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Abstract

Arkitekto bat kazetaritza-lanetan? Bi
ogibideek ez dute inongo harremanik.
Ala bai? Nolanahi ere, aldaketak
beharrezkoak dira askotan. Eta
horrelako jauziak perspektiba mugitu
baino gehiago, ikuspuntua zabalduko du:
ikasketak, gaurko egoera, etorkizuna,
ahuldadeak eta gabetasunak. Une
batez, truka ditzagun planoak eta
egunkariak.

An architect working as a journalist?
These two jobs have nothing to do with
each other. Or do they? However it may
be, sometimes changes are inevitable.
This big leap should widen the horizons
rather than shifting the perspective:
education, current situation, future,
weaknesses and strengths. Let’s see the
newspapers instead of planning designs
for a little while.
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Zientzien eta letren arteko zubia eraiki daiteke
Orain dela hamar urte inork galdetu izan balit zertan
arituko nintzen etorkizunean, erabat ziur nago ez niokeela
«kazeritzan» erantzungo. Nolanahi ere, neurketak eta
planoak alde batera utzi eta hitzetan murgildu nintzen.
Ordenagailuak nire lagun mina izaten jarraitzen du, baina
Autocad-en ordez, Word programa da gaur egun nire
aliatua. Hala eta guztiz, entrega-epeak ahaztea ez dut lortu;
izan ere, hilabeteko epeak egunekoak bihurtu dira.
Kazetari bezala, egunkari batean lan egin ez ezik, beste
hedabide batzuetan ere kolaboratzen dut. Argazkierreportajeak plazaratzeko aukera ere izan dut. Prentsadeialdiak, deiak, prentsa-oharrak, ohiko bilkurak,
elkarrizketak, galdera deserosoak egin edota ezkutatuta
dauden arazoei ikusgarritasuna eman. Hori da gutxi
gorabehera nire egunerokotasuna.
Arkitekturak bezala, komunikazioak badu bere xarma.
Tamalez, lanbide honetan ere, errealitatea amestutakoa
baino gordinagoa da. Bost urte baino gutxiago daramatzadan
arren, hedabideek duten boterea eta ardura ikusi ahal izan
dut. Fakultatean ‘agenda setting’ kontzeptua ikasi nuen.
Laburbilduz, komunikabideek duten eragina azpimarratzen
du, egunkarietan, telebista-programetan eta irrati-saioetan
agertzen ez dena ez baita existitzen. Une hartan ideia ulertu
nuela pentsatu nuen, baina esperientziak oker nengoela
erakutsi dit, uste nuen baino gorabehera handiagoko ideia
baita. Jendearen kezkak finkatzeaz gain, hedabideek iritziak
moldatu eta ikuspuntuak ere ezarri ditzakete eta. Ondorioz,
kazetariok badugu geure erantzukizuna eta, ahal dugun
neurrian, zuzengabekeria salatzeko beharra daukagu.
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Zer egiten du nik bezalako neska batek horrelako leku
batean?
Argitu behar dudan —eta izan dudan— lehenengo gauza da
hausnarketarik gabeko erabakia izan zela ogibidez aldatzea.
Ez dut esan nahi konturatu gabe heldu naizenik nagoen
lekura, baizik eta ez dela inongo errebelaziorik eman. Ez
da txikitatik ezbetetako nahia ere. Aurkikuntza bat izan zela
esango nuke.
Kazetaritzan izena emateko ideia bururatu zitzaidanean,
Detail aldizkarian lan egiten nengoela onartu behar dut,
nahiz eta horrek eraginik izan zuen ala ez argi ez eduki.Agian
idazteko gogoa piztu zidaten arkitektura-argitalpenean
gauzatzen nituen zereginek edo beharbada, erabateko
segurtasunez jakin ez arren, betidanik bizi izan da nire
barnean Letretan sakontzeko jakin-mina. Esanguratsu izan
litekeen bitxikeria bat gogorarazi zidaten orain dela gutxi.
Hamazortzi urte nituenean, ikasketei buruzko galdeketa
batzuk bete nituen «behin betiko» erabakia ahalbidetuko
zutelakoan. Hura ustekabea jakin dudanean galdera-sorta
horien emaitzek, orain dela hogei urte, kazetaritzara
zuzentzen nindutela! Argi dagoena da ez nuela ogibidez
aldatu krisi ekonomikoaren ondorioz; izan ere, estutasunetik
ihes egitekotan, hitzak eta esaldiak batzea ez da inondik
inora hartu beharreko bidea.
Jauzi handia dagoela iruditu arren —eta badago, ez dut
ezetz esango—, elkarren arteko antza dute. Harreman
horrek sormena du izena. Pertsona edo lantalde bakoitzeko
alde handia dago proiektu batean: ingurugiroaren ikuskera,
sortzaile bakoitzaren lehentasunak, arkitekturak bete
behar lituzkeen helburuak... Testu batean gauza bera nabari
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daiteke. Berrian agertzen diren hitzen arabera —jakin
badakigu diskurtsoak errealitatea sortzeko ahalmena
duela—, informazioa gauzatzeko erabiltzen diren iturrien
eta protagonisten arabera edota testuak mahaigaineratzen
duen ikuspuntuaren arabera kazetariak nola ulertzen
dituen mundua eta lanbidea hautematen da. Aldi berean,
erreportaje bakoitzak bere estilo propioa du, hots,
kazetariaren zigilua. Eraikin edo jarduketa batean estudio
zehatz baten izaera susmatzen den bezalaxe.
Arkitekturari bueltaka
Askotan urrun ikusten ditut arkitekturako ikasketak.
Kazetaritzan barneratu ahala ate hori itxi nuela iruditzen
zait, lurperatuta dagoen aroa. Aldi berean, amaitutzat
ematea kostatu egiten zait. Ogibide biak batuko dituen
bidea agertuko delako itxaropena pizten da orduan.
Ibilbidea berrikusita, haren baliagarritasunaz ohartzen
naiz. Arkitektura eta hirigintzari buruzko erreportajeak
sinatzeko zein proiektu handiek sorrarazi dituzten arazoak
hobeto ulertzeko. Baita administrazioek abian jarritako
eraikuntzen inguruko galdera zorrotzak egiteko ere. Atzera
begiratzen dudanean, tristura-kutsu bat azaltzen da. Dena
den, ez naiz nire erabakiaz damutzen, jakin badakidalako
urteak behar direla norberaren tokia aurkitzeko.
Halere, ikasketei buruz esatekorik badut. Teknologiaarloan atzeratuta zihoan Donostiako eskola. Oraindik
gogoratzen ditut rotrinak. Baita kolomak defendatzen
zituen baten bat. Maisu asko eta asko —maistren arrastorik
ez, jakina!— zaharkituak zeuden eta euren frustrazioak
ikasleengan botatzen zituzten. Talde-lana sustatu beharrean,
indibidualismoa eta lehiakortasuna bultzatzen zuten.
Dirudienez hezkuntza-sistema aldatu eta berritu egin da,
baina errealitatearekiko talka ez da oraindik gainditu.
Bestalde, kazetaritzan gertatzen den bezalaxe, badaude
gauzak aldatu nahi dituzten profesionalak, baita itxura
hutsa baino ez dutenak ere. Hala eta guztiz ere, hori
ez da larriena. Egunkari zehatz baterako lan egiteak
zenbait hertsatze dakar, arautegiek planeamenduetan eta
eraikinetan mugak ezartzen dituzten antzera. Ondorioz,
pentsamendu kritikoa paperetik harago eramatea zaila
da askotan. Badaude, jakina, ezarrita dauden ideiak eta
aurreiritziak kolokan jartzen dituzten estudioak edota

korronteak. Aldaketa horiek errealitatea eta premiei
buruzko hausnarketak zein mugimendu sozialek bultzatzen
dituzte. Egunerokotasunarekin lotura estuagoa duelako,
kazetaritzak aldaketa azkarrago egiten duela pentsatu ahal
da; ez da horrela, ordea. Eraldatze-prozesu guztiek denbora
behar dute.
Dena den, ogibide biek bazuten beren ukitze-puntua.
Aldizkari espezializatuak alde batera utziz —barnekontsumorako ziren batez ere—, Arkitekturak bazuen
hutsune bat hedabide askotan. Elitista irudi lezakeen lanbidea
herritar guztien eskura zegoen: hausnarketak, ikuspuntu
berriak, eraikitzeko irizpideak, babestu beharreko ondarea...
Krisialdiarekin espazio horiek desagertzen joan ziren eta,
haiekin batera, betetzen zuten funtzioa: pedagogikoa. Ez bada
arkitekturaz bere osotasunean idazten, ez da jendartean
inongo eztabaidarik sortzen, eta sortzen bada, ez dago iritzi
bat mantentzeko hainbeste ezagutza. Beraz, eztabaida hori
adituen —edo boteredunen— artean geratzen da. Horrez
gain, gure artean edo beste leku batzuetan existitzen den
ondarea ez da balioztatzen, eta jakin badakigu, zer-nolako
ondorioak ekarri ditzakeen ezjakintasunak.
Beldurrik eza
Krisialdiaren ondorioz edo paradigma aldatu delako,
arkitektura beste bazter batzuk aztertzen ari da, hala
nola genero-perspektiba kontuan hartzen duen hirigintza,
umeentzako tailerrak edota birgaikuntzak eta espazioaren
berreskuratzeak izan behar zuten lekua hartu dute
eraikuntza helburu bakar bezala zalantzan jarriz. Gauza
bera gertatzen ari zaio kazetaritzari. Zalantzagarri izan
arren, aldaketak beharrezkoak eta saihetsezinak dira. Nork
daki segurtasunez non egongo den etorkizunean eta zein
bide urratuko dituen. Ziur aski, ofizioz aldatzea gero eta
ohikoagoa bihurtuko da eta ez diogu desafio horri beldurrik
izan behar. Edo zer demontre! Beldurrak adi jartzen gaitu,
eta adi egotea, inguruan dagoenari begiratzea, inoiz ez da
txarra. Agian beldurrari beldurra galtzean datza gakoa.
Batek daki! Baina bizitzak zerbait erakutsi badit, norberaren
eraikuntzak ez duela plano finkorik, eta eskerrak! Gure
bizitza aldakorren ekilibristarik onenak izaten ikastean dago
xarma.
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