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Arkitekturaz norbere begiek kontatzen diotena edo 
gehixeagorik ez dakigunontzat zaila gerta dakiguke 
Schumacher-ek defendaturiko parametrizismoa tendentzia, 
mugimendu edo paradigma berria den epaitzea. Horrela, 
zaila da ere berez terminologikoki parametrizismo hitzak 
edo kontzeptuak bere baitan parametrikotasunak edo 
tresna eta modu parametrikoan sortzeak baino zerbait 
gehiago esan nahi duen, balitekeelako agian -zismo horrek 
gehiegikerietarako joera bat aditzera eman nahi izatea, edo 
bestela, askotan errepikatzen den zerbaiti izena emateko 
modu sinplea besterik ez izatea. 

Hastapenak

Zalantzarik gabe, egunerokotasunean gertatzen ari dena zera 
da: tresnek lengoaia eta egiteko moduak baldintzatzea eta 
iraultzea. Horregatik, agian, parametrizismoaren tesiak badu 
nondik heldu, tresnak zer eta nola egin baldintzatzean, gure 
imajinario eta sormen moduak ere moldatzen direlako. Hari 
horri helduta, Ivan Sutherland-ek 1963an MITen ordenagailu 
bidez lagundutako lehen diseinu-tresna sortzean, nolabait, 
parametrikotasunaren garaian murgiltzen hasi ginela esan 
genezake, erabiltzaile xumearen logikatik behintzat. Ordutik 
aurrera eta hainbat diseinu eta CAD softwareri esker 
teknika artisauen eraldaketa edo moldatzea gertatu da, 
baliabide eta aukera berriak gehituz produktu, eraikin eta 
industria-diseinuan besteak beste. 

Fabrikazio digitalaren, diseinu parametrikoaren, 
3D inpresioaren eta modelatzearen oinarrian 
parametrikotasuna dago, balio jakin batzuk mugatuz, 
aldatuz edo tartekatuz emaitza moldatzeko aukera ematen 
diguten script edo kodeei esker matematikaz, kalkuluz eta 

eskulangintzaz ezer gutxi jakin gabe edonork ikasi dezake 
egun gutxitan sormenerako baliagarri diren teknika hauek 
menperatzen, horrek dakarren ahalduntzearekin. Historian 
lehen aldiz objektuak eta formak sortzeko ezagutza eta 
teknika menperatzeko tartea txikitu egin da, desagertu kasu 
batzuetan, eta horrek gure inguruan ondorio nabariak izan 
ditzake etorkizunean ere. Lehenbiziko aldiz eta tresna hauei 
esker herritarrok gure ingurune fisiko eta objektualaren 
erabakitze-prozesuan parte hartu dezakegu. Ezingo dugu 
agian nahi dugun guztia egin edo moldatu, baina logika eta 
muga batzuei jarraituz gero, gure esku izango dugu orain 
arte «sortuak» ematen zitzaizkigun hainbat emaitza gure 
neurrira egiteko aukera. Ez gara eroriko ere, albistegi eta 
aldizkarietan dioten bezala, etorkizunean nahi ditugun 
produktuak sortu edo osatzeko denok 3D inpresora 
bat etxean izango dugula esateko tentazioan, dagoeneko 
badugulako nahikoa plastikozko zabor, baina izango 
ditugu bai, ziurrenik, gure inguruko gauzak konpondu edo 
moldatzeko gaur ez ditugun hainbat aukera. Arriskuak ere 
izango ditugu bidean, eta nabarmenetako bat Lisa Iwamotok 
aipaturiko diseinu-argitasun edo design ingenuity delakoa 
(Iwamoto, 2009) izan daiteke,  hau da, tresna eta tekniken 
ezaguerarik gabeko garapenak esperientziaren balio-galtzea 
bultzatu dezake.

Zentzu horretan, orain tresna parametrikoek objektu eta 
eraikinak sortzeko eta eraldatzeko moduan duten eraginak 
izan zituen aitzindariak lehenago ere kode eta ideien arloan, 
tresnen «demokratizazioa» esan ohi den horrek aspaldi 
lortu baitzituen erabiltzaile, amateur eta zaleen ekarpenak 
software eta kodearen esparruan nahastea. Baita objektuen 
irekitze eta deskodetzean ere, hackeo deitu ohi diogun 
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prozesuarekin, adibidez. Eta azken finean, eginzale eta 
ezagutzaileen grina horrek estentsio logikoa izan du mundu 
objektualean, lehenago ideien eta kodearen munduan 
gertatu bezala, lehen ordenagailuak mugitzeko kodea 
idatzi behar zelako; gaurko kasuan, tresna parametrikoen 
erabilerari esker, sartzen ari dira modelatu, inprimatu eta 
mozteko programak ere zale hauen tresna-kutxan. 

Guneak

Idatzi honetan ez dut teknobaikortasunean erori nahi, 
ezta argudio sinpleegietan ere, argi dago luze eztabaida 
daitekeela zein neurritan aldatzen duen tresna batek 
diziplina edo jakinduria-arlo bat, eta ziurrenik tresnak tresna, 
artisau edo maisu bilakatzearen bidean berdin dio lanabesa 
digitala edo ohikoa izatea. Baina Massachusets-eko MITen 
itzalera sortutako Fablab laborategien ereduek benetako 
aukera berriak eskaintzen dituzte ezagutzaren esparruan 
unibertsitatean, baita gizarte mailan ere, autonomoak 
diren beste erabiltzaile-sare eta espazioei esker. 2000ko 
hamarkadaren hasieran Center for Bits and Atoms (CBA) 
proiektuaren barruan, bit-ak, unitate birtualak, materia 
bilakatzeko laborategia sortu zuten MITen, eta hortik 
eratorri da funtzio hori betetzeko beharrezkoak diren 
tresnak izango zituen laborategi edo Fablab-a sortzea. Bertan, 
laser ebaketako makina, 3D inpresora, CNC fresadora, 
biniloak mozteko makina eta beste zenbait tresnari esker 
prototipatze- eta sortze-prozesu osoa burutu daitekeela 
ziurtatu zuten unibertsitatean eta ordutik eredua hainbat 
esparru eta modutan zabaldu da, tesia zuzena izan zitekeela 
baieztatuz. 

Gaur egun, hacklab, hackerspace, makerspace edo 
gure Hirikilabs bezalako hiri-laborategiek eta hainbat 
unibertsitatetan edo modu independentean ezarritako 

fablab-ek mundu mailako herri-fabrika txikien sare informal 
bat osatu dute. Denek dute amankomunean diseinu 
parametrikoan oinarritutako tresnen erabilera, eta gehienek 
merkatuen garai honetan hain ohikoa ez den ezagutza 
partekatzeko eta materiala berrerabiltzeko pedagogia ere. 
Akademiaren logikak, ezagutza aztertu, sortu, partekatu 
eta eraldatzeak, gune berri hauek kontaminatu ditu 
nolabait, eta bertako erabiltzaileak, besteen artean, adituak, 
ingeniariak, programatzaileak, betiko manitas edo esku-
trebeak, ikasleak eta ikasteko grina duten hiritarrak izan 
daitezke. Bertan sortzen diren produktu edo emaitzak 
gehienetan masa-produkzioak edo arkitekturak eskaintzen 
dituzten kalitateetatik oso urrun dauden arren, ez da 
akabera bikaina izatea haien helburua ziurrenik ere, bertan 
diseinu parametrikoa erabilita sortutako proiektu askok 
akabera zakarrak, latzak, inperfektuak izan ohi dituztelako 
paradoxikoki. Errorea, beraz, prozesu eta emaitzaren parte 
bezala onartua dago, ikasteko bide bezala, alegia. 

Fabrikazio digitalaren inguruan sortutako erlazio-gune 
hauetan prozesuak hartu du balio nagusia eta ez emaitzak, 
tresnetara iristeko erraztasunak eta demokratizazio 
teknikoak proiektuak nola garatu behar diren galdetzeko 
aukera ematen du, ezagutza non dagoen edo nork duen, 
objektuek nola funtzionatzen duten edo zein eredu kopiatu/
ikasi behar den erabaki daiteke, horretara zuzendutako 
esperimentatze-gune libreak direlako. Prototipoa eta amaitu 
gabeko objektuak dira laborategi hauen eguneroko lehengaia, 
tinkering edo katxarreoaren espirituari jarraituz. Tinkering 
kontzeptuak estutu, egokitu eta ukitzeko prozesuaz hitz 
egiten digu, konponketa edo hobekuntza batean egiten diren 
egokitzapenei buruz edo era herrikoiago batean esanda, 
betiko txapuza eta brikolajeari buruz. Eta nahasketa da, 
batez ere, testuinguru berri hauek interesgarri egiten dituen 
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baldintza nagusia; ordenagailuek gidatutako programazio- 
eta diseinu-teknologiak betiko txapuza, traste-moldaketa 
eta konponketekin elkartzean sortzen delako berrikuntza 
eta ikasketa-prozesua gureganatzeko aukera. Lévi-Strauss 
antropologoak bricoleur-a eskulangintzan oinarritutako 
praktika hauen egile bezala izendatzen zuen bitartean, 
nola deituko genioke gaur egun eskulangintza, diseinu 
parametrikoa eta kodea nahastu ditzakeen erabiltzaile 
berriari? Eginzalea ala artisau berria agian? Claude Lévi-
Strauss-en definizioan (Lévi-Strauss, 1964) «Bricoleur-a 
aurreplangintzarik gabe eta erabilera teknologiko 
normaletatik aldenduta dauden bitartekoekin aritzen den 
pertsona da. Ez ditu lehengaiak erabiltzen, aurrez erabilitako 
materialak, obretako zati eta hondakinak baizik».

Aukera berriak

Ugariak dira azken urteetan diseinu irekia, eraikuntza eta 
fabrikazio digitala uztartu dituzten proiektu amateurrak. 
Horien artean ezagunenetariko batzuk Wikihouse, etxeak 
modu irekian eta open source-aren filosofiari jarraituz 
eraikitzeko ekimena, edo OpenDesk, altzari irekien diseinu 
eta produkziorako plataforma adibidez. Interesgarriak 
dira kasu hauek egitearen paradigma honekin sortu den 
aukeretariko bat azpimarratzeko. Diseinu-moduaren 
zabaltzeari esker partekatzearen logika hedatzeko aukera 
bultzatu da ere, urteetan zehar patente, izen propio eta 
distribuzio modu bertikaletan antolatu diren egiturak 
iraultzeko abagunea sortu dute, etxe barnean eta 
etxebizitzaren kontzeptuaren inguruan lan egiten duten era 
honetako proiektuek adibidez, merkatuan bideragarri izan 
daitezkeela eta era berean artistikoki baliagarriak direla ere 
hainbat sariren bidez frogatuz. Zentzu horretan, Thingiverse 
bezalako 3D piezen plataforma globalak ondo irudikatzen du 
ere erabiltzaile-komunitateen sortzeko ahalmena eta, modu 
berean, guk egindako lanaren banatzeko eta zabaltzeko 
moduari buruz hitz egiten digu, Interneten lehen urteetan 
sormen intelektualekin (zine, musika eta liburuekin) gertatu 

bezala. Kasu honetan, aldiz, gauza fisikoak, nolabait, era 
argiago batean hitz egin die munduko milaka eta milaka 3D 
zaletu, sortzaile, irakasle, ikasle edo diseinatzaileei, lizentzia 
eta ezagutza ireki baten onurak erakutsiz. Chris Anderson-
ek (Anderson, 2013), dioen bezala «Azken hamar urteak 
Web-aren inguruan sortu, asmatu eta elkarlanean aritzeko 
izan dira. Hurrengo hamar urteak ikasketa horiek mundu 
errealean aplikatzeko izango dira».

Badirudi ere ikaskuntzan laborategiek zer esanik badutela, 
unibertsitatean lehenago aipatu bezala gero eta ohikoagoak 
direlako halako gune hibridoak, baina Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzan ere aurrera doazelako apurka eredu 
berriak. Gauzak sortu eta diseinatzeko tresna eta teknika 
hauek zeharka jotzen dituzte etorkizunean erabilgarri izan 
daitezkeen eta oraindik ikaskuntza-sisteman leku zehatzik 
ez duten hainbat ezaguera-arlo. Robotika, kodea edo 
elektronika ikasgeletan sartzen ari direla argi dago, baina 
horiekin batera ere diseinu parametrikoa, modelatua eta 
tresnen DIY (do it yourself) sorrera probatzeko aukera 
eta eredu berriak agertzen dira egunero. Eta horrek 
badu ere bere zentzua, gure ikasleak produktibo egin 
nahi dituen paradigma zientifiko-teknikoak nolabaiteko 
kontrapisua beharko duelako, ikasle eta irakasleen aniztasun 
eta irudimena errespetatu eta piztu nahi bada behintzat. 
3D inpresioak, Arduino bezalako proiektuek eta gailuen 
DIY eta DIWO (do it with others) sorrerek, esaterako, 
ikasgeletan askotariko trebeziak, proiektuen kudeaketa 
modu ezberdinak eta, oro har, ikasteko hainbat ohitura eta 
modu osatu, eraldatu edo iraultzeko ahalmena dute. Betiere, 
noski, tresnen distiraz liluratu aurretik tresnaren beraren 
garrantziari benetan duen balioa eman eta prozesuaren 
zergatiei era kritiko eta hausnartu batean garrantzia 
emateko kapaz baldin bagara. Beste modu batean esanda, 
honetan ere, ikasle, guraso edota irakasle izan, hiritar bezala, 
teknologiaren zergatiari buruzko hausnarketa egin beharko 
dugu, hura helburu edo bitartekari den argitu nahi badugu 
behintzat. 

Irudia ~ Diseinu parametrikoz sortutako altzariak egiteko lantegia Hirikilabs-en.
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Irudia ~ Diseinu parametrikoz sortutako altzariak egiteko lantegia Hirikilabs-en.
Iturria ~ Egilea.

Ondorioak

Balio jakin batzuk aldatu edo moldatuz emaitzak eraldatzeko 
ohitura gero eta guganatuagoa dugula dirudi, kontsumitzaile 
bezala kustomizaziorako joera hau tendentzia nabaria 
dela. Gure Ikeako altzariak erostean nahi ditugun akaberak 
emateko aukerak eskainiko dituzten zerbitzuak ez daude 
urrun adibidez eta gero eta ohikoagoak dira guk geuk 
diseinatu, osatu, muntatu, aldatu edo konpontzeko aukera 
eskaintzen duten produktu eta zerbitzuak, ikasteko Kit eta 
antzekoen salmenta eta hedapena. Kontsumitzailea gaur 
egun diseinu-prozesuaren parte txiki bat bezala ulertzen 
dela esan genezake beraz, baina ez da komeni agian 
produktuekiko erabakitzaile izatea. Baina moldaketa edo 
kustomizaziorako joera honek badu bere kontraesana, gu ere 
nolabait kontsumitzaile bezala paketizatu edo parametrizatu 
egiten baikara emanak dauden aukerak moldatzeko bidea 
soilik erabiltzen dugun heinean. Ez da soilik produktu edo 
zerbitzu batek moldatzeko aukera jakin batzuk dituela 
askotan, baizik eta erabiltzaile talde jakin batzuk asetzeko 
sortu direla aukera mugatu horiek.  

Hortaz, kontsumo-parametro batzuen baitan mugitzen 
garen hiritar edo herritarrak izateaz gain, gugan dugu ere 
gauzak gure kabuz egin eta ulertzeko ahalmena. Irekitzeko 
ahalmena. Gauzak guk sortu edo egiten ditugunean lortzen 
delako finean prozesuaren ulermen eta ikasketa sakonena, 
Richard Sennett-ek The Craftsman (Senett, 2009) maker 
espirituaren gidaliburuan dioen bezala «ezin duzulako ardoa 
nola egiten den, ardoa edanez soilik ulertu». Kontsumo-
produktu bakoitzaren inplikazioa kontsumitzaile soil bezala 
ulertzeko kapaz ez garen moduan, produktuak beharrezkoak 
diren, zer material erabiliz eta soberan utziz egiten diren 
edo naturarekiko jasangarriak diren jakiteko ditugun bideak 
mugatuak dira ere. Beraz, eta gure inguruan dauden egitura, 
eraikin, objektu eta diseinuak ulertzea garrantzitsua dela 
baiezkotzat ematen badugu, hobe dugu agian ahalik eta 
azkarren hiritar parametrikoaren jantzia jarri eta gure 

trebeziak, ezjakintasunak eta ikasteko grina laborategi, 
makerspace eta antzeko gune gertukoenetara hurbiltzea. 
Zuk zeuk egin (DIY) eta besteekin egitearen (DIWO) 
espiritu eta inspirazioek ezagutza partekatu, kontsumo-
ereduak zalantzan jarri eta sormen-prozesuak moldatzeko 
aukera itzelak eskaini ditzaketelako etorkizunean, gaur egun 
sortzen ari diren tresna, gune eta sare berriei esker. Ez dugu 
gure inguruko egitura eta produktu guztiak moldatzeko 
aukerarik izango, baina bai agian egin nahi dugun hori modu 
jasangarri, partekatu eta irekiago batean sortzeko aukera, 
gauzak gure kabuz ikasi eta egitearen garrantzia praktikan 
jartzen dugun bitartean.

///
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