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Egungo industria-gizarteari bere buruari eusteko gaitasunik
baduela erakusteko garaia iritsi zaio. Desoreka nagusia da bere
baitan bizi direnen eta bizi ez direnen artean; ordea, badirudi,
azkenean, globaltasunak ez duela luze iraungo hiru mundutan
zatiturik.
Aurrerapen teknologikoak batetik, eta azterketa soziologikoak
bestetik, etorkizuna proiektatzeko tresneria ezberdina erabili
dute Jacques Fresco jaunak (Brooklyn, New York, 1916) eta
Yona Friedman jaunak (Budapest, 1923).
1 Baliabideetan oinarritutako ekonomia

Egitura-diseinatzaile autodidakta, arkitektura-diseinatzailea,
artista kontzeptuala, irakaslea eta futurista da Jacque Fresco
amerikarra. Roxanne Meadows ilustratzaile eta maketagilearekin
batera, teknologia eta zibernetikan oinarritutako gizarte baten
proiektua sortu eta egikaritzen ari da: The Venus Project.
Egun Lurreko ondasunen banaketak dakartzan pobrezia eta
gudak iraganean uztea dute helburu. Ezinbesteko deritzote
diruak eta merkatuak maneiatutako ekonomiatik askatzeari,
ondoren, baliabideetan oinarritutako ekonomia bati bidea zabaltzeko. Hau da, ezinbesteko deritzote Lurreko baliabideak
biztanleria osoaren ondasun bilakatzeari gizateria osoaren
bizi-baldintzen duintasuna bermatzeko. Makineria aurreratuenak izango dira baliabideon kudeatzaile hoberenak.
Irudika dezagun, bada, Fresko eta Meadows jaun-andereen
ez hain etorkizuneko gizartea teknologia sofistikatu, garbi eta
aurreratuenekin; lurreko zein itsasoko hiri zirkular, efiziente
eta dotoreekin; erabakiak modu eraginkor eta objektiboenean hartzen dituzten makinez osatutako Gobernu Zibernetikoarekin; jendartea intelektualki zein emozionalki prestatu,
jaiotze-tasak kontrolatu eta nazionalismoak ezaba ditzakeen
hezkuntza-sistema gaurkotuenarekin.
Guztiok zeru-harraskari ultrateknologikoetan bizi, energiiturri berriztagarriak baino ez erabili, garraiobide azkar,
seguru eta energetikoki eraginkorrenetan bidaiatu… Dena

hutsetik hasi, guztiok sistema global honetan osasuntsu eta
luze bizi, ondasunak irabazten baino, norbere burua betetzen
duen hori bilatzen arituaz pasa denbora.
2 Pobreziaren filosofia

Demagun, ordea, inolako biziraupen-planik egin aurretik,
industria-gizarteak behar dituen baliabideak agortu egiten
direla. Petrolioaren eskasia eta uraren merkantilizazioa ate
joka dabiltza jada, eta jakina da ondasunen banaketa geroz eta
desorekatuagoa dela bai globalitatean baita lokalitatean ere.
Horri guztiari gehi diezaiogun Hirugarren Munduaren bizibaldintza duinen egarria eta Lehen Munduak aberastasunei
uko ez egitea; emaitza, Yona Friedman arkitekto, hirigile eta
diseinatzailearen arabera, iraultza da.
Nahiz eta egungo industria-gizartea krisi-egoeran irudikatu,
hungariar arkitektoak jarrera baikorra erakusten du
L’architecture de survie izeneko liburuan. Erreboltak alde batera
utzi eta Pobreziaren filosofiari ateak zabaltzen dizkio, biziraupenerako tresnen gidaliburua. Megaegituren aroan parte hartu
ostean, 50 eta 60ko hamarkadetan, arkitektura mugikorra eta
hiri espazialak filosofia horren baitan irudikatu zituen.
Arkitektura mugikorra, arkitektura-elementuen mugikortasuna baino gehiago, biztanleen mugikortasuna bermatzen duen
arkitektura da; hiri espazialak, berriz, lurzorua zein itsasoa
ahalik eta gutxien okupatzen duten zutabe erraldoietan lotzen
diren hiriak dira. Bertan, norbanako bakoitza bere biziraupenerako tresnen sortzailea da (ura biltzeko sistemak, baratzeak,
ukuiluak...), eta arkitektoa, norbanakook elkarbanatu espazioak kudeatzen irakasteko bitartekaria.
Erregai, elektrizitate eta ur-hornidura hiriotara iritsi ezean,
antolamendu-eskala murriztuko litzake berau errazagoa
izateko. Horrela, auzo bakoitzak bere baliabide, funtzionamendu eta identitatea izanen luke, lokalitatea, eta hiri espaziala lokalitateok bere baitan hartuko lituzkeen megaegitura
litzake.
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