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Donostia 2016 Europako Kultur Hiriburutzaren ekimen 
iradokitzailearen ondorioz sortzen den pabiloia da Möbius. 
Proposamena espazio akonfesional bat sortzea zen, edo 
beste modu batera esanda, erlijio guztientzako espazio 
bat. Aurrekari horrekin, Möbius zintaren erreferentzia 
da proiektuaren kontzeptu gakoa, erlijio askoren 
betikotasunaren metafora adierazten duena. Pabiloia 
software parametrikoarekin diseinatu zen, eta zurezkoa 
izaki, fabrikazioan CNC makinak erabili eta muntaketa 
azkarra erraztu zuen.

Proiektuaren azalpena

Möbius bandaren kontzeptu puruak ziklikotasunaren, 
betikotasunaren eta infinituaren eremu sinbolikora eramaten 
gaitu. Historian zehar agertzen den geometria erretorikoa, 
bolumenera eramana. Hasierarik eta bukaerarik ez duena. 
Atzealderik eta aurrealderik gabea. Non bandaren gainazala 
infinitu arte doan.

Geometria honetan oinarritutako hezurdurak forma eratzen 
du eta bizigarria den espazioa barne hartzen duen egitura 
gisa balio du. Zurezko saihetsen artean, ehunezko zati zuriek 
eremu batzuei intimitatea ematen diete, baina batzuetan 
erdi-gardenak bilakatzen edo kanpoaldera zabaltzen dira. 
Horrela, argiak funtsezko papera hartzen du, barrualdetik 
nahiz kanpoaldetik silueta interesgarriak sortuz; azken 
finean, pabiloiaren ezaugarri sentsorialak eratuz.

Leku babestu bat bilatzen dugu, ibilbide erreflexibo bat 
egitera gonbidatzen duena, argi eta landarez beteta dagoen 
patio baten inguruan. Bide erdian gaudela zabaldu egiten 
da, pertsonen konpainia isilaz gozatzeko edota edozein 

talderen ekitaldiak ospatzeko baliagarri bihurtzen delarik.

Proiektu parametriko bat errealitatera eramatea

Azalpen honekin irabazi zuen gure taldeak pabiloiaren 
lehiaketa 2015eko azaroan, eta hilabete horretatik aurrera 
diseinua errealitatera eramateari ekin genion. Fase horretan 
Paco González, Josemi Rico eta Rafa Zuzaren laguntza 
ordainezina eduki genuen.

Proiektu parametrikoaren garapenak ezberdintasun 
garrantzitsu bat du proiektu ohikoagoekin konparatuta. 
Gure esperientziatik egiaztatu izan ahal genuen zeinen 
ukiezina dirudien proiektuak, eraikitzeko forman azkenik 
gauzatzen den arte. Izan ere, proiektuak aldaketa txiki edo 
handiak jasan ditzake, baita oso fase aurreratuan ere, modelo 
parametrikoak ematen dituen aukerei esker. Alegia, pabiloi 
honen forma konplexuak direla medio, modeloan aldaketak 
egiteak luze joko luke marrazteko metodo tradizionalekin, 
baina parametrikoki lan egitean modu ia automatikoan 
egiten dira aldaketak.

Garrantzitsuena, horren harira, ahaleginak prozesu bat 
programatzera bideratzen direla ohartzea da, forma bat 
diseinatzera baino gehiago. Emaitza finala errealitate fisikoa 
da, baina prozesuaren ondorio betiere; prozesu horrekin 
koherente diren gauzatze anitz egin daitezkeela esan nahi 
du honek.

Lan egiteko modu honek a priori abantaila handiak dituen 
arren lanaren abiadurari dagokionez, oso zorrotza da beste 
alderdi batzuetan. Oroz gain, beharrezkoa da proiektuaren 
bisio orokorra gordetzea, baina bisio horrek edozein 
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proiektutan agertzen diren arazoak jaso eta bere gain hartu 
behar ditu prozesuan zehar, egituraren eskakizunetatik 
eraikuntza-xehetasunetara.

Modelo parametriko hau, beraz, elkarri lotutako bi Möbius 
bandaren joko geometriko hasiberri moduan jaio arren, 
zailtasun handikoa bihurtzen da pixkanaka, gauzatze-
proiektuaren atal desberdinak jasotzen dituen neurrian.

Azalpen teknikoa

Formari dagokionez, Möbius pabiloia euren ardatz 
zentralaren inguruan biratzen duten saihets errektangularrez 
egindako hodi itxia da. Plano horizontalarekin egiten den 
ebaketa batek sortzen du zorua, saihets errektangularrak 
pentagono bihurtzen direlarik euren posizioaren arabera.

Erraztasun formal honek, hala ere, eskakizun estruktural 
nabariak ditu, egitura zabaldu egin behar baita otoitz egiteko 
espazioa jasotzeko. Toki honetan hutsarteak handiak dira, 
6,5 metro ingurukoak.

Saihetsak eraikitzeko pinu-egurrezko pieza zuzenak erabili 
zirenez gero, elkartze-puntuek, zur erditan eginak eta 
torlojuz lotuak, kalkulu zehatza behar zuten lotura horiek 
ziurtatzeko. ONDDI ingeniaritzaren laguntza izan genuen 
horretarako, eta bertako ingeniariek gainbegiratu zituzten 
elkartze-puntuetako kalkuluak.

Oinarriari dagokionez, zimendu ez-erasokorra beharrezkoa 
zen Oñati Plazako lorategiei kalterik ez egiteko. Piloedre 
izeneko sistema arina hautatu genuen horretarako, eta hura 
ekoizten duen izen bereko enpresa kataluniarrak muntaketan 
parte hartu zuen ere. Sistema hori, zehazki, hormigoizko 
kubo txiki batzuetan oinarritzen da; kubo horietatik metro 
bat luzeko altzairuzko 4 pilote fin ateratzen dira lurrazpira.

Baina egitura honek, sumatu daitekeenez, azpiegitura 
osagarri bat behar du portikoak norabide perpendikularrean 

Irudia ~ Otoitz egiteko espazioa.
Iturria ~ Egilea.

Irudia ~ Otoitz egiteko espazioa.
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Irudia ~ Lehiaketarako irudia.
Egilea ~ P.Arroyo, C.Donés, B.Martínez eta B.Vázquez-Monjardin.

Irudia ~ Isometriak.
Egilea ~ P.Arroyo, C.Donés, B.Martínez eta B.Vázquez-Monjardin.
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Irudia ~ Isometriak.
Egilea ~ P.Arroyo, C.Donés, B.Martínez eta B.Vázquez-Monjardin.

zurruntzeko. Hasiera batean kontuan hartutako aukeretariko 
bat zurezko estrabe mehe batzuk erabiltzea izan zen. Listoi 
horiek pabiloiaren azalean zehar ibiliko lirateke, ausaz 
itxuraz, Möbius-i habia itxura emanez. Azkenean, arrazoi 
ekonomikoak zirela medio, sistema errazago bat erabili 
zen, portikoak hirunaka lotzen dituen diagonal-sistema 
bat, alegia. Sistema hori, gainera, oso eraginkorra izan zen 
muntaketa-garaian.

Ondorioak

Aurretik adierazitako gai teknikoak albo batera utzita, 
pozgarria da ikustea nola erabiltzen duen jendeak halako 
lan ustez abstraktu bat, anekdota baten bidez azaldu nahiko 
nukeen sentipena.

Behin, argazkiak ateratzen ari nintzela, pasieran zebilen 
adineko gizon bat hurbildu zitzaidan «hau zer da?» 
galdetzera. Labur, Möbius zer zen azaldu nion, eta irribarre 
batekin zera esaten amaitu zuen: «Ba ez dut ongi ulertzen 
eta ez dakit zergatik, baina arrazoiren batengatik, gustatzen 
zait, oso erakargarria iruditzen zait».

Ia egunero ikus ditzakegu haurrak jolasean, edo jendea 
eguzkipean etzanda. Beharbada, proiektu parametriko bat 
moldakorra delako izatez, edo beharbada, Möbius, behinik 
behin, halakoa delako. Edonola ere, egia dena zera da: 
espazio honek jainko budistei otoitz egiteko balio izan du, 
baina baita Donostiako Arkitektura Goi Eskola Teknikoko 
kultur eguneko kontzertuak egiteko ere.

:::

Irudia ~ Möbius 2016ko abenduan.
Iturria ~ Egilea.
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