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Non gaude?
Covid Study Houses eta gure etxebizitzen mugak

Laburpena

Abstract

2020ko martxoan dekretatutako
alerta-egoerak milioika pertsona
gure etxeetan konfinatzera behartu
gintuen Espainiako Estatuan. Itxialdi
horretan Covid Study Houses-ek modu
irekian bakoitzaren konfinamendua
marrazteko gonbita egin zuen.
Jasotako 192 marrazkietatik hainbat
ondorio jaso daitezke gure etxebizitzen
inguruan.

The state of emergency decreed in
Spain in March 2020 forced millions of
people to confine themselves at home.
During this lockdown Covid Study
Houses has openly invited people to
draw their confinement. Analising
the 192 received drawings some
conclusions are obtained regarding
housing policies.
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2020ko martxoan dekretatutako alerta-egoerak milioika
pertsona gure etxeetan konfinatzera behartu gintuen
Espainiako Estatuan. Hego Euskal Herrian egin zen bezala,
mundu osoko beste hainbat lekutan itxialdiak agindu ziren
herritarren mugikortasuna gutxitzeko. Itxialdian egon ginen
denbora horretan etxearen espazioarekiko harremana
zeharo aldatu zen.

etxearen altzari guztien irakurketa bat egiteko erabiltzen du
ariketa; hurrengo batek, bere etxearen abstrakzio formalista
bat egin du boligrafo beltz eta lodi batekin, koadro bat balitz
bezala; hamabosgarrenak, etxetik dituen bistei ematen die
garrantzia, eta ez da bakarra izango; beste batek, oina eta
ebaketa marrazki berean batu ditu etxearen forma kanonikoa
berrituz; hurrengoak, landareak berdez azpimarratu ditu.

Covid Study Houses Ekain Olaizola eta Jonander Agirre
arkitektook bultzatutako ekimena izan da. Itxialdi-garaiko
40 egunetan zehar (apirilaren 20tik maiatzaren 31ra
bitartean) modu irekian eta sare sozialen bitartez nahi izan
duen edonori bere konfinamendua marraztera gonbidatu
zaio. Plano moduan eta arkitekto baten ikuspuntutik hasi
zen ariketa, publiko zabal baten hamaika irakurketetara iritsi
arte.

Bitartean, tarteko batzuek paretak lerro finez eta leihoak
sakontasunarekin marraztu dituzte, marrazkiaren konbentzio
arkitektonikoak alde batera utziz eta erabiltzailearen
ikuspuntutik irakurrita; batek belaontzi batean pasa du
konfinamendua, antza, eta beste batek oso ekipatua dagoen
karabana batean; ametsa dirudien plano bat dator gero,
konfinamendua non pasa nahiko lukeen irudikatzen duena;
askok argia etxera nola sartzen den marrazten dute; batzuei
beren etxea post-it batean sartzen zaie; beste batzuek, aldiz,
maketa bat egitea beharrezkoa ikusi dute.

Ekimenak iraun duen berrogeialdian 192 marrazki publikatu
dira. Marrazkiak mundu osoko hainbat hiritatik jaso dira,
ia kontinente guztietatik. Hala ere, marrazki gehienak
Espainiako Estatutik jaso dira, bereziki Hego Euskal Herritik
baina baita Madril, Bartzelona edo Palmatik ere.
Egindako ariketa ez da zientifikoa, baina subjektibotasun
honetan bada ondorioak ateratzeko tartea.
192 marrazkietan zehar denetatik topa dezakegu: marrazki
askotan arkitektoen espazioaren irakurketa garaikide bat
antzeman daiteke; lehenetako batek, aldiz, etxebizitzatik
at dauden espazio amankomunen irakurketa egiten du ia
espazio pribatuen balio berberarekin; zazpigarrenak, bere

Beste batzuetan, planoa beharrean, bertan bizi diren
pertsonak eta egoerak marrazten dira; horietako askotan,
bertan bizi diren animalien joan-etorriak marraztu dituzte;
batzuek forma antropomorfikoarekin marraztu dute etxea;
batzuek ez dute marraztu nahi izan eta collage moduko
planoa sortu dute irudiekin; hurrengoak hitzez sorturiko
plano modukoa egin du; azkeneko marrazkiek kolorez bete
dituzte etxeak, lurrak kolore desberdinez desberdinduz;
baten batek logela bakoitzaren prezioa ere idatzi du. Premisa
oso zehatz batetik 192 begirada desberdin jaso dira.
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Marrazketak, diziplina gisa, badu begiradarekin harreman
sakona. Marrazki bat errealitate bat barneratzeko eta
gureganatzeko modu bat izaten da askotan. Lerroz lerro,
aurrean duguna aztertu egiten dugu eta parte bakoitza
bestearekin harremanean jartzen dugu paperean, beraien
arteko harremanean osotasun berri bat sortuz. Marrazkiek
ia ontologikoa den galdera ezinbesteko bati erantzuteko
beharra dute: Non gaude?
Alde batetik nabaria da egile bakoitzetik emandako
erantzuna. Galdera horren aurrean erantzun bat ematen
da, ez bakarrik galderaren erantzun azkarra, hau da, etxe
honetan, gela konkretu hauekin, ezaugarri desberdin
hauekin, baizik eta esanahi zabalago batekin. «Non gaude?»
horrek denborari ere ematen dio erantzun bat, subjektiboa
dena eta konfinamendu bakoitzean, egoera bakoitzean eta
marrazkia egiteko momentuan zentzua duena. Indibidualki
oroitzapen bat dena, batzerakoan memoria kolektiborako
dokumentu bihurtzen da.
Beste alde batetik, guretzat, marrazkiak jasotzean eta
hauek zabaltzean, «non gaude?» galdera beste modu batean
irakurtzeko oinarria ematen digu. Lehen esan bezala, hau
ez da ariketa zientifiko bat, baina irakurketa bat egiteko
balio digu. Arkitekto garen heinean ariketak ondorio batzuk
ateratzeko adina informazio eta gogoetarako materiala
ematen ditu.
Marrazkietan lehen antzematen dena etxebizitzek duten
zatiketa zurruna da eta zein barneratuta dugun, gizarte
bezala, zatiketa hori. Barne-distribuzio gehienek bizimodu
estandar, patriarkal eta hierarkiko bati erantzuten diote:
egongela pieza nagusi bezala (telebistaren inguruan
antolatuta) sukalde txiki bat alboan duena, gela nagusi bat
(batzuetan bainugela propioarekin), bigarren gela ertaina
eta akaso hirugarren txiki bat. Piezen arteko zirkulazioa
korridore baten bidez gauzatzen da maiz. Orain dela 50
urteko eredua oso zabaldua omen dago.
Beste alde batetik, etxebizitzen arteko espazio amankomunak
eta harremanetarako espazioak askotan ez dira marraztuak
izan, esfera pribatua marraztera mugatu direlako partehartzaile gehienak. Zentzuzkotzat uler badaiteke ere, horrek
ere pistaren bat ematen digu gizarte gisa gure etxearen muga
non kokatzen dugun jakiteko. Espazio horiek, kasu askotan,
zirkulaziorako aukera besterik ez dute eskaintzen. Ez ditu
inork erabiltzen, ez dute balio interakziorako. Marrazkiren
batean agertzen den bezala, ez al litzateke interesgarria
izango etxean eduki ezin ditzakegun espazio zabalagoak
amankomunean edukitzea? Garajea da eraikin gehienetan
espazio komunik zabalena eta kotxeak gordetzeko eta
zirkulatzeko besterik ez dute balio. Konfinamenduan zehar
umeek korrika egiteko edo futbol-partida inprobisatuak
antolatzeko erabili ditugu. Ezin al dizkiogu halako erabilerak
proiektuaren unetik etxebizitzaren programari gehitu?
Azkenik, konfinamenduarekin garbien ikusi duguna
hiriarekiko eta espazio publikoarekiko etxeek duten
dependentzia da. Etxebizitza bat ez dago pentsatuta pertsona
bat 24 orduz bertan bizitzeko. Etxebizitza hiriaren elementu
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ezinbesteko bat da, batak bestea behar du. Gure eguneroko
bizitzak okupatzen/erabiltzen dituen espazioen marrazkia
egingo bagenu, ez litzateke etxebizitzaren planoa izango
gure bizimoduaren mapa bat baizik. Hala agertuko lirateke
etxea, lantokia, eskola, parkea, kalea, taberna, liburutegia,
etab. Konfinamenduaren garaian kanpo-espazioek (balkoiak,
terrazak…) hartu dute berebiziko garrantzia, askotan etxetik
at egiten ziren gauza horiek egiteko leku kontzentratua
bihurtu zelako. Horrelako espazio bat zuenarentzat,
behintzat.
Hortaz, «non gaude?» galderari erantzun nahi badiogu,
etxebizitzaren perspektiba batetik, guk ateratzen dugun
erantzuna argia da: sustatzailea urrunegi dago erabiltzailetik.
Dugun gizarteak hamaika ikuspuntu desberdinez bizitzen
du bere etxebizitza eta modu nabarian ikusi da hori
marrazkietan, baina molde zehatz batzuetara mugatzen da
subjektibotasun hau. Molde zehatz horiek (etxebizitzen
tipologia, beraien arteko harremanak eta hiriarekiko
erlazioa) etxebizitza-sustatzaileen perspektibatik sortutako
formalizazioak dira, espazio horietan gertatzen denari, berriz,
erabiltzaileek ematen diote forma. Bi alde horien arteko
distantzia nabariaren inguruko gogoeta batera eramaten
gaitu egoera honek. Ez al genioke erabiltzailea sustatzaileri
hurbildu beharko?
Ariketa honek etxebizitzen arkitektura modu pluralago
batean pentsatzera bultzatu beharko gaituela uste dugu.
Konfinamendu-garaian egindako gogoeta kolektibo honek
erabiltzailea sustatzailearen paperera hurbiltzeko lehen
pauso bat izan daiteke, edozein proiektutan hasierako egoera
marrazten den bezala. Gizartean badira ekimen andana
norabide honetan bultzatzen dabiltzanak. Espero dugu Covid
Study Houses-ek norabide horretan ere lagundu izana.
Covid Study House-ren marrazki guztiak Twitter
(@CovidHouses) eta Instagramen (covidstudyhouses) ikus
daitezke. 2021eko urtarrilean publikazio bat argitaratu da
ekimenaren marrazki guztiekin.
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