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Herri-dinamika askotan ageri dira parte-hartze prozesuen harira
eragindako ekimenak; haietan guztietan argi izpi bat eskaintzera dator
hau. Zarautzen garapenean eragiteko, orain arte izan duen garapena
ezagututa hau etorkizunerantz islatu da.
Oinarria proiektu artistiko bat garatzeko Txopitea Beka izan da. Zarauzko Udalak aurten lehenengoz, Daniel Txopitea margolaria gogoan,
ikus-arte sorkuntzarako abiarazitako beka; haren xedea aldi jakin
batean ideia bat garatzea eta haren amaierako gauzatzea ahalbidetzea
izan delarik. Ondoren, parte-hartze prozesuak proiektuan sortutakoa
eta herritarrak lotu ditu norabide bietan: herritarrak sortzera animatuz,
emaitzak herritarrengana zabalduz.
Sortzailea figura nartzisista urrun gisan ulertua izan da, eta hark
ere gisa berean ulertu izan du bere burua inspirazio-printzen
bila herritik urrunduz. Egun inoiz baino beharrezkoagoa
zaigu irudimena eta poesia, beharrezko egunerokotasunaren
estutasunak gainditzeko aukera eskainiko digun perspektiba
berrietara bideratzea gure gogoa eta, horrekin, gure jarduna. Sortzailea horretan aritu izan da beti errealitate berriak
irudikatzen. Ekimen honekin sortzaileak herritarren gogoa
sortzera bideratu nahi izan du bere jarduna eta haien ezinegon
eta ilusioei aterabide bat eskaini jarduera artistikoaren bidetik.
Zubi bat sormenaren eta herritarren artean

Beste xede nagusi bat ere izan du proposamen honek: arkitekturaren, arkitektoen sormen lanen, eta herritarren arteko
lubakian zubiak eraikitzea.
Arkitekturak egunerokotasuneko jarduerarik soilenei ere
eszenografia eskaintzeak eta eraikuntzaren mundu makurrari,
eta horrek jasan berri duen mugako desorekari, hain estuki
lotuta egoteak urrundu dute jarduera hau gainerako arte
plastikoen eitetik. Baina Heideggerrek aspaldi aldarrikatu zuen
gisan «poetikoki bizi da gizona», eta horren baitan arkitekturak eskaintzen digu gure ingurune naturala ulertzeko eta haren baitan
bizitzeko lekua eraikitzeko tresna.
Artea herritarrengana hurbiltzea xede izan duen egitasmo
honen baitan, haien eguneroko jarduerak egiten diren herriari begirada artistikoa, hein handi batean poetikoa, eskaintzearekin, herritarrena den esparruan era konstruktiboan
eragin nahi izan da.
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Diskurtsoari dagokionez, sarri entzundako terminoetatik abiatu
gara, baina kontziente gara, bere horretan, sortzailearen eta herritarren arteko tartea handia dela, handia eta mugatua sormenemaitzek adierazi nahi dutenaren eta herritarrek haiengandik
jasotzen dutenaren arteko aldea. Prozesu honetan sortzaileak
herritarren ekarpenak bideratzeko eta herritarrek sortzaileen
emaitzak jasotzeko medioak eskaini nahi izan dira. Arteak amesten dugun mundu berria irudikatzeko indarra du, eta irudikapen
horretatik abiatuz eguneroko praktikan eragiteko potentzialtasuna ere. Kemen hori egoki bideratzeko, ordea, herritarrengana
iristea eta herritarrengandik elikatua izatea oinarrian daude.
Herritar guztiei zergatik Zarautz eta zergatik garen horrelakoak
horrelako Zarautzen azaldu zaie lehen fase batean. Era beran,
bi dimentsiotatik hirurako jauzia egin da; eta hitzaldi, tailer eta
dinamikekin herritarrak sentsibilizatu eta haien ekarpenak jaso
dira. Bigarren fasean metaforikoki nolako etorkizuna eraikiko
dugun irudikatu da.
Ingurune hurbilarekin ditugun harremanetan eragiteko garrantzia
du Zarautz bere sorreratik nola kokatu den ulertzeak. Lehen lekutze horretaz gaindi ingurune natural honetan bilbea nola garatu
den ulertzeak.
Garapen hau jasoa dago Zarauzko plano zaharretan. Haiekin lan
bikoitza burutu da: planorik esanguratsuenak herritar guztientzat
erakusgai jarri, eta plano bakoitzaren berrirakurketa egin.
Herri-bilbearen garapenean zenbait jauzi ikusi ahal izan ditugu.
Hasiera batean herritarrek oso gertutik parte hartzen zuten berain
herriaren eraikuntzan, herritarrak ziren beren beharrak modu
komunitarioan asetzeko ingurune fisikoa eraikitzen zutenak. Herritar bakoitzak eraikitzen zuen bere etxea, elkarrekin eraikitzen
zituzten bide, iturri eta antzeko azpiegiturak. Egun, guztia herritarrengandik urrun garatzen diren delako udal-planeamenduetan
oinarritzen da. Herritarra subjektu pasiboa da bere egunerokotasunean hainbeste eragiten duen erabaki-esparru honetan.
Gero eta ugariagoak dira urruntasun horren baitan kokatzen
diren hirigintza parte-hartzailearen tailerrak, hiri debekatuen
mapak, ordenazio bat edo bestea aukeraketan parte hartzeko
prozesuak… Horiek begi honez ikusten ditugu, noski, hirigintza
parte-hartzaile bateranzko bideak ugaritzen ari dira.
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Zarautz, bilakaera historikoa

Lehen fasean Zarauzko hiri-bilbearen garapena modu ulerterraz
batean herritar guztiengana zabaltzea izan da helburua. Horrekin
batera Zarautzen maketa bat ere eraiki da irakurketa horretan
laguntzeko; egungo hiri-bilbearen forman berebiziko eragina
izan duen XX. mendearen hasierako Zarautzen maketa. Bertan,
egungo Zarautz irudikatu da bi dimentsiotan, eta horren gainean
XX. mendearen hasierako Zarautz eraiki da.
Zarauzko hirigintzaren, eta herritarron bizitzaren, garai esanguratsutzat ulertzen da aristokraziaren jauregiez hornitutako hura.
Herritar zaharrenek ezagutu dute jauregizko errealitate hura eta
gazteagook pixkanaka ezagutu dugu bilbe horren desgaitzea eta
ordezkatzea, sarritan amets modernoak itsututa. Berreskuratzeko
ondarea baino gehiago berrirakurtzeko ondarea dela argi dugu.
Elite baten gozamenerako ziren lekuak herritarrek oraindik
berreskuratzeke ditugu (neguan hutsik ageri den hondartza
ertzeko etxe, eraikin, azpiegitura eta espazio publikoak esaterako,
gehienak ere pribatu), eta begirada berri batez XXI. menderako
iraulketa bat hauspotuko da.
Lan hau guztia Sortaldean ikusgai egon da, 2013ko ekainaren
21etik irailaren 15era. Sortaldea Kultura Eremua Zarauzko
malekoian dagoen gunea da. Udan zehar, nolabait, literaturarekin, musikarekin, zinemarekin eta sormenarekin lotutako
ekimenen erakusleihoa izan nahi du, milaka eta milaka bisitari
hartzen dituen lekuan: Zarauzko malekoian. Neguan, berriz,
sormenerako, erakusketetarako eta hitzaldi eta aurkezpenetarako
gunea izaten da. Erakusketan herritarren ekarpenak jasotzeko
espazio bat ere zabaldu da, haien ekarpenek ere prozesua aberastuko baitute. Zarautzen garapen historikoa, urbanistikoa zein
plastikoa, herritarrei azalarazi zaie; etorkizuna poesiaz elikatzeko.
Gainera, Zarauzko garapenari begirada historikoa eta begirada
urbanistikoa eskaini zaizkio Sortaldean 2013ko ekainaren 13an
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egin den mahai-inguru batean. Bertan Xabier Alberdi historialariak eta Xabier Unzurunzaga arkitektoak, bakoitzak bere
ezagutza-esparrutik, ikuspegi ezberdinak jendarteratu dituzte.
Hondartza luzearen ertzean kokatutako Zarautzek baleaarrantza zuen itsasoarekiko lotura nagusi. Arrantzarako ez zen
inolaz ere portu natural egokia, eta, horregatik, hautsi zuen
itsasoarekin harremana balea-arrantza amaitu zenean. Ondoren
aristokraziak eta itsas bainuen goraldiak hondartza ertzeko
orubeak bete zituzten. Herriak itsasoarekin zuen lotura egun
galduta dauden ontzigintza-olek mantendu zuten.
Zarauzko ontzigintza lanbide edota ofizio zaharraren inguruko
jardunaldia ere egin da 2013ko ekainaren 15ean. Ondartxo
elkarteko lagunek ontziola tradizionalen mundua ekarri dute
Zarautza Sortaldean topagune bat eratuz. Jardunaldia aprobetxatuz lorategiaren egitura tailer eta erakusketa bizi modura
eraiki da.
Zarautz, etorkizunari so

Orain arte darabiltzagun tresna arrazionalek dituzten gabeziak
gaindituko dira beste dimentsio berrietara kolektiboki jauzi
eginaz. Emaitza plastiko baten abiapuntutzat egin du aurreko
ikerketa- eta azterketa-lan horrek. Azken gauzapenak, ordea,
aurrera so egiten du, etorkizuneko Zarautz eraikiz; eskalan
lehenengo, ondoren errealean eragin dezan.
Emaitza formala hiri-altzari gisako maketa bat da. Oinarria
egurrezko loreontzi erraldoia da Zarautzen oin-plantaren formaz. Eraikitzeko ohiko zurgintza teknikak erabili dira, herrian
galduak ditugun antzinako ontzioletakoak. Maketa landaretzaz
bete da.
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Zarautzen irudikapen plastikoan landareen elkarbizitza bilatu
da etxe-irla, orube eta inguruneak definitzeko orduan; espazio
bera bete arren, elkar laguntzen duten eta elkar elikatzen
duten landare-espezieen errealitatea. Horren metafora gisan,
herritarrak ere modu horretan jardutera animatuko dira;
gu guztiok elkar elikatzeko bizi baikara denok Zarautzen.
Maketaren azken gauzapen hori, aurrez landutako diseinuen
arabera egindako landaketarena, haurrekin egin da 2013ko
ekainaren 21ean, proiektu hau garatuko dugunok abian
dugun Hondarrezko Gazteluak ekimenarekin bat; haiek
etorkizuneko Zarautz aktiboki eraikitzen jarriaz.
2013-14 ikasturtearen hasierarekin tailerrak burutu dira haurrekin Sortaldean, irailaren 23a eta 27a bitartean, 400 haur
inguruk parte hartu dute bertan. Maketa udako denboraldi
osoan Sortaldeako atarian, Zarauzko malekoian, egon da
kokatua. Ondoren, zehazteke dagoen herriko beste gune batera
lekualdatuko da maketa, eta bertan modu finkoan geratuko.
Umeengandik hasi eta herritar guztienagan iritsiz etorkizuneko
Zarauzko komunitatearen eraikuntza herritarren parte-hartzeaz
errealitatearen maketa erraldoi bizia eraikiz.
Gauzatzearekin, ordea, ez da amaitu proiektua. Erakusketa
zabalik egon den denbora-tartea aprobetxatu da pertsona ezberdinei dinamika bideratzeko eta parte-hartze tailerrak garatu
dira, Nik ere Zarautz ureztatzen dut kanpaina martxan jarri da
oinarri artistiko honen aitzakian.
Horrez gain, ekimen honek bere baitan biltzen dituenetatik urrunago joan nahi badu ere, proiektua biribiltzeko
proposamena egin da. Bekaren harira sortutako abagunea
aprobetxatuz, herriko sortzaile plastiko batzuei, esperientzia
eta itzala dutenei bezala ekintzaile gazteei ere, antzeko ariketa
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zuneko Zarautz eraikitzea (margoz, irudiz, eskulturaz, bideoz,
musikaz...). Herritarrak parte aktibo nagusi izango dituen etorkizuneko Zarautzen irudikapena egitea. Lan horiek bideratzeko
baliabideak eskainiko zaizkie guztiei eta ondoren lanak abiapuntutzat hasita sortzaileengandik herritarrenganako noranzkoa
landuko da artea sozializatu eta haren eragina orokortzeko.
Metafora baten abiapuntua finkatu da proiektu honetan. Metafora hori gauzatzea herri osoari dagokio. Behin metafora hori
gauzatuta, hark adierazi nahi duena herrian gauzatuko da.
Planifikazio-tresnek eta haietara herritarren parte-hartzea
bideratzeko prozedurek eskaintzen diguten perspektiba arrazionalegia da. Benetan eraginkorrak izan nahi badugu herritarrak
benetan hunkituko dituzten prozedurak abian jartzea dagokigu.
Horretan arteak bere lekua du tresna eraikitzaile gisan.
Pentsatu eta sentitu egin behar ditugu gure etorkizunerako
amets-irudi kolektiboak. Haiek eguneroko praktikan eragiteko
gaitasuna dute, eta ondoren eguneroko jarduera itxuraz hutsal
haiekin guztiekin errealitate berri bat eraikiko da.
Etorkizunean izan daitekeenaz orain dugun ustearen eta etorkizunean benetan izango denaren arteko distantzia jauzi ikusezin
txiki bat besterik ez da. Zientziak eta arteak bat egin dute
horretan. Orainean zabaltzen zaigun aukera anitzeko mundutik
baliagarri eta aberasgarri zaizkigun bideak eraikitzea dagokigu.
Artea hiritarra hunkitzen duen tresna gisan kaleratuz gaurtik
hasita etorkizun eder baten araberako hirian bizi gaitezen.
https://txopiteabeka2013.wordpress.com/
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