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Aldiri. Arkitektura eta abar

IRITZIA

M-etxea,
guraizez paperean egindako arrakala
Laburpena

Abstract

Gure helburua, arkitektura-akzioen
kontzientzia politikoaz jabetuta, ekintza
bidez eraldatzea da, txikia eraldatzetik
hasi, zehatzetik abiatu, eta apurka eskala
lokal hori handitzen joatea, berehalako
beharrei eta jendeari erantzuteko.
Guztiaren gainetik negozio den ezerk
onurarik ekarriko ez duen ziurtasun osoa
dugulako.

Becoming aware of the political
sense of architectural actions, we
assume that focusing on business
won´t ever provide any good. We
aim to transform through actions,
beginning with the small/specific,
and gradually widening the scale,
to respond society´s immediate
requirements.
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Gorka eta Nagore, M-etxea-ko bi kide, elkartu gara gure
bideek bat egin duten puntu honetaraino ekarri gaituzten
bizipenak eta arrazoiak ikertzera, elkarrekin banatzera.
Polita da Aldiriren zenbaki honek eskaini digun aukera
(edota aitzakia), gutxitan egiten baitugu gure ibilbideak
gogora ekartzeko ariketa. Eta are gutxiago bizipen horiek
besteekin konpartitzekoa. Artikulu hau idaztearen aitzakia
dela medio, unibertsitatean sartu ginenetik honainoko
esperientzia pertsonalak irakurri eta ezagutzea ahalbidetu
diguten hainbat berriketaldi izan ditugu: zer-nolako
espektatibak genituen karrera hasterakoan, zerekin egin
genuen topo unibertsitatean, zer-nolako frustrazio eta
mamu izan genituen bidelagun urte haietan, eta nola ez, zerk
batu gaituen orain gauden egoera honetara iritsi arte.
Donostiako Arkitektura Eskolatik duela ez hainbeste
ateratakoak biak, bertara doa gure lehen gogoeta. Biak
ala biak arkitekturak gure inguru sozial, politiko eta
ekonomikoarekin zuen lotura estuaren susmoak erakarrita
egin genuen karrera hau ikasteko hautua eta lotura horren
bilaketan jardun dugu unibertsitatean eman ditugun
urteetan.
Arkitektura Eskola… instituzioa ala pertsonak dira?
(Lagunarteko zirkuluan, San Sebastian bezperan, Matia
kalean, Donostiako Arkitektura Eskolari hertsiki lotuta
dauden bi lagunen artean sortutako galdera).
Eskolaren ibiliak hala ekarrita ote eta egun Euskal
Herriko Unibertsitateak entitate bezala izan dezakeen
zurruntasun politikoak eraginda edo, Arkitektura Eskola
bera ere goibeltasun instituzionaletik gertu dagoela
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esatera ausartuko gara, hala iruditzen zaigu behintzat.
Curriculumaren betebeharrak eta gehienean gerora izango
dugun lanbidearen errealitate gordinerako prestaketa
alde batera utzi gabe, estimulatzaile izateko baliabideak
sortu eta eskaini beharko lituzke ikasketa-prozesuaren
antolaketatik bertatik; esfortzuak ikerketara, hausnarketara,
esperimentaziora eta sorkuntzara bideratuta; inguruarekin,
kalearekin, gizartearekin loturak eta elkarrekintzak
topatzeko erremintak martxan jarrita.
Egun den bezala izanik ere, ikasketa-prozesua bera
interesgarria dela baderitzogu, hein batean eskola, pertsonak
ere badirelako da. Instituzio-izaerak batere errazten ez
duen arren, sozialetik, artistikotik ala teknikotik, alde batera
edo bestera, ikuspegi kritikoa lantzeko gune eta momentuak
eratzen dituzten irakasle eta ikasle taldeak kasu, gaurtik
atzera begirako hurrenkeran, besteren artean otutako
hiru etsenplu: «Arroka frontoia ez da zerutik ikusten»
idatzia, DAGETek ez eta bertako irakasle batzuek sinatua,
«M-etxea arkitekturaren ikerketa elkartea», irakasle eta
ikasle talde baten ikertze- eta hausnartze-nahietatik sortua,
eta Etxegorri, kezka, ezinegon eta ilusioak partekatzeko eta
haiei erantzuteko ikasle-mugimendua.
Arkitekturako materia-edukiek duten interesaz harago,
irakasle eta ikasleengandik ikasten delako arkitektura,
Arkitektura Eskolak, ikasle eta irakasleen estimuluak eta
pentsamendu kritikoa garatzeko espazioak baimendu eta
lagundu beharko lituzke ezinbestean.
Guraizez paperean egindako arrakala
Arkitektura tresna dela uste baitugu, gure habitataren
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ordenazio- eta desordenazio-tresna, eraikuntza-, eraisketaeta eraldatze-tresna, eta esku artean erreminta bat edukitzeak
inplizituki lanabes horren erabileraren erantzukizuna duela
ulertzen dugu. Tresna hori nola erabili, hortxe dago koxka.
Eta arkitekturaren sortze-prozesuan pentsamendu kritikoa
barneratzea dela uste dugu erantzukizun horren kontzientzia
hartzeko modua. Unibertsitateko lehen urteko ariketa bat
dator burura: orri zuri errektangular bana eman ziguten hura.
Orria, guztiontzat ezaguna, arrunta, beti forma eta tamaina
bera erakusten duena. Gehitu edo kendu gabe, erronka orri
hura tolestu eta ebakitzea izan, ebakidura haietatik argia sar
zedin, itzal berriak sor zitezen. Arrunta den hori tolestu eta
ebakitzeko aukera izatea ezinbestekotzat dugu, arruntaren
eta arkitekturaren botere eraldatzailearen kontzientzia
hartzeko, gure ogibidean egiten ditugun hautuetan ikuspegi
kritikoa barneratzeko.
Kontrakoa bilatuagatik ere, lanbidearen gurpilean
sartzen garenean, gurpil horren inertziak eraginda edo,
lotuago, estuago sentitzeko arriskua dago. Ikerketarako,
esperimentaziorako, ideologiarako, utopietarako tartea,
zirrikitua, meharragoa egiten duten (egitea interesatzen
zaien) indarrak existitzen direlako (eragiten dituztelako).
Bada, zirrikitu hori handi bilakatzen den eremua da M-etxea
guretzat, guraizez paperean egindako erretena. Argiitzalak, ikerketak, esperimentazioak, ideologia eta utopiak
sortzeko arrakala. Gure ogibidea dena erantzukizunez eta
kontzientziaz garatzeko elikagaia.
Bestelakoak badira… halakoengatik izan
Bestelakoak aipatzen direnean, beti da, badelako halakotzat
definitzen den zerbait. Bestelako arkitektoak izendapena
beraz, halako arkitektoei «esker» izango da. Inplizituki
ohiko-ezohiko, arrunt-berezi gisako irakurketa egin litekeela
dirudi eta inkontzienteki on-txar dikotomian jausi.
«Halako» arkitektura eraikitzeari lotutakoa dela
pentsatzekotan, logika binariotik urruntzea komeni
delakoan gaude. Egia da higiezinen merkatuaren botere
neurrigabekoak inguruan eragindako eraikitze-anabasa
honetatik urrundu nahi dugula. Baina ez, eraikitzea bere
horretan alboratzen dugulako. Arkitektura egitearen
erantzukizun politikoa onartzen dugulako baizik.
Gure proposamena, ekintzaren bidez eraldatzea da, txikia
eraldatzetik hasi, zehatzetik abiatu, eta apurka eskala lokal
hori handitzen joatea, berehalako beharrei eta jendeari
erantzuteko. Beste ezeren gainetik negozio den ezerk
onurarik ekarriko ez duen ziurtasun osoa dugulako.
+++

1. irudia ~ David Hornback argazkilariaren eskutik egindako «Errepide azpiko
hiria» kale-argazkigintza tailerraren erakusketa Loiolako lorategi-hirian, UtoKiak
proiektua, 2016.
Egilea ~ M-etxea.
2. irudia ~ «Egin dezagun denon parkea» tailerra, Loiolako lorategi-hiria, UtoKiak
proiektua, 2016.
Egilea ~ M-etxea.
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