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ARTIKULU ZIENTIFIKOA

Arreta udalerri euskaldunetan ipinita, bi fenomeno 
kokatu dira erdi-erdian, UEMArentzat Gaindegiak —
aldagai (ia) guztiak eltzean jarrita— egindako Hizkuntza-
errealitatearen eraldaketa prozesua dokumentuaren arabera1: 
batetik, etxebizitza-parkearen hazkundea eta, bestetik, 
biztanleriarena. Eragin larria izan du arnasguneetako 
euskararen gaitasun-faktoreetan herrietako etxebizitzen, 
zein biztanleriaren, hazkundeak. Azken ikerketen 
arabera, hirigintza eta barne-migrazioak dira euskararen 
gainbeheraren gako berrituak.

Testuinguru horretan, udalerri euskaldunak tipologia 
ezberdinetan banatu ditu aipatutako lanak. A faktorea 
(etxebizitza nagusien hazkundea) eta B faktorea 
(biztanleriaren bilakaera) kontuan hartuta, eragina ikusi 
da C ondorioan (euskararen gaitasunaren bilakaeran). Tesi 
nagusia hau da: A eta B faktoreak positiboak direnean, oso 
handia da euskara-gaitasunak behera egiteko arriskua (+A-B 
% 100, +A+B % 95 eta +A=B % 100). Etxebizitza kopuruak 
mantendu diren kasuetan, ordea, txikiagoa da ekuazioaren 
arrisku-maila (=A-B % 86, =A+B % 93 eta =A=B % 73). 

Aurrez, zalantza bat. Udalerri euskaldunen tipologia-ariketa 
honek, halere, gordetzen du ezintasun intrintseko bat: 
arrisku-maila beti da oso altua, ondorioz, euskara-gaitasunak 
behera egin izan du etxebizitzen eta biztanleriaren aldaketak 
edozein izanda ere.

Dena den, momentuz, indarra du lehen hipotesiak: herriak ez 
1 Sinple azalduta Gaindegiaren webgunean «Euskararen gaitasunaren gainbe-
hera udalerri euskaldunetan: eraldaketa faktoreak eta tipologiak» artikuluan 
(2016ko maiatzaren 25a), <http://www.gaindegia.eus/eu/Gaindegia-albisteak-
euskara-gaitasunak-gainbehera-udalerri-euskaldunetan-eraldaketa-faktoreak-
eta-tipologiak>.

badira gehiago hazten, arrisku gutxiago izango du euskarak.

Halere, ezin ez haztearekin soilik konformatu, eta 
jorratuko dira hazkunderako bideen ezaugarriak; behintzat, 
horien gaineko gogoetak. Posible al da euskararen arnasa 
bermatuko eta areagotuko duen hirigintza-garapen mota bat 
irudikatzea? Amaitu gabe utzitako proiektuaren asmoa izan 
da galderari erantzun positibo bat eskaintzea, edo, behinik 
behin, horretarako ildoak zedarritzea.

Ikuspegi global batez, behetik goranzko hirigintza

Udal-mailako lehentasunak, beharrak, lurralde mailakoen 
gainetik jarri. Piramidea eraitsi. Erabaki potoloak tokiko 
erakundeetara eta pertsonengana hurbilarazi.

«Ez dago hauteskunde demokratikoak mespretxatzeko arrazoirik; 
argi utzi behar da, ordea, horietan ez dagoela Egiaren seinalerik per 
se: oinarrian, hauteskundeek islatzen dute doxa nagusia, ideologia 
hegemonikoak determinatutakoa.»  (Slavoj Zizek)

2017ko testuinguruan, hirigintza ere, neoliberalismoaren 
tresna bat da. Hobeto azalduko da ideia testura ekarrita 
Manuel Delgadoren El espacio público como ideología (2011) 
liburuko hitzak:

Espazio urbanoaren modelatze kultural eta morfologikoa elite 
profesionalen gauza da. Horiek, gehienean, estratu sozial hegemonikoetako 
kide dira. Gizabide (‘urbanidad’) deritzona —hiri-praktika egokien 
sistema— da hirigintzari egokitutako portaeren dimentsioa. Era berean, 
gaur egungo errealitatea izaten ari dena ulertuta, ez da hiriaren ikuskatzea 
edo menderatzea besterik, gutxiengo menperatzaileen lurralde mailako 
interesetara; horretarako erabilita planeamendua eta bere kudeaketa 
politikoa.   

Abstract: Having passed the first 
premises for Basque urban planning, the 
heptalogue has been proposed to draw 
lines in the field of thinking; instead 
of to give an answer, to start working. 
Throughout these seven hypotheses, 
contributions from multiple sources have 
been included in the text; in search of 
reasons to find a complete answer.
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Hirigintza-idealismo horrek lan egin du asmo nagusi batetik aurrera: 
forma urbanoa sistema konduktista moduko bat da. Giza jokaerak 
orientatuko ditu erreflexu baldintzatuetatik abiatuta; horretarako tresna 
dira bolumen arkitektonikoen antolamendua edo espazio publikoko 
elementuen banaketa. Dena den, dakigun gisan, beste morfologia batek 
—sozialak— du beti azken hitza, erabakitzeko zertarako den eta zein 
esanahi duen eraikitako leku determinatu batek. Halere, kontuan izan 
behar da proiektatutako ingurumen batek eragindako estimulu fisikoek 
pizten dituztela zenbait jokabide-eredu edo, gutxienez, aurrez horretarako 
prestatu.   

Euskal lurgunean hirigintza eraikitzeko modua irauliko ez 
balitz, morfologia sozialaren eta plangintzei ezarritako neurri 
aringarrien saiakeren esku legoke euskararen bizigarritasuna. 
Alberto Friasek, Berriari eskainitako elkarrizketan2, argi 
salatu du kazetariak adierazi dionean Jaurlaritzak Euskal 
Hiriaren ideia darabilela Lurraldea Antolatzeko Gidalerroak 
berrikusteko: «Kapitalari trabak jarriko ez dizkion lurraldea 
irudikatzen du, garapen eredu propioa lantzeko modua 
beharrean». Goitik behera putreen eredua dator, euskara 
ere irenstea bost axola. Eredu horrekin talka egiteko eraiki 
behetik gorako hirigintza, euskara aberastasuntzat hartuta.    

Hazkunderik gabe barne-garapen eta eraldaketa 
intrintsekoan oinarritutako hirigintza ekologikoa

Ama lurra ondorengoentzako ondare gisan artatu. Unitate 
autonomo eta buruaskiak sustatu. 

«Zulotik ateratzeko, gehiago ez zulatzea da egin beharreko lehen gauza.» 
(Txinako esaera zaharra)

Hasieran aipatutako Hizkuntza-errealitatearen eraldaketa 
prozesua dokumentuaren arabera, hirigintza eta barne-
migrazioak dira euskararen gainbeheraren gako berrituak. 
Tipologia-ariketaren ondorio nagusia da etxebizitza eta 
biztanle kopuruek gora egitean oso handia dela euskara-
gaitasunak behera egiteko arriskua, eta txikiagoa etxebizitza 
kopuruak mantendu diren kasuetan. Dena den, esandako 
moduan, arrisku-maila beti da oso altua; baina badirudi 
beharrezkoa dela hazten jarraitzea.

Halere, egungo hazkunde infinituaren ereduaren aldean, 
bada ordezko proposamen bat, des-hazkundean oinarritua: 

• berreskuratzea, energiaren gaian, teknologia eta 
ohitura zaharrak; mugikortasun gutxiago eta autoaren 
erabileran atzera egitea

• hedatzea tokiko ekonomia deszentralizatuak

• agertzea lan mota gogorragoak, baina ingurune 
hobean; desplazamendurik gabe, erritmo pausatuekin, 
buruaskitasun bila, enpresaririk eta esplotaziorik gabe

• gizarte patriarkalaren gainbehera; lanen banaketa eta 
emakumeen pobreziaren atzerakada

• murriztea ondasunen eskaintza, bereziki, inportatutako 
gaiak; borondatezko soiltasun- eta neurritasun-
testuinguru batean

 
2 Berria (2017). Bistaratutako eguna: 2017/09/25: <http://www.berria.eus/
paperekoa/1909/054/001/2017-09-24/euskal_herrian_lurrari_eraso_egiten_dio-
ten_gatazkek_maila_soziala_lortzen_dute.htm>.

• prebentzioan oinarritutako osasun-eredu 
deszentralizatua; sendagaien erabilera urriagoa

• hezkuntza/des-hezkuntza eredu oso deszentralizatuen 
hedapena 

• autogestioak eta demokrazia zuzenak gidatutako 
politika

• des-hiritartze orokorra; hirietako biztanleen 
beherakada, auzoetako bizitzaren hedapena, landa-
ingurunearen eta urbanoaren  arteko bereizketaren 
desagertze progresiboa

• landaguneak modu aktiboan suspertzea; ugaritzea 
ustiapen txikiei eta kooperatibei lotutako biztanleak 

Ordezko proposamenak, ez hazte hutsetik harantzago 
doanak, eskainiko ditu euskara biziago batentzako askotariko 
testuinguruak. Bide batez, norabide bertsuan, taula hauetan 
erantsita doaz hirigintza ekologiko berri baten ezaugarriak, 
dagokion lekua eskainita benetako hizkuntza-ekologiari (1. 
taula):

Tokiko komunitatearen ezaugarrien araberako 
hirigintza

Sustraiak indartu, mitoak birsortu eta beharrezko bada 
eraiki sinbolo fisikoak. 

«Aitaren etxea defendituko dut eta amaren sua.» (Jon Sarasua Maritxalar)

Plazetan euskara barra-barra nahi da, hortaz, nola irteten 
da euskalduna plazara? Lehen apunte kurioso bezain 
iradokitzaile gisan, Oteizak paperera eramandako zenbait 
intuizio:

Euskaldunak bere etxea isolatu ohi du. Telesforo Aranzadiren arabera, 
horrek ez du lagunkoitasunik eza adierazi nahi, norberarekiko konfiantza 
baizik. 

Gure herriaren joera sentimentala baserrien barreneko espazio huts 
handiekiko eta, baita ere, naturan isolatuta aritzeko.

Euskaldunak espazio libreak bizi ditu, ez ditu inoiz espazioak beteko.

Ba al da euskal espazio bat? Bada, noski, espazioaren kontzientzia 
metafisiko bat, gure Historiaurrean nekez eta progresiboki eratua. […] 
Euskal Espazio bat, espazio hutsekiko euskal sentiberatasun bat3.

Intuizio horien indarra neurtzeko aukera eskainiko digu 
neurozientziak eta arkitekturak topo egiteak. Bide horren 
abiapuntua baino ez da aipatuko, harremanaren erakusgarri 
soil gisan. Jay Appletonek The Experience of Landscape 
liburuan adierazi zuen: paisaia batekiko zaletasunak lotura 
duela zenbait arriskuri eta onurari eskainitako erantzun 
primitiboarekin; gainera, gehienak garrantzia gabekoak dira 
gaur egungo egunerokotasunerako. Pauso bat urrunago 
doa Evolutionary Influence on Human Landscape Preference 
azterketa (John Falk eta John Balling): sabana erako 
inguruneak gustuko ditugu pertsonok, edozein jatorritakoak 
izanda ere. Edo, bestela esanda, programatuta gaude 

 
3 Oteizaren bi liburutatik egileak itzulita: 
- Oteiza, J.(1963): Quosque Tandem…!, 5. edizioa (1993), Pamiela, Arre.
- Oteiza, J.(1983): Ejercicios espirituales en un tunel, Itxaropena, Zarautz.
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HIRIaren TRINKOTASUNA 
Errealitate fisikoa

• Hiri-erabilera eta -funtzioen arteko gertutasuna.

• Betiko soluzio formalen bitartez gauzatzekoa: 
eraikuntza-dentsitatea, espazioaren banaketa, 
gune berde eta errepideen ehunekoa.

• Espazio publikoa + ekipamendu-sarea + eremu 
berdeak hiriaren «bizkarrezurra».

ERAGINKORTASUN METABOLIKOA 
Hiriaren metabolismoa

• Baliabide naturalen erabileraren eraginkortasun 
maximoa, ekosisteman eragin minimoa egiteare-
kin batera.

• Hiriaren energia-kontsumoa murriztu, eta 
eraikuntzen energia sortzeko ahalmena sustatu, 
energian buruaskia izatea helburu.

• Hondakinen eta ur-baliabideen kudeaketa 
integrala.

• Materialak: tokiko materialen bitartez baliabi-
deen kontsumoen inguruan ere buruaskia izatea 
xede. Kontsumoa murriztuz, tokiko materia-
lak erabiliz eta berrerabilera eta birziklapena 
sustatuz.

GIZARTE-KOHESIOA 
Hiritarrei eta giza harremanei so egiten diena

• Errenta, adin, kultura eta etnia ezberdinetako 
jendea nahasteak egonkortasun-efektua du hi-
riaren sisteman.

• Espazio publikoa ezaugarri ezberdinetako jen-
deak hartu behar du, elkarbizitza eta haien arte-
ko harremanak sustatuz.

• Gizarte-talderik ez baztertu eta oinarrizko be-
harrak asetzeko: etxebizitzen eta ekipamenduen 
arteko hurbiltasuna, baztertutako auzoen txer-
taketa egoki kokatutako gune erakargarrien bi-
tartez, espazio publiko irisgarriak, eta abar.

HIRIaren KONPLEXUTASUNA 
Hiriaren antolaketa

• Erabilera eta funtzioen aniztasuna eta nahaske-
ta: jarduera ekonomikoak, elkarteak, ekipamen-
duak, erakundeak.

• Herritarrak zerbitzuetara eta lanpostuetara 
hurbildu (energia-kontsumoa gutxituz besteak 
beste).

1. taula ~ Hirigintza ekologiko berri baten ezaugarriak.
Egilea ~ Inhar Agirrezabal Saenz de Santamaria.
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nahiago izateko duela 70 mila urte gure biziraupen-aukerak 
ugarituko lituzketen lekuetan bizitzea.

Tokikotasunaren eta unibertsaltasunaren artean, egongo 
al da euskal sabanarik? Lanerako gaia eta bidea: aztertzea 
hizkuntzari (euskarari) lotutako preferentzia espazialak, 
ondoren, erabiltzeko herri baten eraikuntzarako.

Kolektibitatean eta komunean oinarritutako hirigintza

Jabetza partekatua eta kudeaketa kolektibo parte-hartzailea 
oinarri.

«Arkitekturaren egitekoa da pertsonen arteko harreman mota berriak 
eraikitzea.» (Josep Maria Montaner)

Adierazgarria da Boterearen arkitektura liburuaren azpi-
izenburua: aberats eta boteretsuak gure munduari forma nola 
eman. Ezer ez da ustekabekoa. Tentsio eta talken jomugan, 
oreka, lausoan, Deyan Sudjicen arabera, arkitekturak bere 
existentzia propioa du, bere finantzatzaileekiko independentea. 
Hala ere, ez dago batere argi, arkitektura helburu ote den bere 
baitan edo helburu bat eskuratzeko tresna. Zalantzarik gabe, 
ordea, arkitektura tresna praktiko eta hizkuntza espresibo 
bat da, gaitasuna du mezu oso zehatzak transmititzeko. 
Ondorioz, eraikitzen da helburu emozionalengatik eta 
psikologikoengatik, arrazoi ideologikoez eta praktikoez gain.

Euskararako eraiki nahi bada, eraiki behar da euskararen 
komunitaterako; alegia, komunitatea desegitera bideratutako 
praktika hegemonikoen aurrean sortu behar dira 
komunitatea indartzeko praktika arkitektonikoak. Helburu 
zehatz bat ezarri hirigintzari eta nolakotasun horiek erantsi 
ekintza sozialei. Lacaton eta Vassalek ere, ildo beretik, 
dagoenetik abiatuta arkitektura planteatu ekintza-askatasuna 
sustatzeko edukiontzi modura. Edo Giancarlo Mazzantiren 
hitzetan, ekintzak sortuko dituen arkitekturaren bila gabiltza. 

Komunitate sendo batean oinarritutako ekintza, politika eta 
kudeaketa kolektibo ugari egin da munduan zehar. Horietan 
sostengatuko da hirigintza eta horiek sostengatuko ditu 
hirigintzak. Fotograma labur gisan, adibide politiko, sozial 
eta arkitektonikoen zerrenda, gaur egun itxuraz ausaz 
ezarritakoetatik kanpoko ekintzak proposatu izandakoena: 
Udalerri Autonomo Errebelde Zapatistak, MST, Lakabe, 
Kommunalka, Fujian Tulou, Shabono, Vauban Friburgon, La 
Borda Bartzelonan, Trabensol Madrilen edota Kummakuko 
dorretxeak Togon. Etxebizitza, auzoa, herria, komunitatea; 
proiektu kolektibo gisan ulertua. Ikusmira baten atzetik 
praktika zehatz eraldatzaile errealak egunerokotasunean. 
Babesa, ingurumena, kontsumo-logikak aldatzea; 
norbanakoen egiteko izateaz gain helburu kolektibo 
lokalizatuek tokian dute lekua, egunerokotasuneko iraultza 
txikien espazio. Komunitate kotatu eta oso saretuak 
eraikitzea bide, edozein helburu berri pentsatu eta horren 
bila bizitzeko. Euskara jarriko bagenu jomugan? Gai al 
gara tokiko komunitate ezberdinak, bakoitza dagokion 
testuinguruan, euskara helburu bizitzeko? 

Bizimodu komunitarioen bila hor zehar ibili beharrik ez da. 
Gurean ere bada nora begiratu. Jatorriz oinarri komunitario 
sendoko gizartea da euskalduna. Horrela famatu izan da 
behintzat, ezbaian dagoen itzala. Zein izan du bere egitura 

euskararen lurguneko komunitateak? Zenbait printza 
arin bidaian aurrera jarraitzeko: etxea/baserria, auzolana, 
herri-lurrak, herri-lurrak kudeatzeko elkargoak, lurren 
antolakuntza (saroiak), batzarrak… 

Guztion oinarrizko beharren araberako zapalduen 
hirigintza

«Emakumeak, haurrak, agureak, baztertuak… erdigunean. Ongizatea 
helburu.

Alternatiba hau da: den eta beti izan den horretara itzularaztea 
hiria, hots, eraikuntza kolektibo bat, non plangintzaren bidez, parte-
hartzearen bidez, adimen kolektiboarekin, ekitatearekin, orainaldiko eta 
etorkizuneko garaiekiko elkartasunez orekatu behar diren komunitatearen 
interesen aurretik beti bere interesetan pentsatzen duen merkatu suntsikor 
baten apeta legitimo eta logikoak.» (Isabela Velázquez)

Angela Davisek mahaigaineratu zuen zapalkuntza hirukoitza 
aspaldi, feminismoaren barruan, salatzeko eta biluzteko 
errealitate horien hezur-mami guztiak. Askotariko 
zapalkuntzaraino jauzi egin genezake eta, noski, sartu biktima 
horien artean euskara. Horietako bakoitza askatzeko, eraiki 
guztiak askatuko dituen proposamena. 

Beste hiri-eredu bat bogan. Helduleku anitz eskainiko ditu, 
adibidez, genero-ikuspegia erdigunean jarrita: hirigintza 
barneratzailea. Labur, hau da modeloaren tesi nagusia: 
emakumeak mendeko taldeen bozeramaile izatea, hau da, 
genero-ikuspegia aplikatzeak biztanle gehienei egiten die 
mesede. Garapenerako, Ane Alonso arkitektoaren eta Hiria 
kolektiboko kidearen aburuz, lau ardatz nagusi ditu hirigintza 
barneratzaileak: mugikortasuna eta mendekotasuna, zaintza-
lanak erraztuko dituzten ekipamendu publikoen sarea, 
segurtasunik eza eta segurtasun-pertzepzioa eta, azkenik, 
hirigunean emakumeek duten ordezkaritza sinbolikoa.

Aipatutakoez gaindi, saiakera ezberdinak eta ariketa 
interesgarriak eskaini izan ditu adierazle ezberdinak 
erabiltzeak. Aberatsa da Tonucciren ekarpena haurrak 
adierazle modura hartuta hiriaren kalitatea neurtzeko. 
Zergatik ez, zoriontasun nazional gordinak adierazlearekin 
lotura izan lezake. 

Euskara izan al daiteke hiri/herri bilbearen kalitatea 
neurtzeko adierazlea? Herri euskaldunagoak esan 
daiteke osasuntsuagoak, ekologikoagoak, bizigarriagoak, 
barneratzaileagoak direla?

Dudarik gabe, lehen ariketa da zerrendatzea eta nolakotzea 
gure herrietako zapalkuntza guztiak. Bigarrena, guztiok 
biluztea, merkatuak ezarritakoez gaindi, bereiztea oinarrizko 
beharrak; soilik horiek asetzeko hirigintza-proposamena 
lantzeko. 

Komunitate kotatu batentzako hirigintza

Neurri jasangarriz eta orekatuz bermatu behar da tokiko 
bizimodu eta ondareak babestuta daudela. 

«Euskaradunok gutxiengoa gara gure herrian eta geure kode sinboliko, 
kultural eta identitarioek utzi diote erreferente (hain) erakargarri 
izateari.» (Joseba Azkarraga Etxegibel)
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Aritmetika-ariketan behar da euskararentzat emaitza 
positiboa. Horretarako, jendearen mugimendu-askatasuna 
delakoa mugatu beharko bada, zergatik ez. Hona Slavoj 
Zizeken zenbait hitz, gaia testuinguruan egoki kokatzeko4:

Beharrezkoa da ezkerraren tabu batzuk gainditzea eta, aldi berean, 
salatzea kapitalismo globala, esklabotza era berrien sortzaile. […] 
Arazo horien konponbidea […] berdintasuna sustatzea eta klase-borroka 
berreskuratzea.

Zerrendatutako tabuen artean, hurrengoak lotura zuzena 
du euskararen testuinguru sozialarekin eta kulturalarekin. 
Lagundu nahi du, gainera, gainetik kentzeko euskal jendartean 
ere badiren hainbat aurreiritzi oker: 

Gainditu beharreko hurrengo tabua da: gure bizimoduaren babesa 
babestearen ideia da, bere baitan, kategoria protofaxista edo arrazista 
bat. Ideia, gutxi gorabehera hau da: gure bizimodua babestuz gero, 
atea zabalduko diogu Europan zehar dabilen immigrazioaren aurkako 
olatuari […]. Gure bizimodu komunitarioak duen mehatxu nagusia ez 
dira atzerritarrak, kapitalismo globalaren dinamikak baizik: Estatu 
Batuetan bakarrik, azken aldaketa ekonomikoek eragin handiagoa 
izan dute hiri txikietako bizitza komunitarioa deuseztatzean —jende 
arruntak gertakari politikoetan parte hartzea eta modu kolektiboan 
tokiko arazoak konpontzeko saiakerak egitea, esaterako— immigrante 
guztiek batera baino.

Gurean ikusmira ere jarria da jendearen joan-etorrian. 
Zalantzarik ez, horrek ere eragina izan du euskaran. 
Zizekek zabaldutako bideari jarraiki, ordea, euskal bizimodu 
kolektiboaren hausturaren (ondorioz, euskararen galeraren) 
faktore nagusia da euskal elite politiko-ekonomikoaren 
dinamika, kapitalismo globalaren praktikan lerratua.

Horrekin guztiarekin, halere, konplexurik gabe euskal 
komunitatetik zehaztu behar da etorkinen lekua. Euskararen 
babesaren diskurtsoan demografia-aldagaia lehen lerrora 
ekarrita lekua du filosofo esloveniarrak errefuxiatuen harira 
egindako ariketa dialektikoak:   

Onarpen- eta finkapen-irizpideak formulatu behar dira modu argi eta 
esplizituan: zer pertsona eta zenbat onartu, non ostatu eman, etab. […] 
«Mugimendu-askatasun»aren eskubide absolutua mugatu behar da, 
besteak beste, errefuxiatuen artean ere ez baitu existentziarik: baten bat 
—batez ere bere posizio sozialaren eraginez— gauza bada oztopo guztiak 
gainditu eta Europan sartzeko, argi eta garbi, beste hainbaten artean, bere 
pribilegio ekonomikoei esker da.

Baztertu beharko litzateke ezker liberalaren jarrera humanitario 
nagusia: egoera moralizatzeko kexak […] immigrazioaren aurkako 
bortizkeriaren aurpegia baino ez dira. Suposizio bera (agerikoa ez izan 
arren) partekatzeko: bizimodu propioa defendatzea unibertsaltasun etiko 
batetik at dago.  

Testuinguru horren barnean, berreskura daiteke, sarri 
entzun arren, praktikan ahaztutako maxima hau: pentsatu 
orokorrean eta ekin tokian. Euskararen aferan ere, aurkitu 
beharko dira elkar elikatzera etorritako gertuko eta 
urruneko arazoen soluzioak. Sinplea eta argia da filosofoak 
eskainitako konponbidea:

 
4 Itzulpenak lan honetarako egin dira bibliografian aipatutako erreferentziatik: 
Zizek, S. (2016)

Ez da soilik besteak errespetatzea, baizik eta eskaini behar diegu borroka 
komun bat, gaur egun gure arazoak komunak baitira. 

Berreskuratu behar da klase-borroka. Horretarako bide bakarra temati 
jarraitzea da esplotatuekiko eta zapalduekiko elkartasun globalean. Ideia 
global hori gabe […] lizunkeria sasietikoa da elkartasun patetikoa.

Hitz potoloak, potoloegiak agian, euskara eta hirigintza 
lotzen dituen artikulu baterako. Tarteko bideek, ordea, 
handia dute porroterako joera. 

Ospakizunerako hirigintza zoriontsua

Eredu kontsumistatik at, bilgune sozial eta dinamiko 
eraldatzaileei espazioak eskaini. 

«Heldu gerritik, heldu, ta goazen hegan 
ta ez gelditu zerua bukatu arte 
Etorkizuna, nahi duzuna zugan dago 
Zer falta zaizu esaidazu zer?» 
(Karidadeko benta)

Zoriontasuna eta umorea eraldatzaileak dira (esan gabe doa, 
badela statu quoari eusten dion umorea ere). Osoki euskaraz 
bizi den komunitatea eraiki nahi dugu zoriontsuagoak 
izateko; eta, era berean, zoriontsuagoak izatea beharrezkoa 
zaigu osoki euskaraz biziko den komunitatea eraikitzeko. 
Halere, kontuz:

Leku guztietatik mundu hau posibleen artean hoberena dela eta 
kexatzeko arrazoi nahikorik ez daukagula entzun ohi dugun arren, 
sintomatologiak ez du holakorik adierazten. Zoriontasuna inoiz baino 
gehiago eta nabarmenki ospatzen duen kultura eta garaia bizi omen 
dugu, paradoxikoki zoriontasunaren behar handien duen kultura denean 
hain justu. Ustezko zoriontasun hipermodernoa desertuko baldintzek 
eragindako ilusioa baino ez da, espejismoa. Basamortuko gizarte 
mingarrian bizi gara egun, eguzkiaren eta harearen arriskuen menpe. 
Ongi etorri desertura!5.

Ildo askotatik jardun behar dugu, ordea, desertua iraultzeko; 
baita hirigintzatik ere. Jan Gehl-ek behatu zuen fatxada 
monotonoen paretik azkarrago ibiltzen dela jendea; eta 
zehaztu zuen oinezkoak bost segundoko leku interesgarri 
bat aurkitu behar duela hiri bateko kalea ezin hobea izateko. 

Asperdurak bihotzeko frekuentzia altuagoak eta azalaren 
eroankortasuna gutxitzea dakar; gainera, baita listuan 
kortisol-maila handiagoak ere. James Danckert eta Colleen 
Merrifielden arabera, esperientzia aspergarri labur bat, 
orduan, nahikoa da estresa eragiteko organismoaren kimika 
eta burmuina aldatuta. Urrutiegi joan gabe, esan al daiteke 
eraikin aspergarri batekin topo egiteak osasuna arriskuan 
jar dezakeela? Donald Hebbek edota Mark Rosenzweigek 
egindako ikerketen ildotik ez dago errealitatetik hain urrun, 
eta bat dator neurozientzian indarrean dagoen ideiarekin: 
ingurumenaren aldaketen araberako erreakzio fisikoak 
gertatzen dira garunean bizitza osoan zehar. Besteak 
beste, arreta-gabeziagatiko nahastea aurreikusteko faktore 
eraginkorrenen artean kokatzen da etxeko ingurune 
fisikoaren estimulu-gabezia6.

5 Uranga, M. (2015): Tartaroa. Mina, boterea eta egia, Pamiela, Arre.
6 Mulligan, A. et al. (2013): «Home Environment: Association with Hyperactiv-
ity/Impulsivity in Children with ADHD and their Non-ADHD Siblings», Child: 
Care, Health and Development, 39, 202-212.
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Alain de Bottonen The Architecture of Happiness (2006) 
lanak egindako bideari lotuta, eta azken hamarkadetan, 
emankorrena aipatzearren, Juhani Pallasmaa-k sendotutako 
ildoan zentzumenen esnatzea dator. Zoriontsu garelako irri 
egiten dugun modu berean, irri egiten dugulako zoriontsu 
izan gaitezke. Hirigintzak eta arkitekturak horrekin 
guztiarekin dituzten loturak argitzen ari diren neurrian, 
ingurune berri bat eraikitzen hasteko garaia da, jakintza 
horietatik elikatuta bizitza euskaraz ospatzeko.   

Edo, Urbeltzen Bailar el caos-i segika, berriki Jon Mayak, Max 
saria maisuki jasotzean, beste hitz batzuetan esan bezala: 
dantzatzen duen herria ez da inoiz hilko!

… hemen hasten da

Lerrootako proposamen ireki honek, funtsean, bi 
gauza baino ez ditu esan nahi: batetik, komunitaterako 
benetako hirigintza-ezagutza globalez gain, tokikotasuneko 
erreferentziak beharrezkoak direla; bestetik, statu quoa 
posibleen artean bat, norabide jakin batean jardutearen 
ondorio bilatua, baino ez dela, beraz, hori oinarritik aldatuta 
sortuko da ubera berria euskararen itsasoan.

«Sisifo igotzen saiatzen den bakoitzean, heltzen da une bat zeinetan 
haitza tontorrean uzteko gutxi falta den; une horretan Sisifok barre 
egiten du, arrakastaren eta askatasunaren irribarrea. Baina, zorionez edo 
zoritxarrez, haitza beti erortzen da berriz. Horrela behar du izan, den-
dena irauli egiten ez den bitartean. Etengabe errepikatzen den gertaera 
honek hasiera batean etsipena eta larrimina eragiten baldin badio ere, 
jarraian gogoratzen du Sisifok ez dagoela menderakuntza harremanetatik 
edo sistemaren atzaparretatik ihes egiterik, munduko bazter guztiekin 
loturik dagoela ezinbestean; jaitsieran, haitzaren atzetik korrika doan 
bitartean, bizitzaren izaera antzuaz ohartzerakoan, berriro gogoratzen du 
ez-gai eta mendeko izateaz gain matxinoa ere badela; hautaketa hori berak 
askatasunean egin duela. Gauzak horrela, jaitsiera bakoitzean Sisifok 
sistemari aurre egiteko, erresistitzeko edo iraultzeko bestelako bideren 
bat pentsatu du. Sisifo honen patua edo kondena ez da gizaki absurdu 
modernoaren lan antzua, etengabeko erresistentzia eta sormenarena 
baizik, ortzemuga berrien sortzailearena, ezinezkoarena.» (Mitxelko 
Uranga)

///
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