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Testua sortzeko arauak: 

- Idatzizko elkarrizketa bat izango da, hau da, idatzizketa bat. Ordenagailuz, orain eta hemen. Esku artean ez dugu beste materialik 
izango.

- Bat hasiko da, esateko daukana idatzi arte. Besteak bere txanda itxarongo du bitartean, edo hitza hartu, behar duenean (balio du 
besteari ordenagailua eskuetatik kentzeak!). 

- Geroko edizioa ere elkarrekin egingo da, eta egon daitezkeen akatsak zuzentzeko edo ulertzen ez dena egokitzeko bakarrik erabiliko 
da. Bat-batekotasuna eta ahozkotasuna ez galtzen saiatuz. Zerbait berria erantsi nahi bada, oin-ohar formatuan bakarrik gehitu daiteke. 
Epilogo bat ere erantsi dezakegu, testuaren luzerak ematen badu. 

(Irekitzeko itzaltzea) 

(Off ahotsa) 

Donostiako Cristina Enea parkeko banku bat, apirileko arrats eguzkitsu bateko 19etan. 

Idatzizketa
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Ula Iruretagoiena (UI) eta Itziar Imaz (II), idatzizketan.

II Aizu Ula, ez dakit oso ondo ulertu dudan zeri buruz hitz egin behar dugun. Badakit oso topikoa izan daitekeela honelako 
elkarrizketa bat zalantza hori azaleratzetik hastea. Baina hor nago. Gure gaia al da sorkuntza, arkitektura-hezkuntzan? Edo 
sorkuntzak arkitekturan duen lekua? Sorkuntza esaten denean, sortzeko ekintzaz ari gara? Edo sormenaz? Ikusten duzunez, ez 
daukat oso argi zertarako gelditu garen parkean gaur arratsaldean.

UI Teklatua pasa didazu eta ez dakit ongi jolas tonutik edo seriotasunetik erantzun. (Algarak) Gure barreak nola jaso, Itziar? 
Maiuskulak faltan ditugu gure barre algaratsuak transkribatzeko! Bueno ea, orain serioan. Bada nik ere ez dut oso argi, aleak 
arkitektura egiteko beste ereduen inguruan gogoeta egin nahi duelako. Baliteke hori izatea lotura, nola arkitekto «klasiko»ek 
ulertu duten arkitektoaren portaera ahaltsua sortzaile-artista bezala, eta nola gaur egun arkitektoak sortzaile-jainko orojakile 
izateari utzi dion maila batean. Bueno, ez nago oso ziur horrela baiezta daitekeen ere.

II Agian elkarrizketa hau egiten ari garen formatu berak ere badauka zerikusia «bestelako» ekoizpen modu horiekin... Bai, nik 
ere sentsazioa daukat (zorionez) pitzatzen ari dela arkitekto birtuoso horren figura, gesto sortzailearen jabea dena. Oraindik 
badauden arren, badakigu, arkitektura lanaren kontzeptua bera ere hedatu egin d...

(UI Teklatuaz jabetzen da)

UI Zu irakurtzean hitz hauek etorri zaizkit: jenio eta maisua, arkitektoari oso lotuak izan direlako. Kontua da egun hitz 
horiek ez ditudala arkitektoaren deskribapenarekin batere identifikatuak ikusten. Justu atzo beste arkitekto arteko solasaldi 
batean komentatzen genuen ea arkitekto hitzarekin identifikatzen ginen, eraikitzaile jardunari lotutakoa alegia. Egun arkitektoa 
bestelako aktibitate anizkoitzetan lan egiten duenez, nola izendatu geure burua? «Arkitektura ikasitakoak» definizioari lotuak 
ginela genioen batzuek, «errealitatearen behatzaile» beste batzuek. Denok adostu genuen beste hitz batzuk bilatu behar 
genituela arkitektoa definitzeko, bakoitzak berea. 

Barkatu Itziar, moztu dizut.

II Ez, ez, inola ere... Pentsatzeko denbora eman didazu. Oso gai pertinentea iruditzen zait aipatu duzun azken hori, eztabaida 
garrantzitsu (eta zail) bat: hitz berriak asmatu, edo dauzkagunak birkonkistatu? Sorkuntza, sormena, arkitektura, kolektibitatea 
(edo kolektiboa dena)... Zerrenda luzea da, eta ez dakit hau den horretarako lekua. Baina iruditzen zait borroka garrantzitsu 
bat daukagula hor. Zenioenera bueltatuz, zerikusia dauka ikasleekin eztabaidatzen dugun kontu batekin. Sorkuntza-prozesuren 
bat barne daukaten lanbideei buruz ari garela, birtuosismoa, jenialtasuna, inspirazioa eta originaltasuna dira etengabe aipatzen 
dituzten ezaugarriak —esplizituki edo inplizituki, haien diskurtsoetan harilkatuta daude—. Eta esango nuke arkitekturan ere 
oraindik hauetako batzuk bueltaka dabilzkigula. Kopiaren kontua, adibidez. Beste diziplina batzuetan bertsioak, remake-ak eta 
abar sortzeko bide edo prozedura oso zilegituak diren moduan, iruditzen zait hari hori nonbait etenda dagoela arkitekturari 
buruz ari garenean. Denok egiten dugun zerbait izanda ere, ia inoiz ez da esplizitatzen, ez eta daukan potentziatik erabiltzen ere.

UI Dudarik gabe kopia eta autoretza oso gai pertinenteak iruditzen zaizkit arkitektura-praktikaren hainbat deriba ulertzeko. 
Txorrada batekin lotuko dut; arkitektura-bulego asko, talde bat izanda ere, arkitekto «nagusiaren» izen propioarekin izendatzen 
dira. Uste dut baduela harremanik honekin guztiarekin ere.

(II idazten ari da… idazten ari da...) 

(UI Tekladuaz jabetzen da)

UI Beste etenaldi bat; zure idazketa editatzen ikusten zaitut, zeure burua zentsuratzen. Zilegi da?

II (Algarak) Honek maiuskulan beharko luke, baina zentsuratuko dut baita ere.

UI A ver, zentsurak ere badu sormen-prozesuan lekurik, eh?

II Bai, bai, ezabatzearen zein akatsaren aukera sortzailea... Kopiaren harira bueltatuz, beste testuinguru batean ere hitz egin dugu 
horretaz, kopia edo erreplikarena, ezta? Erreplikatzearen potentziaz, arkitekto batzuek erabiltzen duten moduan. Hitzaren bi 
zentzuetan: batetik, berriz egitearena, sortua izan zen testuingurutik ezberdina den denbora edo espazio batean. Eta, bestetik, 
erreplikaren bigarren adieratik ulertuz: erantzun bat bezala. Hau da, elkarrizketa baten parte bezala ere uler dezakegula. Zerbait 
errepikatzeak horren birpentsatzea ere badakarrelako. Eta, agian, de paso, kopiatua den horrek bere baitan zituen proposamen, 
kontraesan edo eztabaidak gaur egunera edo gure testuingurura ekartzea. 

UI Zu irakurtzen ari nintzela pentsatu dut zeinen gutxi dibertitzen diren ikasleak (eta gu haiekin) «sormen» prozesuan ari 
direnean. Oso aktibitate seriotzat dugu, ezta? Erreplikarena irakurri dizudanean sortzeko ekintza aktibitate plazentero eta aske 
bat izan daitekeela sentitu dut.

Galdetu nahi nizun zuek nola lantzen duzuen gai hau zuen ikasleekin, beti iruditzen zaidalako bestelako gerturatzeak bilatzen 
dituzuela estigma hauek esplotatzeko. 
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II Ea labur kontatzeko gai naizen... Sormenaren mitoan kateatuta daudela esango nuke, hau da, sortze-prozesua XIX. mendeko 
paradigmatik ulertzen dutela oraindik. Oro har, gizartean gertatzen den bezala. Irudi erromantiko edo gehienez espresionista 
horretatik. Eta gai oso berria da haientzat, ikasleek oso sortze-prozesu gutxi egin baitituzte beren hezkuntza-esperientzietan. 
Zentzu horretan, ezberdintasun handiak daudela esango nuke arkitekturako ikasleekin. 

Asko gustatu zait seriotasunaren inguruan aipatu duzuna. Egia da, badirudi ekintza transzendental horretan ez dagoela ondo 
pasatzeko edo plazererako tarterik. Eta zer garrantzitsua litzatekeen plazerari lekua egitea hezkuntzan. Ezinbestekoa, esango 
nuke. Beste modu batera ikasiko genuke, harremanetan egongo ginateke...

UI BAI! Nik ere dibertimendua eta umorea aldarrikatuko nituzke sormen-prozesuan. Sormen-lanari lotutako sufrimendua, ez 
al da, bada, kristautasunaren martir eta esfortzuaren pisua izango, baina lecorbuseriatua?

II (Algarak) Ai ene, Corbu... Ahaztua neukan. Pentsatzen gelditu naiz, nola sartu ote litezkeen plazera, dibertimendua eta umorea 
arkitektura-hezkuntzan? Badakit sadiko samarrak garela batzuetan, eta autocad-en marrazten ere dibertitzeko gai izatera iristen 
garela. Nola eta nondik planteatu dezakegu? Esango nuke badaudela saiakera batzuk, estatu mailan ere, bide hori esploratzen 
saiatzen ari direnak. Eta ez zait bigarren mailakoa iruditzen nola tesiak ari diren azaleratzen azken urteetan, arkitektura-
eskoletako pedagogia-ereduak edo proiektuak aztertzen.

UI Gogoan dut Madrileko eskolan A. Perea eta I. Chinchillak bide hori arakatu zutela eta orain Atxu Amann ari da horren 
jarraipena egiten. Inspirazioaren mitoa iraultzeko, sormen-prozesuko denborak neurtzea proposatzen dute, inprobisazioak eta 
absurdoak lekua izan dezan eta ezjakintasunetik lan egiteko aukera zabaltzeko... 

Gaia aldatuz, burura etorritako gauza bat kontatu nahi nuke. Chinchillari entzun nion behin, ikasle guztiek gaitasun berezi bat 
dutela; denak jenioak direla alegia. Eta guk, irakasleok, ikasleak «txarrak» direla diogunean (eta ejem, pasilloetan asko kexatzen 
gara horretaz), bada horrek esan nahi duela ez diegula ongi begiratu eta ez dugula identifikatu gaitasun zoragarri hori. Hau da, 
gure akatsa dela nolabait. Ez dago ikasle txarrik. (Tomaaaa) 

II (Algara... urduria?) A ver... Ados nago, asko protestatzen dugu. Eta ikasle bakoitzak dituen potentzialetatik lan egin beharko 
genuke. Agian plazeretik, umoretik lan egiteak ere bideratu dezake bakoitzaren berezitasun horiek azaleratzen, horiei balioa 
ematen, hortik lan egiten. Baina nik ez dut ikasle jeniorik nahi, horretan ez nago ados Chinchillarekin (berriz jenialtasuna 
«erreplikatzea» delako, ejem). Nik nahi dudana da beren kasa pentsatzeko, erabakiak hartzeko eta posizionatzeko gaitasun 
horretan arreta jartzea, eta hor zerbaitetan laguntzerik badugu bide hori egin —ahal bada elkarrekin—. 

Aurreko hari bat berreskuratuz… Erabat bahituta dagoen sormen hitzaren partez, azken aldian irudimen hitza erabiltzen 
ari gara ikasgaian. Gauzak beste era batera izan daitezkeela pentsatzera garamatzan gaitasunaz ari gara. Fakultatean askotan 
erabiltzen da «ikasle kritikoak» sustatzearen nahia eta garrantzia. Esango nuke hortik badagoela bide emankor bat. Eta aurretik 
zenioen plazer horrekin lotzen dut, ezjakintasun edo ziurgabetasun horretatik lan egitean (nora goazen oso ziur jakin gabe).

UI Bai. Ez dakigunean nora goazen, egoera M A R A B I L L O S O A da. Sormenaren ordez irudimena. Kopiatuko dizut hitz-
iraultza hori, Itziar.

II Berriz sekuestratzen diguten arte... (Algarak)

UI Jabetu berri naiz arkitekturaren hezkuntzak bestelako arkitektoak sortzeko duen gaitasunaz. Eta bukaera borobila izan 
daiteke. Begiratuko dugu zenbat karaktere ditugun?

II Ejem… Elkarrizketa honen arauak kontatu gabe, dagoeneko 8.800 karaktere. Ups. Ixten dugu, orduan?

UI Bai. Bukaera bat: besarkada bat idatziko?

II Lost in translation

EPILOGOA

Konturatu gara ez garela batere «originalak» izan. Whatsapp edo txatak ere idatzizketa esperientzia antzekoak dira: denbora berdina 
konpartitzen duten bi gorputz, pantaila bat eta hitz-tekleatuen bitartekaritza. Gaur egun asko komunikatzen gara ahotsa erabili gabe.

Elkarrekin idazteko formatu-froga moduan abiatu genuen jolas hau. Parkeko eta orri zuri honetako espazio publikoan, aldi berean 
gainjarriak zeudenak. 

+++
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