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Abstract

Risk-abertion-driven markets hold full 
power on city-making, even taking 
design, program, distribution and 
material decisions. Does this bring any 
value to cities? What is value? Where 
does it lay? Instead of seeking short-
term revenues, architecture should 
foster use-value and public-interest.
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Laburpena

Arrisku-abertsioak gidatutako 
merkatuek hiri-eraikuntzan 
eskumen ia osoa dute egun, diseinu, 
programa, distribuzio eta materialak 
erabakitzeraino. Hirientzako baliorik 
al dakar horrek? Zer da balioa? Non 
dago? Epe laburreko mozkinak 
jasotzetik, arkitekturak erabilera-
balioa eta interes publikoa sustatzera 
pasa beharko luke.

Gako-hitzak: balioa, 
publikoa, ekonomia, hiria
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Hawkins\Brown-en hirigile

We Made That-en arkitekto

Arkitekturaren balioa
Balioak preziorik ez duenean

1943ko urrian, The Blitz alemaniar abiazioaren 
bonbardaketak deuseztatutako Westminster Komunen 
Ganbera1 berreraikitzeko eztabaidan murgilduta zeuden 
Komunak. Aurkariak aurrez aurre jartzen dituen planta lauki 
zuzen bereizgarria alde batera utzi eta Europako gainerako 
parlamentuetan arruntagoa den distribuzio erdizirkularra 
bereganatzea eztabaidatzen ari zirela, Winston Churchillek 
esaldi famatua bota zuen: «We shape our buildings; thereafter 
they shape us». Ganberaren planta errektangularra eta 
Erresuma Batuan bereizgarria den alderdi-bitasuna guztiz 
lotuta daudela aditzera eman nahi zuen —arraultza ala 
oiloa— haien demokrazia parlamentarioaren eta izaera 
britainiarraren arteko lotura intrintsekoa islatuz.

Arkitekturak pertsonak eraldatzeko izan dezakeen 
gaitasuna gai oso eztabaidatua bada ere2, historian zehar 
balio publikoa sortzen jokatu duen papera ukaezina da. 
Eraikinek familiak bildu dituzte elkarbizitzan eta lanean; 

1     Erdi Arotik sufritutako hainbat suteren ostean (azkena eta larrienetakoa 
1834an) 1836an Westminster Jauregia berreraikitzeko lehiaketa irabazi zuen 
Charles Barry arkitektoak. Barry-ren diseinua estilo neogotikoan oinarritu zen. 
Komunen Ganberaren diseinurako, aurreko Westminster Jauregian horreta-
rako erabiltzen zuten St.Stephen’s kaperaren planta laukizuzenean oinarritu 
zen. II. Mundu Gerrako The Blitz bonbardaketaren ostean, Giles Gilbert Scott 
arkitekto ezagunari eskatu zioten Komunen Ganberaren berreraiketa, 1950ean 
amaitu zuena. Bera ere, aurrekoen diseinuan oinarritu zen, bertsio sinplifikatu-
agoa garatuz. Demokrazia parlamentario britainiarraren ikur bilakatu da.
2   Urtetan zehar eztabaidatutako gaia izan bada ere, XX. mendearen bigarren 
erdialdean postmodernismoak berpiztu zuen. Modernismoak bultzatutako 
optimismo mugagabeak arkitekturak eta hirigintzak gizartearen izaera eta por-
taerak kontrolatzeko duten ahalmena goresten zuen. Pentsamolde autoritario 
hori salatu nahian, 1966. urtean, Maurice Broady hirigile britainiarrak Deter-
minismo Arkitektoniko ezizena jarri zion bere «Social theory in Architectural 
Design» artikuluan.

herri eta hiriek biztanleen elkartrukerako oinarria jarri 
dute; eta espazio publikoek komunitateen nortasun eta 
kulturak zizelatu dituzte, geruza anitzeko balio ukiezinen 
sistemak sortuz.

Arkitekturak eta hirigintzak balio publikoa sortzeko 
ahalmena dute, askotan interes pribatuen masa kritiko 
jakin bat koordinatzearen bitartez, banakako interesen 
batura baino gehiago lortuaz. Baina «balio publikoa 
sortzeko gaitasuna ikaragarria izan arren, gero eta maizago 
arkitektoaren eginkizun nagusia aktiboen balioa lortu, erauzi 
eta mugitzera zuzendua dago». (Fox, 2018)

Arkitektura eta ekonomiaren erlazioaz ari garenean 
ezinbestekoa da, labur bada ere, hirigintza-espekulazioaz 
aritzea. Historian zehar izandako gertakariak gutxietsi gabe, 
XXI. mendearen hasierak zenbait herrialderen hazkunde eta 
hondoratze ikusgarri erakutsi dizkigu; esaterako, Espainiako 
Estatuan gertatutako gehiegikeria urbanistikoak. 6/1998 
Lurzorua liberalizatzeko legearen eraginez, Espainiako 
Estatuaren zoru urbanoaren ia heren bat 1998-2008 urteen 
bitartean sortu zen, etxebizitzen eraikuntza izugarri hazi 
eta munduan pertsonako garraio-azpiegitura dentsitate 
altuenetakoa zuen estatua izatera iristeraino (Marcinkoski, 
2015). 2008. urtean burbuila lehertu orduko, atzean geratu 
ziren hamaika eraikin eta azpiegitura amaitu gabe, eskeleto-
etxe, mamu-auzo eta zonbi-herriak, eta paisaiaren parte 
bilakatu diren —ia land-art itxurako— sustatu gabeko 
urbanizatutako eremuak.

Pentsa daiteke, hamarkada bat pasa ostean burbuila 
sortu zuten arazoak konponduta daudela. Gaur egungo 
hirigintza–jarduerak, ordea, ez du halakorik islatzen (ibid.); 
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1. irudia ~ Ciudade da Cultura de Galicia – Santiago de Compostela. Peter Eisenman. Eraikinaren lanak 2001. urtean hasi ziren, eta 2011n zabaldu 
bazen ere, amaitu gabe geratu da eraikina. Espainiako Estatuko krisi ekonomikoaren sinbolo bezala geratu da paisaian txertatua.
Egilea ~ Mikel Azkona Uribe.

are gehiago, munduan zabaltzen ari direla dirudi3. Krisiaren 
aurretik arkitekto batzuek egoera hau salatzen zuten 
moduan4, antzeko hausnarketak irakur ditzakegu orain ere: 
«Architecture is now a tool of capital, complicit in a purpose 
antithetical to its social mission» (De Graaf, 2015). Baina 
nola iritsi gara hona?

Estandarizazioak eta azpiegituren boterea

Iritzi hauek irakurrita, badirudi arkitekturak berezko duen 
zerbait galdu duela. Keller Easterling arkitekto eta idazlearen 
ustez, azpiegitura-espazioek egun hartu duten indarrean 
dago gakoa ezlekuen5 kontzeptua oroitaraziz—. «Eraikinak 
jada ez dira arkitekto batek arta handiz moldatutako itxitura 
singularrak, baizik eta kopia eta sakabana daitezkeen produktu» 
espazialak. «Gaur egun, mundu osoan hiriak formula bati 
jarraiki eraikitzen ari dira —azpiegitura-teknologiarena—». 
Ideia hori sakonduz dio, azpiegiturek hartu duten botereak, 
azpi-egitura urbano izateari utzi eta egitura bera bilakatzera 
eraman ditu; alegia, «hirigintza globalaren parametroa bera» 
bilakatu dela azpiegitura(Easterling, 2016).
Azpiegiturak inguratuta bizi gara: errepideak, trenbideak, 
3     OMA-AMO ikerketa taldeko bazkide den Reinier De Graaf-ek 2018-03-29an 
Harvard GSD (Cambridge, MA, AEB) «Phantom Urbanism» hitzaldia eskaini 
zuen. Bertan, munduan zehar zabaldu diren eraikitako baina erabili edo amaitu 
gabeko sustapen «mamu»- handiak aztertzen ditu: sustapen-erritmo izugar-
riei heltzeko gai ez den mundu baten ezinbesteko ondorio: <http://oma.eu/
lectures/phantom-urbanism>.
4     Adam Caruso arkitektoak «The emotional city» artikuloan salatzen zuen 
(Quaderns – Issue, 228, 8-13, 2001, Bartzelona): «Arkitekto eta hirigileok ape-
nas daukagu rol eraginkorrik gaur egun (...) hiriak merkatu globalen esanetara 
transformatzen baitira: erabilerak kontzentratuz, eremu erraldoiak garatuz eta 
espazio publikoa urratuz».
5     Ezleku kontzeptua, Marc Augé antropologoak bere Non-place: introduction 
to an Anthropology of Supermodernity (1992) liburuan ekarritako kontzeptua 
da, trantsizioko espazio antropologikoei erreferentzia egiten diena, non giza-
kiak izaera anonimo bat mantentzen duen eta lekuek «leku» kontsideratzeko 
meritu nahikorik ez duten.

zubiak, tunelak, ur-hodiak, kanalizazioak, argindar- eta 
telefono-sareak, ura, gasa, saneamendua eta, azken aldian, 
haririk gabeko telekomunikazio-sareak ere gureganatu 
ditugu. Baina badira horiekin batera zabaldu diren bestelako 
azpiegiturak, isilpean hedatzen joan direnak eta maiz 
eraginkortasun handiagoa dutenak. Horiek ez dira fisikoak, 
baina irisgarritasun eta inplementaziorako ahalmen handiagoa 
dute eta estandarizazio edo arau itxura hartzen dute: ISO, 
DIN, BIM, patenteak, kode-lengoaiak, efizientzia neurtzeko 
metrikak…(Easterling, 2016). Arkitekturaren azpiegiturak 
arkitektura bera gainditu ote du?

Globalizazioak eta teknologia berrien garapen azkarrak 
azpiegitura horien zabaltze eta barneratzea sustatu 
dute, jokabide konputazionalak sustatuz. «Pentsamendu 
konputazionalak (edo ‘soluzionismoa’) erantzunik errazena 
bilatzen du, eta horrek ahalegin kognitiboen gutxieneko 
irismena eskatzen dio» (Bridle, 2018). Pentsamendu 
konputazionala ez da gai ziurgabetasunarekin lan egiteko; 
konplexutasuna ekidinez eta okerreko datuak erabiliz 
egindako gehiegizko sinplifikazioen emaitza da. (ibid.). 
Formula errepikakor unibertsalek eta optimizazio 
amaigabearen mantrak estandarizatutako burokraziaren 
sakralizazioa ekarri dute, informazio digitalaren egia itsu-
itsu hartu, ardura eta erantzukizunak lekutuz, eta hiper-
espezializatutako aholkularitzen zabaltzea sustatuz.

Arestian aipatu azpiegitura, estandarizazio eta pentsamendu 
konputazionalen zabaltzeak arkitektura eta hirigintza 
gidatzen dituzte egun, hori baita merkatu globalizatuen 
hizkuntza. Londres, munduko transakzio finantzario gehien 
duen metropolia adibide hartuta, atzerriko inbertsio 
handiek higiezinen merkatuan duten eragina egunerokoan 
ikus daiteke6. Hona sustapen baten prozesuan ikusten diren 

6     Plangintzak Erresuma Batuan ez du lege-izaerarik. Hartara, hirigintza-
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gertakari eta hartzen diren erabakien kontakizun bat:

Sustatzaile batek orube bat erosteko momentuan, 
tokiaren hautaketa bera ez dator behar bati erantzuten, 
baizik eta orubeari berari aurreikusten zaion kapazitate 
eta errentagarritasunetik; mozkinak ahalik eta eperik 
laburrenean lortzea, ahalik eta arrisku gutxienarekin. Hortaz, 
proiektuen gidaritza merkatu- eta jabego-kontuetan aditua 
den aholkularitza batek eramaten du hasierako faseetan. 
Etekin gehien ekarriko duen erabilera edo programa 
proposatuko da gainera, testuinguru eta momentu horretako 
eskariari erantzunez, metro karratuko irabazi handiena 
ekarriko duena alegia; normalean, bizitegi-erabilerak. Orube 
barruan eraikin baten kokapena ere merkatuaren baldintzen 
barruan dago. Esaterako, parke baten ertzean bloke baten 
garaiera maximora eramango da, ikuspegi erakargarriena 
duen aldeari ahalik eta etekin handiena ateratzeko, horrek 
inguruko testuinguruarekin haustea ekar balezake ere.

Nola ez, eraikinaren barruko distribuzioa efizientzia minimoen 
pean dago. Merkatuaren stock gehiena kontrolatzen duten 
sustatzaile handiek beren etxebizitza-produktu estandar 
propioak dituzte, bizigarritasun minimoak eta sute-araudiak 
betetzen dituztenak, masan eraikitzeko prest. Adibidez, 
dorreetan sute-araudiak ahalbidetzen dituen gehieneko 
zortzi etxebizitza sartu behar dira nukleoko; orubearen 
formak eta tamainak hori baldintzatzen badute, operazioaren 
errentagarritasuna guztiz kolokan utz dezakete. Efizientzia 
bera tokian tokiko behar eta kalitate espazialen gainetik gera 
daiteke.
Eraikinen formari eta estiloari dagokienez ere, berritzaile edo 
aitzindari den edozeretik urruntzera jotzen du merkatuak, 

prozesua kasuz kasu, jabe eta sustatzaileekin egiten den negoziazio-prozesua 
da, zeinetan udalek egindako master-planek gidaritza izaera duten eta 
proiektu bakoitza bere testuinguruaren arabera aztertzen den. Urteaga Olano, 
E. (2011): «Modelos de Ordenacion del Territorio en Europa: Francia, Alemania 
y Reino Unido», Estudios Geograficos, LXXII(270), 263-289, Doi:10.3989/est-
geogr.201111.

arriskua gehitzen baitio. Zer esanik ez materialaren eta 
kolorearen hautaketan. Pentsamolde honek adreiluaren 
berpizkundea ekarri du, maiz brickism edo New London 
Vernacular deitzen duten fenomenoa zabalduz, materiala 
bera zintzotasun tektonikoaren gainetik jarriz askotan7 . Izan 
ere, Erresuma Batuan, estilo honek hiritarrak, sustatzaileak 
bai eta arkitektura-bulego ospetsuak ere ados jartzea lortu 
duela dirudi —Peter Cook-ek ironiaz Biscuit Boys8 deitzen 
dituen arkitektura-bulegoak barreiatuz—, arkitekturaren 
kontserbadurismoa normalizatuz.

Bloke baten azpian joan daitezkeen erabilerak ere 
merkatuaren erabakien esku geratzen dira, jarduera 
ekonomikoentzako espazioak minimora murrizten direlarik. 
Eskaintzarik badago, pre-let gisako akordioetan ixten dira, 
lur-jabeari buruko minak kenduko dizkion hornitzaile handi 
bakar bati eskainiz: supermerkatu, gimnasio edota lantokien 
hornitzaileei. Horrek, auzo berriei etorkizuneko egoeretara 
moldatzeko malgutasuna guztiz ukatzen die.

Arkitekturak kontserbadurismo-joera hori guztiz 
normalizatu du eta prozesu horretan guztian arkitektoa 
atzetik doa, aurrez hartutako erabaki horiek packaging 
txukun batean biltzeko funtzioarekin. Arkitekturaren 
pentsamendua garatzeko, proposamen berriak ekartzeko, 
etorkizuna imajinatzeko gaitasuna izoztu egiten du joera 
7     Plangintzak Erresuma Batuan ez du lege-izaerarik. Hartara, hirigintza-
prozesua kasuz kasu, jabe eta sustatzaileekin egiten den negoziazio-prozesua 
da, zeinetan udalek egindako master-planek gidaritza izaera duten eta 
proiektu bakoitza bere testuinguruaren arabera aztertzen den. Urteaga Olano, 
E. (2011): «Modelos de Ordenacion del Territorio en Europa: Francia, Alemania 
y Reino Unido», Estudios Geograficos, LXXII(270), 263-289, Doi:10.3989/est-
geogr.201111.
8     Archigram estudioaren barruan 70eko hamarkadako utopia futuristak ga-
ratu zituen Sir Peter Cook arkitektoak, egungo arkitekturak bizi duen aro kont-
serbadore berria salatzen du. 2016. urteko AJ100 sari-banaketan hitz egiteko 
eskaini zioten aukera arkitektoen sormenik eza azpimarratzeko erabili zuen. 
«Biscuit boys» terminoa erabili zuen, inolako interesik gabeko arkitektura-esti-
lo berria zabaltzen ari diren eta gaileta koloreko mundua maite duten estudioei 
zuzentzeko, adreiluaren kolore beix-marroiari erreferentzia eginez.
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2. irudia ~ Londreseko sustapen bateko hesian iragarkia.
Egilea ~ Mikel Azkona Uribe.

3. irudia ~  Aldgate Place E1 – Allies and Morrison. 20-25 solairuko dorreetan 463 
etxebizitzako erabilera anitzeko sustapena 2017an amaitua.
Egilea ~ Mikel Azkona Uribe.

horrek. Arriskuak hartzeko beldurrak diseinatzen du gaur 
egun eta, zentzu honetan ere, arkitekturaren agentzia ere 
guztiz aldatu da, garai bateko arkitektura-jakintzagaiaren 
baliabideak galdu direlarik. «Arkitektura inbertsio fidagarria 
izan dadin, bere eginkizuna aldatu da. Arkitekturak bere 
balioa bertan biziko direnen beharrak asetzearen bitartez 
lortu beharrean, balioa kontsumo-gai bilakatzeko duen 
erraztasunetik datorkio. Horrek hirian duen efektua garbia 
da. Arkitekturak bere alde narras eta idiosinkrasiakoa egotzi 
du, mozkinak lortzeko modu fidagarria izateko» (Fox, 2018). 
Alegia, arkitektura eta hirigintza kontrol-mekanismo eta 
merkatuen aurrean manukortu dira; hortaz, ezinbestean 
jarduera espekulatiboak dira.

Balioaren birdefinizio baterantz

Balioa ekonomialari eta filosofo askok mendetan zehar 
eztabaidatu duten kontzeptu zabala da. Aristotelesgandik 
hasita, Erdi Aroan zehar, batez ere ilustrazio- eta 
industrializazio-garaietan, irabazkin produktiboen eta ez-
produktiboen arteko eztabaida oparoa izan zen9. Gaur egun, 
aldiz, Mariana Mazzucato ekonomialariak argudiatzen duen 
moduan, balio publikoaren kontzeptua eta haren inguruko 
eztabaida ekonomiaren egunerokotasunetik guztiz desagertu 
dira (Mazzucato, 2018).

Baina zer da balioa? Balioa, merkatuko prezioek definitzen 
dutela onartzen dugu maiz, alegia, kontsumitzailea ordaintzeko 
prest dagoen horrek definitzen duela produktu edo zerbitzu 
baten azken balioa. Prezioa —eta ondorioz balioa— eskari 
eta eskaintzaren araberakoa dela onartzen dugu eta, hortaz, 

9     Mariana Mazzucatok azaltzen duen moduan, historian zehar ekonomialari 
eta filosofo askok irabazkin produktiboen eta ez-produktiboen arteko ezberd-
intasuna eztabaidatu zuten mendetan zehar, halakoek gizarteari ekartzen 
zioten balioa ala baliorik eza ikuspuntu eta posizio politiko ezberdinetatik 
aztertuz. Kontzeptu horiek ikertu zituzten, besteak beste, Petty, Quesnay, 
Smith, Ricardo edo Marx ekonomialariek, baina Itun Berrian bertan ere azter-
tua da, ikuspuntu etiko eta moraletik.

merkatuan prezio bat duen edozer balio-sortzaile moduan 
definitzen da (ibid.). Akabo, beraz, irabazkin produktiboen 
eta ez-produktiboen arteko eztabaida historikoa: prezio 
numeriko bat duen oro produktiboa kontsideratzen dugu 
gaur.

Merkatuan preziorik ez duten gauza askok balio handia 
dute gizartean, baina balio hori neurtzen zaila da, funtzioa 
eta erabilgarritasuna sartzen baitira jokoan. Aldiz, merkatuko 
prezioak neurtzea kontu erraza da: zenbaki garbi batek 
adierazten du eta guztiok zuzenean onartu eta ulertzen 
ahal dugu, berdin aplikatzen baitzaio pertsona orori. Zentzu 
horretan, egokiagoa dirudi, beraz, erabilera-balioaz hitz 
egiteak. Balio kontzeptuaz ulermen murriztu hau edukitzeak 
erakunde publikoentzako arazo handia dakar. Erakunde 
publikoen kontribuzioek gizartearen balioa sustatu beharko 
lukete, baina haiei merkatu-preziorik aplikatu gabe. 
Erakundeok sortzen duten balioa (eta ez mozkinak) ulertu 
gabe, zaila da erakundeon kostuak justifikatzea (Mazzucato, 
2018).

70eko hamarkadan Chicagoko Ekonomia Eskolatik10 zabaldu 
ziren pentsamendu berriek esfera publiko eta kolektiboa 
eskala indibidualera murrizteko esfortzuak zabaldu zituzten, 
gobernuen jabetza eta funtzioak estigmatizatuz, arazo guztien 
errua gobernu-egitura publikoei egozteraino (Friedman, 
1993). Gutxi itxaron behar izan zuten ideiok esparru 
publikora zabaltzeko, Reagan edota hatcher-en gobernuek 
beren agenda politikoen ardatz bilakatu baitzituzten. 
Esanguratsua da Ronald Reagan-ek 1981eko bere harrera-
diskurtsoan esandakoa: «Government is not the solution to 
our problems; government is the problem». 1979an Thatcher 
lehen ministroak agenda ekonomiko erradikala barneratu 

10     Chicago School of Economics: ezaguna da 70eko hamarkadatik sustatu 
zuen ekonomia liberalaren ikuspegi neoklasikoarengatik. Bertatik ateratakoak 
dira Nobel sariaren hainbat irabazle: Friedrich Hayek eta Milton Friedman 
besteak beste.
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zuen, eskala orotako pribatizazioak sustatuz, kapitalismo 
keynesiarra baztertu eta Friedman-en itun berriari itsu-
itsuan jarraituta. Era berean, programa horrek berekin 
ekarri zuen aurreko legealdien balio publiko eta kolektiboen 
baztertzea; eskutik lotuta ditu aurreko hamarkadetan 
erakunde publikoetatik sustatu zen arkitektura sozialaren 
demonizazioa eta modernismoaren ukatzea (Hopkins, 2017), 
udalei babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko eskubidea 
ukatu zien, baita zerbitzu publikoen prentsa txarra zabaldu 
ere.

Mazzucato-k adierazi legez, «gobernu-porrotaren beldurrak 
gobernu asko konbentzitu ditu sektore pribatua ahal den 
neurrian berdintzeko» eta, 80ko hamarkadatik aurrera, 
sektore pribatuaren eraginkortasun-neurriak erabiltzen 
dira ezinbesteko estandar gisa, gobernuak merkaturatuz 
(Mazzucato, 2018).

Balioak preziorik ez duenean

Etengabe eta azkar aldatzen ari den gizarte eta mundu honen 
testuinguruan, ezinbestekoa dirudi atzerapauso bat eman eta 
arazoa ulertzeak. Mazzucato-k argudiatzen duen moduan, 
arazo nagusienetakoa balio hitzaren definizio eta ulerkeran 
gertatu den aldaketan dago. Beraz, ezer baino lehen balioari 
buruz ari garenean zertaz ari garen ulertzea ezinbestekoa da, 
lehentasunak markatu ahal izateko. Zehazki balio numerikoa 
handitzen duten elementu askok gizartearentzako erabilera-
balioa murrizten dutela onartu behar dugu. Kontraesana 
badirudi ere, askotan arriskuak berak ekar dezake balio 
publikoa.

Erakunde publikoek epe luzeko11 ikuspegia berreskuratu 
beharko lukete, arriskuak hartzea eta sormena sustatzea 
bere eginez, eta beharrezkoa denean metrika- zein 
efizientzia-parametroen gainetik jarrita.

Oroigarri ona da Aristotelesen Politika12 liburuaren 
aurreneko bolumeneko sarrera-paragrafoa: «Elkarte orok 
ongizatea desio badu, estatu edo komunitate politikoak, 
guztietan gorenena denak eta gainerako komunitate guztiak 
bereganatzen dituenak, beste inork baino maila handiagoko 
ongizatea izan behar du helburu».
Arkitektook agentzia berreskuratzeko bidean, esparruaren 
zabaltasuna erreklamatu beharra daukagu, interes 
komertzial estuen mugatik ihesi. Ezinbestekoa da hori, 
hiri justu, ireki eta jasangarriak sortzeko. Modu berean, 
11     John Mainard Keynes ekonomialariak famatu egin zuen esaldia, «Epe 
luzera hilda egongo gara denok», egungo politika eta ekonomiaren mantra 
bilakatu da.
12     Aristotelesen Politika 1. liburuko aurreneko kapitulua. Benjamin Jowett-ek 
1999an itzulitako ediziotik.

arkitekto gehiagok lan egin beharko lukete interes pribatuak 
balio publikoa sortze aldera koordinatzen, arkitekturaren 
erabilera-balioa kontsumo-gai izate hutsetik defendatuz 
(Fox, 2018). Azken batean balio publikoaren eta erabilera-
balioaren aldarrikapenaren atzean, hirirako eskubidearen13 
kontzeptua ezkutatzen da (Harvey, 2008). Beraz, hiria egin 
eta desegiteko eskubidea hiritarron esku badago, zeren zain 
gaude transformazio hori bultzatzeko?

///
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