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Carefully eraitsi
Mikel Larratxe Berazadi

Sarri galdegiten dugu gurean arkitekturaren artetasunaz. Auzian gehiegi 
sakondu gabe, lehen begi kolpean, erraz da ondorioztatzea nola arkitekturak 
programa jakin bati erantzuten dioen eta arteak aldiz ez. Hau da, arkitektoak 
emandako behar bati erantzuten dio, bezero baten nahiei. Azken honen 
izaeraren arabera arkitektura proiektua beraren muin bera izatera irits 
daiteke, ze puntutaraino non obraren autoretza bera ere konpartitua izan 
beharko lukeen, bezero eta arkitektoaren artean. Akaso arteak, bederen 
egun popularki ulertua den terminoetan, hain zuzen ere aldez aurretikako 
programa baten gabezia du ezaugarri. Establezitua dugu gure imajinarioan 
bere tailerrean gotortuta dagoen artista bakartiaren figura, non artelana bere 
sabeleko fruitua den.

Noski, aipatutako bi figurak, arkitektoa eta artista, erabat karikaturizatu 
ditugu. Izan ere zerbitzatu/zerbitzari dialektika anitza eta izugarri malgua da. 
Bezeroak eta bezeroak daude, arkitektoak eta arkitektoak dauden bezalaxe, 
eta artista eta artista klase asko dagoen bezalaxe. Erregeen gorteetan zeuden 
esaneko margolari eta musikagileak programa zurrunen menpe zeuden bezala, 
gaur egungo artistak beka, enpresa, gobernu eta galerien menpe ez al daude 
ba? Are gehiago, gaur egungo star-systema osatzen duten arkitekto eta artisten 
estudioak ez al dira gero eta antzekoagoak, beraien ingienari, administratzaile, 
diseinatzaile, kudeatzaile, errepresentante eta munduan zehar barreiatutako 
egoitza desberdinekin? Herzog&deMeuron eta Ai Wei Wei-en arteko aldea 
geroz eta lausoagoa da, eta ez bakarrik elkar kolaboratu izan dutelako.

Hala ere, erakargarri zait, posizio xalo batetik bada ere, arkitektoa bere 
lanaren jabe den uneko momentua aztertu eta xehatzea. Izan ere, gure lehen 
baieztapena kontutan hartzen badugu, bere lanaren jabe den arkitektoa legoke 
artista baten eremutik hurbilen. Eta eremu emankor horretan hasten dira gure 
gogo aldamioak herdoila galtzen eta lerdentzen. Balio beza adibide gisa historia 
garaikideak utzi dizkigun etxebizitza berritzaile eta esanguratsuenetako asko, 
zeinak arkitektoak berarentzako propio egin dituenak izan diren.

Nere burua bera kinka horretan jarri dut, ez artistarenean, bere lanaren 
jabe den arkitektoarenean baina. Modu apalean bada ere, gure etxea izango 
denaren birmoldaketa sakonean murgildu gara1. Herri pintoresko bateko 
auzo pintoresko bateko frankismo garaiko etxetxo pintoresko bat goitik 
behera zaharberritzeko ekinean murgildu gara. Nahikoa zirraragarri ez bada 
gaur egun etxe propioa izatea, berari eskua sartu ahal izatea gozamenetik 
gailentzen den esperientzia da bizi duguna. Horrela, arkitektoaren figura 
proiektatzailetik haratago, eraikuntza prozesuan agente aktibo izateko 
hautua egin dugu, berriro ere artistaren eremura gerturatu nahian, 
obraren gorpuztea haragizko gertaera egin nahian, hein batean bada ere. 
Eraikuntza prozesua kualifikazio desberdineko langileek osatzen duten 
kaleidoskopio bat den garai honetan, guk geuk, gure eskuekin eman diogu 
hasiera gure etxearen gorpuzteari, eraikitzearen pareko den esku-hartze 
hunkigarriarekin, eraisteekin.

Hara hor gure lehen aldarria: gure larrutan jabetu gara ez dela harritzekoa 
eraiki eta eraitsi hitzek erro bera izatea. Etxeko lanek dirauten garaian sarritan 
akordatu naiz Mies Van der Rohe arkitektoaren aforismo entzutetsuarekin: 
‘Architecture starts when you carefully put two bricks together. There it begins’ 
eta nola honi Peter Smithson-ek zera eransten zion: ‘while brutalism begins 

when you are trying to uncover the brick-ness of brick’2. Gure etxebizitza 
osatzen duten bi solairuak erabat hustutzea izan da lehen egitekoa, alta 
zeregin nagusietako bat adreiluzko hormak eraistea izan da: paretak zaharrak 
ziren eta adreiluak igeltsuzko morteiru batekin hartuak zeuden. Mazetarekin 
kolpetxo batzuk eman ondoren erraza egin zaigu adreilu gehienak, banan-
banan, gehienetan oso osorik eraistea. Prozesu hau Miesen carefully put two 
bricks together-aren bera izan da, alegia architecture begins gertatzen denekoa, 
izan ere gure prozesuarekin ulertu dut nola Miesen arkitekturaren definizioan 
giltzarria ez den put together edota bricks kontzeptuak, baizik eta carefully. 
Eta kontuz diogunean ez dugu ulertu behar soilik ingurua ez zikintzea 
edota materiala ez ondatzea, giza gogoaren espresiobide guztiak aktibatzea 
baizik. Nago Miesek adreilua carefully kokatzeko unea arkitektura gorpuzten 
den gertaera gizatiarra identifikatzen duenekoa dela, gertaera apalen eta 
nukleozkoen bezala. Ulertzen dut gertaera hau berdin dela gehitzerakoan 
-put together- nola den erauzterakoan baldin eta akzioa carefully egin bada. 
Ulertu dugu beraz, gure etxeko sabaiak, zoruak eta paretak eraisten ari ginela, 
arkitektura egiten ari ginela.

Carefully eraistea arkeologia ariketa bat ere izan da. Etxea hamarkadaz-
hamarkada osatu duten arkitektura guztiak banan-banan topatu ditugu bata 
bestearen gainean, batak bestea eusten zuela, batak bestea estaltzen zuela. 
Eraisketa lanak arropa zaharrak eranzteko gertaera izan dira, azkenean eraikina 
biluzik utzi dugun arte. Bertan agertu dira bere intimitateak, bere zimurdurak. 
Erauzitako estratu bakoitzak bere zergatiaren berri eman digu: sabai faltsu 
berriak zaharretatik zintzilik, baldosa zeramiko berriak zaharren gainean, 
eta zaharrak berriz zaharragoen gainean... bakoitzak bere materialtasunean 
erakutsiz unean uneko gogoak, unean uneko nahiak. Pintatuak izan ziren 
paretetako paperak, eta berauek estaltzen zituzten berdez eta urdinez 
margoturiko hormak. Estalirik egon diren pastel koloreak, denboraren joan-
etorria izoztu baliete bezala.

Pentsatu nahi dut etxeari arnasa ematera gatozela. Zazpi hamarkadaz 
super-jarri zaizkion geruza guztien zama gehiegizkoa, kolapsoaren unera 
gehiegi gerturatutakoa, askatzeko garai bezala identifikatu dugu oraingoa. 
Arkitektura garaikidearen baitan posizionamendu politiko kritiko bat hartu 
ondorengo erabakiak dira hauek, non gure burua, gaur, espazioen eraldatzaile 
(eraikin, eraiskin, eraikitzaile, eraisle, eraldatzaile) bezala identifikatzera 
bideratu gaituen historiak. Konpromezu soziala agertuko dugu jabetzen 
garenean eraikin berriak apenas altxatu beharko direla, Juan Navarro 
Baldeweg-ek dioen bezala arkitekto garaikideak el gran transformador behar 
duela eta. Gurera ekarritako transformazio txiki honen baitan, eraisketa 
lanak, eraikina ulertzeko eta berarekin mintzatzeko bide intimoena izan 
dira. Defendi badezakegu ere eraisketa lanak eskakizun konstruktiboengatik 
hartu ditugula (atondura sistema iraungituak, igeltsu ustelduak, itoginak 
eragindako kalteak...), hortik haratago ere espazioen askatzeko eta termino 
berrietan artikulatzeko nahiarekin ekin ditugu lanak. Horrela eraisketa 
lanen prozesua gertaera hunkigarriz josita dagoela jabetu gara, uneka-uneka 
ikusmira berriak sortzen dira. Leihoetatik sartzen den argia orduraino 
debekatua zuen tokietara hasten da iristen. Gure ahotsak eraldatzen dira azal 
desberdinetan erreberberatu ondoren. Eraikin zaharrari bere egitura xume 
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eta duina bistaratzen diogu: hormigoizko habea inolako zutaberik gabe harro 
azaltzen zaigu eta zurezko solibo lirainek goiko pisuko zamen grabitatea 
erakusten digute, lurzorua duplikatu eta elebatzearen gertaera hunkigarria 
-eta ahaztua- bistaratuaz. Esperientzia emozionala3 lehenetsiko duten joko 
arau espazial berriak jarri nahi ditugu mahai gainean:

A response to cosmetic design
completion through removal
completion through collapse

completion through emptiness4

Badut erakarpen instintibo bat arkitektura artearen esparru akademiko 
eta praxikora eramateko. Arkitekturaren lanketan, etengabekoak dira bere 
zilborrari soilik begiratzeko joerak. Dela esparruaren zabaltasunarengatik, dela 
asebete beharreko baldintza administratiboengatik, gehienetan esfortzu berezia 
suposatzen dio arkitektoari bere lan mahaitik burua altxa eta zabalera begiratzeak. 
Berezko duen endogamia honek mintz  baten lana egiten du gure azaletan, gore-
tex-a bailitzan, ez bai du deus sartzen uzten baina bai ateratzen, aldebikotasuna 
etenda balego bezala. Arkitekturara begira baino, beraz, arkitekturatik begira 
jartzen bagara arkitekturaren lanketa gogo-elikatuko duten hamaika eremu 
antzemango ditugu. Nago Gordon Matta-Clark arkitekto estatubatuar gazteak 
antzerako gogoeta egin zuela, are gehiago ulertzen badugu bere arkitektura 70’s 
hasierako arkitektura amerikar establezituaren kritika zorrotz eta errotikako 
bezala. Ezaguna eta zabalki dokumentatua da Matta-Clark eta Peter Eisenman-
en arteko talka 1976ko ‘Idea as Model’ erakusketan. Eisenman zuen zuzendari 
New York-en kokaturiko Institute for Architecture and Urban Studies-ak 
(IAUS) eta bertan kokatzekoa zen erakusketa. Matta-Clarkek garaiko hirigintza 
deitoragarria salatzeko South Bronx-ko beirate hautsien irudiak bildu zituen 
erakusketarako. Honekin nahikoa ez eta erakusketa inauguratzeko bezperan, 
gauez, erakusketa areto bertako beirateak tirokatu zituen. Honek, jakina, 
instituzioko zuzendari eta akademiaren haserre eta kondena sortaraziz5. 
Arkitekturaren oinarri sakonenetara  jotzeko gaitasunak eta horrekin establezitua 
auzitan jartzeko eraginkortasunak liluratzen nau Matta-Clarken lanean. Bere 
ekintzak eta anarkitektura mugimendua arkitektura krisi egoera baten erantzun 
bezala ulertzen dira. Erantzun hau arkitekturaren muin berezkoenetatik egiten 
delarik, hartarako artearen mintzairak sortzeko malgutasuna baliatuz.

Aipatu Navarroren hitzek bistaratzen dute krisiak eragindako urgentzia. 
Gainbehera ekonomikoak profesioa kolpatu du, bere joko arauak erabat aldatuz. 
Logika neo-kapitalista berriek bere modeloa ezarri dute eskala guztietan, bai 
city-tako bulego erraldoietan bai eta probintzietako estudio xumeetan ere. 
Baina negozio modeloa eraldaketa prozesu batean badago ere, krisian dagoena 
arkitektura bera konformatzen duten balore estetiko eta konstruktiboen 
oinarri ahul eta behin behinekoak dira. Dena eraikitzea posible den garai 
honetan bat-bateko dirdirak liluratzen gaitu. Joko kosmetikora bultzatu gara 
eta esanahiak bazirenik ere ahaztu dugu. Tradizioaren defentsa egiten dugu 
moral bikoitzeko demagogietan eroriaz, 2 dimentsioko irudietan bizi gara eta 
esanahi oro erauzi diegu. Egun zurginik ez da, montadoreak baizik. Ahaztu 
dugu zokaloak zertarako jartzen ziren. Adam Caruso arkitekto ingelesak dioen 
bezala: ez da sekula izan hainbeste erakin hain ideia gutxitan oinarriturik6.

Kinka honetan beraz, nago artera jotzeak errora garamatzala. Gatozen 
mediotik gatozela, arterako hurrenkerak ematen dizkigu medioaren beraren 
mugak ulertu eta hedatzeko bidea. Donald Judd-en esanak baliagarri zaizkit 
aulki baten arte-tasunaz ari zenean, bertan zioen artea ezin dakiokeela 
inposatu altzari bati, beraien -altzarien- natura hartu bada serioski kontutan 
artea jazoko da -art will occur-, artea berari hurbil dakioken artea -even art 
close to art itself-7. Beraz, eta kontrako bidea eginez, artea jazo bada erroa -zera 
horren natura berezkoena- detektatu eta jorratu delako da.

Judd-en aldarriak balio digu arte gertaeraren lorratzak identifikatzeko. 
Zergatik ordea abiatu arkitekturatik bilaketa hori? Bada pinturatik edo 
eskulturatik abiatu izan den arrazoi ber-beragatik: giza espresio medioaren 
hedatzeko -aberasteko-. Norbanako adina errealitate daudela onesten 
badugu, norbanakoak berak dituen medioek -hizkuntzak- baldintzaturik 
geratuko da bere errealitatea. Hemen, guri interesatzen zaigun artearen 
hurrenkera erreal eta errealitate kontzeptuen artikulatzailea dena da. 
Erreala, bakarra eta erraldoia, sentikarietatik at geratzen den guztia, 
ezezagun zaigun guzti hori, pertzebitzeke dagoen oro. Erreala gure 
errealitate bilakatzeko gertaera da artea. Artea ezezagun zaigun horretan 
egiten ditugun katak edo zundak dira. Artearekin lortzen ditugun 
errealaren lagin hauek gure errealitate norbanakoak nahiz kolektiboak 
aberasten dituzte8.

Honenbestez, eta gurera ekarrita, ulertzen dugu artea gure medio 
desberdinak expanditzeko gailu bezala. Esan bezala, nago Gordon Matta-
Clarken karrera laburra ekin honi lotu zitzaiola kasik bere osotasunean. 
1971-an, arkitektura ikasketak Cornell unibertsitatean amaitu eta 3 urtera, 
112 Greene Street-en kokaturiko galeriako sotoan buruturiko ekintzak 
garbi erakusten du gure irudituan arkitekturaren elementu nagusien 
kuestionamendua hauen erroak -ezin hobe esan- kolokan jartzerakoan. 
243 zentimetro luze, 121 zentimetro zabal eta 182 zentimetro sakonerako 
zuloa egin zuen sotoko hormigoizko zoruan eta bertan gereziondo gazte 
bat landatu zuen. Zer da zuloago soto batean eginiko zuloa baino? 
Smithsonen moldeak jarraituz holeness of a hole bistaratzen legoke Matta-
Clark. Are gehiago bertan gereziondo bat landatuz, bere kopa doi-doian 
gailentzen zela zuloaren irekieratik. Heriotzara kondenaturiko gereziondo 
gazteak ez al du bistaratzen, gure haragitan sentiarazteraino, 112 Greene 
Street hartako eraikin haren artifiziozkotasuna, naturaltasun eza, giza 
konstruktoa? Bistan da gereziondoa 3 hilabetetan ihartu zela, bada hark 
utzitako kabitatean onddo kolonia bat landatu zuen artistak bere ekintza 
eta esanahian sakonduz. Hau aski ez eta landaketatik 6 hilabete pasa 
zirenean gereziondoari eskainiriko oroitarri berezi bat konformatu zuen 
soto hartan, zulo hartan. Time well deituriko oroitarri hartan, zuhaitzaren 
hondakinak jasotzen zituen botila kokatzen zen, tximeni gisako bat 
ardatz zuela eta zuloa hormigoiz betetzen zela. Oraingoan bazirudien, 
soto hartan, zimentazioei eginiko analogia bat martxan jartzen zuela, 
naturaltasun eta artifizioaren arteko dialektika itxi nahian. Gerora eginiko 
aitorpenetan Gordon Matta-Clarkek zioen ez zuela erdietsi erabat bere 
hasierako xedea, izan ere bere nahia zuloan bertan zimentazioak begi 
bistatzeko behar adineko sakonerarekin sartu ahal izatea zen. Ezintasun 
horren aurrean eraiki zituen gertaerek ordea bistaratu nahi zuen auzia era 
are eta gordinagoan plazaratu zutelakoan nago9.

Artista estatubatuarrak gerora egin zituen cuttings ikusgarrietan bezalaxe, 
lehen ekintza hauetan erauzketa darabil ardatz. Aipatu berri dugun 112 Greene 
Street-ko sotoaren kasuan, paradoxikoki, ausentzia birtual baten -eraikinaren 
zimentazioa- bistaratzeko. Artearen akademiatik aztertzen direnean ekintza 
hauek arkitektura ‘marko’ bezala definitzen da, bigarren planora egotzia balego 
bezala, Gordon Matta-Clarkek bere arte-lanaren zerbitzura jarriko balu bezala 
arkitektura. Nere irudituan hurbilkera honek balio politikoa erauzten dio 
Matta-Clark-en lanari, eta arduragabekeria iruditzen zait, kasu honetan, arte-
lana ororen gainetik jartzea. Akaso semantika hutsa da, edo hezur beraren 
kontrako aztala, baina neuri bereziki baliagarria zait Matta-Clarken obra 
esentzialki arkitektoniko bezala ulertzea non artea lengoaia medioa den. Arte-
lana ote den ez zait -orain- bereziki interesatzen, interesatzen ez zaidan bezala 
Louis Khan-en Fisher etxea (1960-67) edota Peter Zumthor-en Sumvitg-ko 
kapera (1988) arte-lanak ote diren.
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1 Euskaldunok etxeaz hitz egiten dugunean ezin sekula singularrean hitzegin.
2 Peter Smithson, Conversations with students, Princeton Architectural Press, 2004, p.24
Peter Smithson-en perpaus erantsia berriz arkitektura modernoari derrigorrez egin behar 

zitzaion ekarpena zen, modernoek habiatu zuten erroetarako etorri inkonklusoa berrartuko 
zuena. Adreiluaren -materialaren- izaeran sakontzeko nahia koherentzia ariketa bat dela 
erizten dugunok Smithson-en aldarria abiapuntu hartzen dugu arkitektura garaikidearen 
zutarri gisa. Hau ordea beste artikulu baterako betegarria da, gure etxearen eraikitze prozesuan 
jazoko den beste atal bat.

3 Adam Caruso arkitektura bernakularraz: ‘Vernacular constructions are increasingly difficult 
to define. The globalization of technology and information has made the local a more complex 
condition. However, the ad-hoc manner in which forms are built up in the vernacular, through 
agglomeration and adding, the slow and steady in which technologies are taken up into tradition, 
this things are still worthy of study, not to create a “new vernacular”, but to give a higher priority 
to the emotional experience of buildings and to develop an understanding of how fabrication can 
hold emotional intent’ The Fifth Column, The Canadian Student Journal of Architecture, V.10, 
nº2/3, Montreal, 1998, p.17.

4 Gordon Matta-Clark, #1146 txartela, 1973 EGM-C.
5 Informazioa zabaltzeko ikus David Cohn ‘Blow-Out: Gordon Matta-Clark y los Cinco 

de Nueva York’, ¿Construir... o deconstruir? Textos sobre Gordon Matta-Clark’, de.: Darío 
Corbeira, 2000, Ediciones Universidad de Salamanca.

6 Adam Caruso ‘Traditions’, As Built -Caruso St John Architects, ed. Auróra Fernández Per, 
a+t ediciones, Vitoria-Gasteiz, 2005.

7 Art cannot be imposed upon them. If their nature is seriously considered the art will occur, even 
art close to art itself. Donald Judd ‘On Furniture’ Donald Judd Writtings, Judd Foundation/
David Zwirner Books, 2016, p.451.

8 Auzi hau luze eta zabalki jorratua dago gaur egun, lagin gisa ikusi Rémy Zaugg 
‘Conversaciones con Jean-Christophe Ammann’, This Side Up, Madrid, 2014.

9 Informazioa zabaltzeko ikus Pamela M. Lee  ‘Objetos impropios de modernidad’, 
‘¿Construir... o deconstruir? Textos sobre Gordon Matta-Clark’, ed.: Darío Corbeira, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2000.

Arkitekturari hasiera emateko Mies Van der Rohek adreiluak carefully jartzen 
bazituen bata bestearen ondoan, zer gertatzen da Ai Weiwei-k 200 tona altzairu 
barra bata bestearen ondoan jartzen duenean? Ukaezina da artista txinatarrak 
carefully kokatu dituela barretako bakoitza bere ‘Straight’ instalazioan, kasik 
zirujauaren prezisioarekin esango genuke. 2008Ko maiatzaren 12an Txinako 
Sichuan eskualdean jazotako lurrikarak -8.0 Richter eskalan- 90.000 lagun 
desagerrarazi zituen eta 11 milioi etxegabe utzi. Gobernuaren opazidadearen 
aurrean Weiweik kanpaina mediatikoa jarri zuen martxan gertakarian kalteak 
eta galera pertsonalak zenbatu eta identifikatzeko. Ezagunak dira gerora etorri 
ziren tira birak gobernu eta artistaren artean. Lurrikararen arira eginiko esku-
hartzeetako bat hondamenditik hormigoi artean kiribildurik gertatu ziren 
altzairu barrak jasotzea izan zen. 200 tona hain zuzen ere, eta berauek, esku 
lanez eta banan banan beren jatorrizko eitera itzuli zituzten. Ziri guztiak 12x6 
metroko eremu lau batean hedatu zituen Weiweik. Lurrikara, kolapsoa, bere 
gorpuztasunean bertan pairatutako elementu konstruktiboak, beren jatorrizko 
eitera itzuliz, deus gertatu izan ez balitz bezala presentatzen zaizkigu. Bistan 
da artista txinatarrak honekin eta gobernuaren isiltasun eta estali nahiarekin 
analogia bat egiten duela, oroitaraziaz ordea barra zuzenduak antolatzerako 
unean benetan jazotakoa. Izan ere sismografo batek eratutako grafikoaren 
lengoaiarekin kokatzen ditu carefully barretako bakoitza, instalazio isil eta 
lapidario batean, topografia berri bat eratuz.

Esan bezala ahaidezkoak egiten zaizkit bi irudiak: Mies adreilu bat eskuan 
duela pareta bati segida ematen, eta Ai barra bat eskuan duela bere topografia 
osatzen. Van der Roheren sententziak arkitekturaren hasiera identifikatzen 
badu, Weiweien esku-hartzeak haren kolapsoa gorpuzten du gure presentzian. 
Carefully kokatzearen keinua bera badute ere, arkitekturaren hasiera eta 
bukaera, hurrenez-hurren identifikatzen dutelakoan nago.

Gu heuren artean gabiltza, ez baitugu arkitektura hasi ez eta amaitu ere gure 
etxeko lanak abiatu ditugunean. Artean gabiltza, rewind eta play teklak sakatuz 
behin eta berriz, eraitsiz eta eraikiz. Musika zinta batean ez bezala ordea, rewind 
sakatu ondorengo play-a beti da presentzia berri bat, aurreko txandakoaren 
mutazio bat. Oskol bera izango badu ere bertan jazotzen dena presentzia 
berri bat izango da, esperientzia emozional berri bat. Hau identifikatzen eta 
areagotzen, harekiko hunkigarri egiten laguntzen digute Matta-Clarken 
irakaspenek. Haren mozketa bakoitzak, haren esku-hartze bakoitzak sakondu 
zutelako arkitekturaren oinarrietan, gogozko nahiz haragizkoetan. 70etako 
irakaspen haiek gaur egun ogi papurrezko lorratzak izaten jarraitzen dute. 
Arte mintzairen malgutasunak ahalbidetutako ezezaguna den hartako laginak, 
ikusmira berriak. Carefully eraistea arkitekto garaikidea, eraldatzaile nagusi 
hori, politikoki inplikatzeko gertaera bat izan behar da.
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