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Aldiri. Arkitektura eta abar

Generikotasunak eta nortasunak
talka egiten duten lurretan
Peru Cañada º
Gako-hitzak:
Etxebizitza publikoa,
Hiri-diseinua,
Espazio publikoa

Madrilen jorratu du bere ibilbide profesionalaren zatirik
handiena Peru Cañadak, batez ere BOE etxebizitzen, osasunetxeen eta eskola publikoen eraikuntzaren alorrean.
Arkitektoak, ondorengo lerroetan, ugaritu egin diren
etxebizitza-promozioen inguruan gogoeta egin du, eta tokiko
izaerari muzin egiten dion generikotasun formala eta
funtzionala ekiditeko erabili daitezkeen baliabideak azalduko
dizkigu.

Honela hasten da Rem Koolhaas-en 7KH*HQHULF&LW\ (1) saiakera-liburua:
“*DXUHJXQJRKLULDNEDRWHGLUDEHUDXHWDQGDXGHQDLUHSRUWXDNEH]DOD
NRDN"+DXGDGHQGHQDNEHUGLQDN"SRVLEOHDOGDEDWHUDWDVXQKRQHWD]
KDXVQDUNHWDEDWHJLWHD"(WDKDODEDGD]HUQRODNRHJLWXUDNHWDL]DWHNR
DVPRDGXWH"%DWHUDWDVXQDQRUWDVXQDDOEREDWHUDXW]LWDEDLQRH]GD
SRVLEOH*DOHUDW]DWGXJXDOERUDW]HKDX%DLQDKDXJHUWDW]HQGHQHVNDOD
LNXVLWD]HUJDWLUHQEDWGXHODHVDQJHQH]DNH=HLQGLUDQRUWDVXQDUHQ
GHVDEDQWDLODN"HWDDOGHUDQW]L]]HULUDED]LGDNDUNLJXKXWVDOWDVXQDN"
(WDGHLWRUDW]HQGXJXQEDWEDWHNRKRPRJHQHL]D]LRKDXELODWXWDNR
SUR]HVXEDWEDOLW]"-DNLWXQHJLQLNRHUDOGDNHWDEDW"(]EHUGLQWDVXQHWLN
XUUXQGXHWDEHUGLQWDVXQHUDKXUELOGXQDKLDQ"(WDDVNDSHQJOREDODUHQ
OHNXNREDJLQD"H]H]H]H]DXJDUULULNH]=HUGXJXQRUWDVXQLNJDEH"
$UUXQWDVXQDNEHUGLQW]HQJDLWX*(1(5,.27$681$GDJDXU
HJXQJRH]DXJDUULDµ
Bizirik den hiria, eraldatuz dabilen hiria delako ideiarekin bat
etorriko gara denok. Abiadura biziz aspaldiko urteotan, ekonomiaren isla. Eraldaketa sakon hauek, botere ekonomiko, politiko eta kulturalen arteko oreka ezegonkorraren emaitza dira.
Egoera nahasi eta korapilatsu horretan kokatzen da gure lana,
generikotasunak eta nortasunak talka egiten duten lurretan.

Behin eraikinak bukatutakoan, bizilagunak espazioaz jabetzen
direnean, hortxe hasten da nortasunaren eta generikotasunaren
arteko borroka. Nortasuna garatu dadin, espazioari ezaugarri
batzuk ezarri behar zaizkio lehendabizi.

Gizartearen ohiturak aldatuz doaz. Balioak eraldatuz, batzuk
desagertuz. Nondik gatozen ahaztear gaude, eta norabide
argirik ez dugu. Krisi-garaiak dira gureak. Gure arkitekturan,
gizarte arduratsu bat bideragarri izaten lagunduko duten ezaugarriko espazioak sortzen saiatzen gara. Generikotasunaren eta
nortasunaren arteko borroka horretan, gure espazioek eraginik
badutelakoan gaude.
Erreferentziak

 .22/+$$65  7KH*HQHULF&LW\Sikkens Foundation,
Sassenheim.

Azkeneko urte hauetan, hainbat eta hainbat txapelketa prestatu
ditugu. Txapelketa horietan espazioaren nortasuna bideratzen
lagunduko duten ezaugarriak bilatzen eta lantzen saiatu gara.
Bezero, kokapen eta testuinguru ezberdinak izan ditugu. Baina
egindako bide horretan, proiektatzeko orduan erabili ditugun
baliabide batzuk errepikatu ditugula esan dezakegu:
Eraikitako bolumenaren
zatikapena. Taldearen baitan,
banakotasunak ere tokia duela
adierazteko. Familia bat, etxe
bat. Giza neurrira hurbiltzeko
asmoa. Norberak bere errealitate
eraikiaren pertzepzio argia izan
dezan. Hau da, maila espazialean
norbanakoaren espazio intimoa
kokatzeko gaitasuna bermatzea.
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Auzokideen topaketa ahalbidetuko duten espazioak sortzea.
Egoteko tokiak. Espazio hauetan
naturaren presentzia bultzatu.
Eguzkiztapenaren eta itzalaren
erabilera aztertu.

Energetikoki eraginkorrak izan
behar dute, gizartea bera ere,
behartsuaren estrategia erabiltzera
behartuta baitago.

Eraikitakoa baino garrantzitsuagoa da eraiki gabe geratzen
dena. Etxadiaren eta auzoaren
arteko trantsizioa, espazio jarraitua. Kalera begira bizi diren
etxadiak. Kaletarrak. Kalean
gertatzen denaz ohartuko balira
bezala. Gizarte-ardura.

Eraikitakoak ezagungarria izan
behar du. Eraikitakoak berak,
bere nortasuna izan behar du,
ingurukoekiko ezberdintasunak
landuz. Berezko balio bat da
ezagungarritasuna.

Bezeroak jarritako muga
ekonomikoa ahituz, ahalik eta
gehien egin. Gutxirekin asko
egiteko, merkea behar du izan.
Behartsuaren estrategia.

º Peru Cañada arkitektoa da eta
Arquitecnica estudioko kidea.

