen gaineko Poligonoa N1 errepide nazionalaren ertzeko
lursailek osatzen dute, Errenteriako udal-barrutiaren iparraldeko
ibar batean daudenak. 1970erako etxebizitza asko eraikiak
izanagatik, EDICON enpresak bizitza berri pila batek osatu
auzunea eraikiko zuen bertan. Plan partziala Félix Llanosek
egindakoa da. Llanosek argi ezarri zituen, aldez aurretik, dorresailak bete beharreko arau eta irizpideak; multzoak, lehenik eta
behin, batasuna eta berdintasuna behar zituen ezaugarri. Eraikin
guztiek konposizio berari erantzuten dioten arren, hiru etxe tipo
ezberdin eraiki ziren: oin guztiz karratuko zortzina dorre, oin
laukizuzeneko hiruna, eta beste bloke handi bi poligonoaren mendebaldean; milatik gora bizitza denera. Oin karratuko dorreak
(70-ER) erabat jarraitzen die plan partzialaren irizpideei: 16,44 x
16,44 metroko oin karratua hartzen du oinarritzat eta 44,59 m
izango da altu.
Eraikitako azalera oineko: 278,2 m2
Azalera erabilgarria bizitzako: 51,1 m2

74 ER
Beste 6 dorre berri Kaputxinoen gainean (1970)

Etxegile berak, EDICON-ek, beste sei dorre eraikitzea zuen
asmo, (70 ER) kasuko dorreen alboan, muino baten gainean
eta Pasaiako badiara begira. Haren albotik igarotzen da N1
errepidea. Azkenera, bat baino ez zen altxatuko, dorre-sailaren
ekialdeko muturrean kokatzen dena. Oinak antolamendu
organikoari erantzuten dio: bizkarrezur bat, eskailerak eta
igogailuek osatua, eta bina bizitza alboetan, erabat simetrikoki
antolatuta. Ez da aintzat hartzen, atal honetako gehienetan
bezalaxe, bizitzek orientazio ezberdina izatea, eta alde handiak sortzen dira eguzki-ordu nahiz euri eta haizearen akzioari
dagokienez. Arkitektoa Félix Llanos izan zen.
Eraikitako azalera oineko: 465,2 m2
Azalera erabilgarria bizitzako: 84,4 m2

69 OI
3 dorre Rentería-Oyarzun poligonoan (1969)

Gipuzkoako Hirigintza Gerentziak, Rentería-Oyarzun
poligonoarentzako lehen plan partzialak aurrera egiten ez
zuelarik, lurjabe baten esku subrogatu zuen poligonoaren hegoaldeko zatiaren garapena. Jose Javier Urangak eta Emilio
Chinarrok sinatutako proiektuak, zatiari zegokion aprobetxamendua ez ezik, berdeguneak ere jasotzen zituen gainontzeko lur zatietan, eta halaxe izan zen onartua, 1969an.
Hegoaldeko zatiak 9.400 m2-ko eremua hartzen zuen eta
176 etxebizitza aurreikusten zituen, aurretik Hirigintza
Gerentziak ezarri irizpideei jarraiki. Hala, poligonoaren hegoaldeko zatiak hiru partzela-sail jasotzen zituen. Horietako
batek hiru partzela zituen bere baitan, hamar solairuko
dorre banarekin. Dorre batek oin guztiz simetrikoa hartzen
du; besteen eredu-oina bilduagoa da iparraldeko zatian, eta
zorrotzagoa hegoaldekoan. Itxituraren perimetroak bere gain
hartzen du bizitza batzuen eta besteen eguzkiztatze-baldintzen arteko aldeak samurtzea, behin eta berriz tolesten
baita eguzkiaren ibilbideari jarraiki.
Eraikitako azalera oineko: 381,2 m2
Azalera erabilgarria bizitzako: 69,9 m2
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