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Argitalpen honen helburua espezialista batzuek Grafika Soziala 03 izeneko 
proiektu zabalago baten barruan oinezkoaren gainean aurkeztu dituzten txostenak 
argitaratzea da.

Apie elkartea eratzeko adierazpenak berak dioen bezala (itzulpena gurea 
da), oinez ibiltzeko eta gure pausuen jomuga aukeratzeko eskubide oinarrizkoa 
da, beste pertsona batzuen bidera joateko askatasuna, elkarrekin bizitzeak duen 
funtsa. Hiriak eta herriak askatasun horren gainean eratu dira. Eta, zertarako 
behar dugu kalea, bideak, plazak, gune publikoa? Ez ahazteko besteak ere bizi 
direla, ez direla kontrako bidean jarrita dauden halako argi batzuk, ez eta albiste 
baten protagonistak ere, baizik eta gure gorputzak eta bizitzak bezalakoak direla 
haiek ere, gure ekintza guztiei zentzua ematen dieten gorputz eta bizitzak. Kalera 
ateratzen den gizon, emakume, zahar eta ume bakoitza ez da bere bizi kalitatea 
bakarrik erabakitzen ari, baizik eta baita haren inguruaren bizi kalitatea ere.

Joan den mendearen erdi aldetik aurrea, ordea, hirietako gune publikoen 
erabilera garraiobideek –batez ere autoak– erabaki dute, haiek egituratu dute gune 
publikoa, eta hiri eredua ere haien erabileraren arabera egokitu da. Hirian batetik 
bestera ibiltzeko modurik printzipalena oinez ibiltzea bada ere, ibilgailu motordunen 
inbasioak asko kuestionatu baina sistema sostengagarrietara oso nekez aldatzen 
den mugikortasun modu bat eman du. Hala, ibilgailu motordun partikularraren 
nagusitasun horrek eragindako tentsioak, jendea plataformatan antolatzea ekarri 
du, eta gune publikoa beste erabilera batzuetarako izatea aldarrikatzen dute.

Eta, ingurumari horretan egindako gogoetak eta txostenak dira «Ohar 
koadernoa» sailaren ale honetan biltzen direnak, erakusketako beste material 
batzuk ere jaso diren arren, esate baterako, ekintzak, kaleko kontuak eta gizartearen 
kartografiak islatzen dituzten materialak, gune publikoa beste era batera erabili 
eta antolatzeko moduak, biztanleen arteko beste hartu-eman mota batzuk eta 
inguruan dugun paisaia ikusteko beste modu batzuk aurkitu nahi dituztenak.

AURKEZPENA
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Oinez ibiltzea da gizakia batetik bestera joateko berezko modua. Are gehiago, 
atzeko gorputz-adarren gainean ibiltzeko gaitasuna funtsezkoa izan da giza eboluzioan 
eta eskuak erabiltzeko abilezian eta, horrenbestez, gehiago ikasi ahal izateko eta 
adimena hazteko.

Hain berezkoa du gizakiak ibiltzea, hirigileek eta zirkulazio-ingeniariek batetik 
bestera mugitzeko modu hori alde batera utzi baitute hamarkadetan. Hiri “modernoetan”, 
herritarrak autoz joaten ziren batetik bestera funtsean, eta, horretarako, beharrezkoa 
zen ezin hobeto egituratutako sare bat eraikitzea, hiriko lurralde osoa lotzeko. Hartara, 
mugitzeko askatasuna erabatekoa zen… gidarien artean. Orobat, garraio-sare publiko bat 
mantendu beharra zegoen, auto bat edukitzeko baliabide nahikorik ez zutenentzat.

XX. mendearen bigarren erdialdean, hirien gainean nagusi zen ikuskerak alde 
batera uzten zuen oinezkoek hiri barneko mugikortasunean betetzen duten funtsezko 
eginkizuna, eta autoaren gorespenean jartzen zuen arreta.

Azken lau hamarkadetan, baina, hiria berreskuratu dugu, eta funtsezko esparru 
bilakatu dugu berriro bat egiteko eta askatasun-, sorkuntza- eta merkataritza-harremanak 
izateko. Eremu publikoa aldarrikatu dugu eta, aldi berean, balio handiagoa eman diogu 
hirian baliabide naturalak aurreztuz eta energia modu eraginkorrean erabiliz bizitzeari, hiri 
sakabanatuari eta hiriguneak eta betiko auzoak bazter uzteari aurre egiteko.

Hirigintzak eta hirien diseinuak alde batera utzi behar dute ardaztzat autoaren 
erabilera masiboaren ondoriozko arazoak konpontzea duen ikuskera. Autoa ahaztu 
behar dugu, eta oinekin pentsatzen hasi. Oinekin pentsatu, hau da, hiriak herritarren 
neurrira egin.

Hiria lurraldean antolatu, herritarrengan zenbait eskalatan pentsatuz: 
hiri osoko eskalan pentsatu, eta oinezkoentzako sare ibilerraz eta erakargarriak 
diseinatu, paseatzeko eta batetik bestera oinez joateko; auzoko eskalan pentsatu, 
eta gune eta kale atseginak eta ekipamendua sortu eta oreka atxiki merkataritzako, 
bizilekutarako eta laneko erabileren artean; mikrodiseinuaren eskalan pentsatu, eta 
elkarguneak, beheraguneak, zoladura… ondo eta bihotzez antolatu eta lehentasuna 
oinezkoei eman; etab.

HITZAURREA
Iraultza hirian. Oinekin pentsatzea.
Josu Benaito  
 
Eusko Jaurlaritzako Garraio Zuzendaria 
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Hiria denboran antolatu, autoentzat sortutako egoeratik pertsonen hirirantz 
aurrera eginez. Hiri trinkoagoa, orekatuagoa planifikatu datozen hamarkadetarako; 
eskolara, lanera, erosketak egitera, aisia ematera, kirolean aritzera, kultura erabiltzera 
joateko egin beharreko bideak laburragoak diren eta motordun garraiobide bat 
erabiltzera behartzen ez gaituzten hiria.

Hirien erritmoa aldatu beharra dago. Motorren burrunbaren ordez ibiltarien 
soinu eztia ezarri behar dugu. Herritarren eta bizileku eta etxe dugun planetaren 
onerako, oinekin pentsatu behar dugu hirian. Bide luzea dugu egiteko.



10 11

Gizartekoitasunerako espazio bat

Politika-, arkitektura- eta hirigintza-arloetako joera autoritario eta 
hirigintzaren aurkakoa aintzat hartuta, kalea zirkulaziorako leku bat da nagusiki, 
hirigintza-topografia jakin bateko tresnen joan-etorrien zerbitzura. Esate baterako, 
etxetik lanera eta handik etxera joan eta etortzeko, merkantziak banatzeko, 
mugikortasuneko zerbitzu publikoen eraginkortasuna bermatzeko, autoz egiten diren 
joan-etorrietan arintasun oneko zerbitzua emateko. Halaber, kalea aurrezarritako 
aisialdi atseginetarako gune izatea ere onartzen da. Gaur egun, kontsumoarekin 
lotzen dira aisialdi modu horiek. Zenbaitetan festa giroko ekitaldi berezietarako 
erabiltzea ere onar daiteke, betiere, agintariek behar bezala gobernatuta. Hirigintza-
antolamenduko teknikari eta teoriko asko mesfidati azaldu izan dira beti kalea 
nahasketa eta anbiguotasun semantikorako gune izateko joeraren aurrean. Hala, 
mesfidantza horren ondorio dira aurrez aipatutako kalearen gaineko ikuskerak. 
Dena den, kalea eraikinen arteko pasabide hutsetik haratagoko zerbait den ideiak 
gauza jakina beharko luke izan, eraikinak elkarlotuz eta, aldi berean, bereiziz 
hedatzen dena. Halaber, nabarmena izan behar litzateke kalez kale osatzen 
den multzoa jariakortasun egokiz mantendu behar den bide-sistema hutsa 
baino gehiago dela ere. Kaleek gizarteko instituzio bat osatzen dute batez ere, 
modu iraunkorrean antolatutako arau-sistema bat, eta haren funtzionamendu 
egokiaren baitan daude gizarte-egitura osoaren partzela estrategikoak. 

Eta, berez, funtzio horietako bat da hiri-bilbe berean dauden puntu ezberdinen 
arteko komunikazioa bermatzea. Baina ez soilik alderdi instrumental batetik so. Egia 
da hirigune bateko kale-sistema dela haren alderdi iraunkorrena eta, horrenbestez, 
gogoangarriena. Halaber, uler daiteke kale- eta plaza-sistema (azken finean, kale 
hedatuak, ez linealak) hiri edo herriaren morfologia osatzen duen eskema dela. Era 
berean, etorkizuneko aldaketa asko baldintzatuko dituen hierarkia, jarraibide eta 
harreman espazialen sistema gisa ere uler daiteke. Nolanahi ere, aparteko puntuen 
arteko sarbide, arau eta komunikaziorako mekanismoa iradokitzen duten definizio 
horietatik haratago, hiri-sistemako alderdi arduratsuenak batzen dituen bilbea da 
nagusiki hiriko bide eta bidegurutzeen antolaketa; topografia mugikorrez osatzen den 
agertokia, ezarpen kolektibo jakin baten baitakoa, elkarrengandik erabat edo erlatiboki 
arrotzak direnak harremanean jartzen dituena, ezinbestean praktikoak izan behar ez 

ESPALOIEN 
GIZARTEA
Kalea gizarteko instituzio.
Manuel Delgado 
 
Bartzelonako Unibertsitateko Antropologia Soziala Departamenduko 
Erligio Antropologiako Irakaslea
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Kalea informazioa garraiatzeko tresna bilakatzeko moduak beste funtzio 
bat uzten du agerian. Funtzio hori ere instituzio-jitekoa da eta hauek baitaratzen 
ditu: norbanakoen gizarte-prestakuntzarako laguntza eskaintzea aro estrategiko 
jakin batzuetan, hots, haurtzaroan eta nerabezaroan. Halaxe da; haur zein gazteek 
bizitza kolektiboaren funtzionamenduari eta haren beharrizanei buruzko informazio 
erabakigarriak jasotzen dituzte kalean. Horrez gain, gizarte-talde gisa prestakuntza-
modu jakin bat ematen zaie, ikastetxean, familian edo hedabideetan ematen  
zaienaren ezberdina izan arren, bateragarri dena. Kalea ingurune pribatutik publikora 
jauzi egiteko gune modura ulertu eta baitaratzen da. Norbanakoak lehen haurtzaroa 
etxeko ingurunean ematen du, eta auzoa da haren bitartekari naturala. Gainera,  
auzoa da ezezagunez betetako gizartean bete-betean murgiltzea ahalbidetzen  
duen eremua. Gizarte hori da norbanakoak etorkizunean bizitza publikora  
murgiltzean, heldu bihurtuta, aurkituko duena. Koadrila, kalerako lagunartea  
(barru/kanpo edo etxe/kale harremanaren garrantzia azpimarratzen duen adierazpen 
interesgarria) euskarri emozionala baino gehiago da: gizarte-mota hori (hain  
zuzen, espazio publikoa duena esparru natural) ezinbestekoa izan beharko da  
gaztea, aldi berean, kopresentzia- eta kooperazio-eredu diren sareetan  
barnera dadin. 

Kale eta plazen eremu horretan beste jarduera bat ere hautematen da, 
besteak bezala, batetik bestera garraiatzen dena: memoriarena. Halaxe da, kale-
sistemak zera oroitarazten digu, gizarte gizatiar bat izateaz gainera, hiri oro lekuen 
gizarte bat ere badela. Jarduera ibiltariak (baita itxura batean garrantzirik gabeak 
direnak ere) dira hiri bateko lekuen arteko komunikazioa ahalbidetzen dutenak. 
Hala, jarduera horretan ez da esanahi itxuragabeen batura bat sortzen, baizik 
eta ebaluazio eta oroitzapenen multzo koherente bat; hau da, finean memoria 
kolektibo gisa izendatzen dugun hori. Modu horretan, kalera ateratzea, toki 
batetik bestera joatea edo, are (edo agian, batez ere), garrantzirik gabeko paseo 
bat ematea, konexio, lotura, bidegurutze nahiz bidebanatzez osatutako unibertso 
batean zehar ibiltzearen modukoa da. Unibertso hori artxibategi sekretu bat da, 
non baterako memoria bat ez (hau da, guztiontzat berdina ez), baizik eta oroitzapen 
indibidual eta taldekoen elkarlotze amaigabeak islatzen eta erregistratzen baitira. 
Oroitzapen horiek iraun egiten dute denboran, eta elkarren osagarri dira. Modu 
horretan, aldi berean, partekatua eta zatikatua den memoria bat sortzen da. 

duten helburu batzuen peskizan. Agertoki horretan agertzen diren esanahi eta jabetze 
kopurua amaigabea da ia, bertan dauden gizarte-sektore eta, are, norbanako adina. 

Horrela, hiri bat bertako kaleetan agertzen den bizitza sozial motatik 
abiatuz (diagrama, ardatz eta linea ebakitzaile bidez osatua) deskribatzeak hiri 
hori bi ikuspegi ezberdinen arabera ulertzea ekarriko luke: alde batetik, lehen 
mailako gizarte-taldeak (familia, korporazio profesionala, erlijio-ingurunea, 
elkarte zibila, lantoki edo ikastetxea, instituzio politiko edo juridikoa) ezartzeko 
gune gisa eta, beste alde batetik, mugimendu eta joan-etorri indibidual eta 
masiboak hartzen dituen gune gisa. Alde batetik, hiria kokaleku modura; beste 
alde batetik, hiria lekualdaketarako gune gisa. Lehen adibidean, unitate diskretu 
gisa hauteman daitezke gutxi gorabehera era organikoan multzokaturiko gizarte-
segmentuak; bakoitzak kokapen bat behar du eta dauka, norabide bat, hau da, 
argi eta garbi egonkortu eta finkatutako marko bat, finkatze egonkorra hiriaren 
planoan. Edozein espezietako gizarte-segmentu egonkortuak kokatzen diren 
gune eraiki horren aurrez aurre, joan-etorrien eremua lekutzen da. Azken horren 
dinamikan topatzen du eite urbanoak berezko izatea. Ezarritako norbanako 
edo gizarte-taldeek norabide bat edo leku bat baldin badute, hirian zeharreko 
mugimenduak egiteko unitate eroaleak (hemen izatea, gero hor; beranduago 
han) norabide bat dira, hots, noranzko bat, edo, hobe esatera, hiri-bilbe bat 
zeharkatzen duten ibilbide-sorta bat, berdin diolarik zein den hiri-bilbe hori. 

Baina kaleetan zehar ez dira soilik gorputzak eta makinak ibiltzen. Kaleen barna, 
esate baterako, informazioa ere garraiatzen da. Kalera ateratzen diren pertsonak 
ez dira aurrezarritako ibilbideak egitera mugatzen, automatak bailiran. Kalean barna 
ibiltzean, sarritan iturri ofizialetatik ihes egin duten albisteak jaso eta hedatzen 
dituzte. Horixe da «kaleko ahots» izenez ezagutzen dena; hau da, nolabaiteko 
lokuzio kolektiboa, berezko bizitza duten eta gizarte-kontrolerako tresna eraginkor 
diren zurrumurru, esamesa eta aldarriak birsortzen dituena. Gizarte-kontrol hori 
bere baitako kontrol modura eta bertako kideen kontrol gisa ulertu behar da. Baina 
baita mezuak trukatzeko sare informal horren kontrolpetik ihes egin ezin duten 
botereen gaineko kontrol gisa ere. Sare informal hori beti aktibo dagoen ahoz-
ahozkoaren bidez gauzatzen da edozein auzo, herri edo hiritako kaleetan zehar.
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Modu horretan, adibide batera, iparrorratz izan duen familia alde batera 
utzi eta ugalketarako familia prestatzeko betebehar soziala baitaratzen duen 
norbanakoak badaki, hori egiteko, gurasoen etxea utzi eta «horra» atera beharko 
duela, kalera. Bertan, itxura batera ustekabeko diren topaketak izango ditu, eta 
horietako batean etxeko unitate egonkor bat sortzeko pertsona aurkituko du, 
familiaren ardatza aurkituko du, hots, etxe bat aurkituko du. Orduan, Daniel 
Landarten bertso bat datorkigu gogora: «Lehengo denboretan haurrideak oro 
aitamekilan ginen aterbe bereko/ bainan batasun hori ez zen luzarako, arrotzak 
baitirade gutaz jabetuko». Adierazpen horrek zera esanahi du, bikotekidea (edo 
gure bizitzan ardatz den beste edozein pertsona ez dugula zuzeneko familia-
ingurunean topatzen) funtsezko eta, aldi berean, erabakigarria den ekintza 
xume horren ondorio dela, hots, kalera irtetearen ondorio; finean, etengabeko 
«zer suma» lehengai duen gizartekoitasun-mota batera jauzi egitea.

kaleko borrokak 

Kalea lehen mailako gizarte-instituzio bihurtzen duten jabetza-modu horien 
artean, orain arte, aintzat hartu dira, soilik, protagonistatzat bakarka edo lagunduta 
ekintza lauso (hau da, barreiatuak, ganduak) iragankorrak gauzatzen dituzten 
norbanakoak izan dituztenak. Molekula modura egindako jarduera horiekin batera, 
badira, momentuko molekula-unitateen sorreran oinarritzen direnak. Horiek ere 
iragankorrak dira eta espazio publiko jakin bat elkarren artean erabiltzeko batzen 
diren ibiltarien bidez osatzen dira. Kasu honetan batasuna oinarri duten jarduerak 
dira. Eta horiek ere, kalean maiz agertzen dira, lehen mailako gizarte-instituzio 
modura ulertzen dugun kalean. Orduan agertzen da kalea den bezalakoa, inoiz baino 
modu argiagoan: ikuskizuna, antzerkia, non hiri-drama txiki zein handiak antzezten 
baitira, hala garrantzitsuenak nola azalekoenak. Ez da ahantzi behar zeregin horren 
ondorioz sortu zirela XIX. mendeko une jakiren batean terrazak edo kafetegiak, 
etxebizitzetako balkoiak edo aulki publikoak: kalea antzerki jakin baterako eszenaurre 
modura ulertuta, bizitza publikoko gertaera handi zein txikiak baitaratzen zituena, 
hau da, bizitza erakusgarri eta behagarria, guztiontzat irisgarria den espazio batean.

Zenbait kolektibok kale eta plaza jakin batzuk bereganatzen dituzte, 
haiei balio sinboliko eta espresibo berezi bat egokitzeko. Espazio publikoaren 

Edozein kasutan ere, kalean gizartekoitasun-mota zehatzak garatzen 
direla ikus dezakegu. Bertako protagonistek, eskuarki, ez dituzte elkarren arteko 
lotura sendoak; ez daude lokarri natural eta ez-borondatezkoen bidez loturik 
(gizarteko lehen mailako instituzioetan ohikoak diren modukoak). Halaber, 
ez da ohikoa sustrai sakonen bidez elkartuta egotea, hau da, ez da ohikoa 
mundu-ikuskera partekatu batetik edo egonkortutako komunitate-antolaketa 
bereko partaide izatetik eratortzen diren sustraien bidez elkartuta egotea. 
Finkapenen hiria eta mugimenduen hiria bereizten dituena da (lehenengoa 
lurraldeen logika baten araberakoa, bigarrena azaleren logika baten araberakoa) 
bakoitzean nagusitzen den gizartekoitasun-mota. Barneko kolektiboak, 
esparru pribatuarekin edo intimitatearekin lotzen direnak, ezagunez osatzen 
dira, zenbaitetan ezagun sakonak; kanpokoak, kalean eraikitzen direnak, aldiz, 
erabateko ezezagunek edo nolabaiteko ezezagunek osatzen dituzte. Batean 
zein bestean harreman-kodeak arras ezberdinak dira. Halaxe da; elkarren artean 
oso gutxi ezagutzen diren edo elkarren arteko ezagutzarik ez duten pertsonek 
gauzatzen dute kaleko gizarte-bizitza horretako nukleo nagusia. Pertsona 
horiek kalea existentzia arrotz modura ulertzen dute, edo egia pertsonalaren 
eta egiazkotasunaren balizko pertsonalaren aurkako esparru gisa, horiek, 
teorikoki, etxeko edo intimitateko esparruak baitira. Kaleko barruti hurbilenean 
kokatzen dira bizilagunak, lagunak eta ezagunak; barruti urrunekoenean, 
aldiz, hiriko bizitzako pertsonaia nagusi hori, hau da, ezezaguna, arrotza. 

Horrela, gizarte-bizitzaren eraginez, funtsezko egitekoa dute kaleko 
dimentsio ez-organikoenek eta, are, beti patuaren baitakoak diren adierazpenek. 
Hori da, hain zuzen, kaleko gizarte-bizitzako forma zehatz horien izaera. Kalean, 
gehienetan, argiro finkaturik ez dagoen gizartekoitasun-mota bat ikus dezakegu, 
elkarri bidea zabaltzearen ondorioz sortzen dena. Erakusketarako esparrua da kalea, 
zentzu bikoitzean, hots, erakustaldia eta arriskua barneratzen dituena. Kalera irten 
eta etxeko ziurtasuna alde batera uztean, arrotzen begirada eta ekimenen eremua 
zabaltzen da modu saihestezinean; eta, aldi berean, besteak ere gure begiraden 
eremuan sartzen dira. Testuinguru horretan, hasiera batean funtsik gabea dirudien 
edozein topaketak ustekabeko garapena izan dezake. Espazio publiko edo erdi-
publikoa den jardun-eremuan barneratzen den edozein norbanakok badaki edozein 
momentutan edozer gerta daitekeela, eta sarritan horixe da bilatzen duena.
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higikor diren heinean. Modu horretan, gizarte-ekintzarako gune bilakatzen da hiria eta 
hura osatzen duen kale-bilbe oro, zentzurik literalenean; izan ere, gizarteak gorputza 
gorputzaren aurka egoteko euskarri bilakatu du hiri-ingurunea, eremu objektibo 
bilakatu da, errealitate espazial eta tenporal esplizitu bilakatu da, eta ez ezkutuko.

Festa horietan, kaleak edo plazak hartzen duen erabilera berezi horri beha, 
zera geratzen da agerian: erabilera hori, finean, beste adibide bat dela komunitate 
batek espazioa sozializatu eta sormenerako eta esanahien oroitzapenerako euskarri 
nola bilakatzen duen erakusteko. Hala, eremu horretan, sinbolikoki eraginkorrak 
diren gai eta elementu jakin batzuk garatzen dira: erraldoi eta buruhandiak, 
aldarrikapen-esloganak, prozesioetako erlijio-irudia, bandera eta pankartak, ereserki 
politiko edo erlijiozkoak, inauterietako oihu iskanbilatsuak edota kalejiretako 
musika alaia. Horrenbestez, kolektiboak (egonkorra ala ibiltaria izan) erabilera 
jakin bat ematen dio espazio publikoari, betiere, lehentasun espazialak zentzu 
batekin aukeratu ostean. Egoera horretan espazio publikoa eraldatu egiten da; 
izan ere, mugimenduaren intentsitatea eta jariakortasuna areagotu egiten dira 
bertan. Baina, horrez gainera, era guztietako aldaketa akustikoak eta apaingarriak 
jasaten ditu. Horrela, jaialdiek duten performance kutsuaren tamaina ikus 
daiteke. Apaindu egiten dira espaloiak, galtzadak, bazterrak, balkoiak, txokoak, 
ertzak, komertzioak eta egunerokotasuneko gainerako elementu guztiak (bat-
bateko biziberritzearen eraginez), eta haietako aktoreen parte bilakatzen dira.

Festari esker, kaleak duen zeregin instituzionala balioetsi egin daiteke, gizarte 
batek bere antzezpenak egiteko agertoki kuttun modura. Guztion begietara, giza 
taldeek haien borondate, desira, iritzi eta sentimenduak dramatizatzeko palestra 
modura baliatzen dute kalea. Horregatik, hainbat eta hainbat adibidek erakusten 
duenez, egoera jakin batzuetan, erraza izaten da festa gainditu eta iraultza sortzea. 
Hori sarritan gertatu da hirien historian, zeinaren atzean kaleen historia gordetzen 
baita beti. Kasu horietan, mugimendutik (gizarte hiritar baten oinarria, bertan dauden 
ezegonkortasunetatik abiatuz eraikitzen dena) mobilizaziorako jauzia gertatzen da. 
Orduan, ibiltarien pilaketak hartzen du protagonismoa. Ibiltari horiek asaldatuta 
ageri dira, areago, suminkor agertzen dira, eta kalea edo plaza era lotsagabean 
erabiltzen dute, liskarrak kartsuki adierazteko esparru bilakatzen direlarik, ebatzi 
gabeko auzien agertoki, etsipenaren erakustoki, aginteen edo gorrotagarri zaizkien 

erritualizaziorako jarduerak jende askoren mugimendu edo finkatzeak ekartzen 
ditu. Mugimendu horietan leku edo ibilbide jakin batzuek garrantzi berezi eta 
gorena hartzen dute, modu horretan, bide-trazadurako zati baten erabilera 
baldintzatu egiten da, berehala, erabilera bakarra hartzen duelarik. Erabilera 
horren paradigma festa da, inolako zalantzarik gabe; modu horretan, pertsona-
metaketa handi batek kalea (egokia izanik) helburu ez instrumentalekin 
bereganatzeko gutxi gorabeherako aukera sortzen da. Pertsona horiek gauza 
bera egiteko batu dira bertan, leku berean, une berean eta esanahi berarekin.

Festetako bategiteen ondorio diren jabetzetan azken muturreraino 
eraman ohi da funtzio erabakigarri bat; modu horretan, kaleak antolatzaileek 
aurreikusitakoa baino askoz ere balio handiagoa hartzen du. Ordura arte, soilik 
eraikinen arteko hutsune edo zabalgune zirenak, une horretan, jendetza txiki 
edo handi batek sentimendu, desio edo sinesmen berdinak adierazteko gune 
bilakatzen dira. Bertaratuek ez dituzte puntu edo ibilbide horiek soilik zerbait 
esateko baliatzen; aitzitik, berenganatu egiten dituzte, leku pribilegiatu horiek 
mapa bateko marka hutsak ez balira bezala, hizkuntza bateko funtsezko elementu 
baizik. Manifestazioak, prozesioak, lasterketa herrikoiak, kabalgatak, desfileak, 
segizioak, garaipen-ospakizunak edota edozein motatako jaialdiak (erlijiosoak, 
politikoak, zibilak, etab.) erakustaldi-mota ezberdinak dira eta, horien bidez, gune 
bateratu eta trinko bilakatzen da eguneroko bizimoduan diagramen, ibilbideen 
eta sakabanaketarako eskemen barreiatze sakona dena, ospakizun horrek iraun 
duen denbora laburrean behinik behin. Horrelako une berezietan kaleek eta plazek 
muturreko itxuraldaketa jasaten dute, haietako erabilera eta funtzioei dagokienez.

Jende-multzo trinkoek kaleak hartzen dituzte era adierazgarrian, eta orain 
ibilgailuen esparrutzat hartzen den ikuskera hori bazter geratzen da. Modu horretan, 
ibiltaria protagonista bihurtu da eta aukera du bizkortze- eta intentsitate-maila 
bikainak eskuratzeko. Hala, badirudi, festaren bidez, lantzean behin, onartua dela 
hiri-esperientzia orotako elementu nagusi gisa. Ekitaldi berezi horietan gorputzak dira, 
normalki gertatzen den moduan, kaleetan barna dabiltzanak edo plazan gelditzen 
direnak. Hala ere, oraingoan, eskuarki ibilgailuen trafikora bideratzen den tutua 
itxi egiten dute. Horrela, tutu hori oinez doazen gizakien jariakortasun itzel batekin 
betetzen da. Gizakiek beren burua erakusteko desira partekatua dute, komunitate 



18 19

non saihestezina baita berdinekin topo egitea eta, halaber, saihestezina baita 
kezkak, etsipenak eta suminak partekatzea. Hala, lehenago edo geroago, elkarren 
arteko ekintzaren bidez, ugaldu egiten da helburu jakin batzuk lortzea zilegi eta, 
are, ezinbestekoa eta atzeraezina den sinesmena. Halako adibideek erakusten 
dute argien nola pasa daitekeen kalea edozein momentutan eguneroko jabetza 
apalen agertoki izatetik gizarteak eraldatzeko lehian aritzeko eremu izatera. 
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bestelako gizarteko segmentu batzuen aurkako aldarri indartsuak egiteko gune. 
Iraultzak, matxinada herrikoiak, erreboltak aipatu behar dira orduan eta, neurri 
txikiagoan, kaleko iskanbilak, gorabeherak, liskarrak, asaldura edota gehiegikeriak, 
legea eskuetan hartuta «ordena publikoaren nahasmendua» deritzona.

Halakoetan ohartzen gara kalea gatazkarako espazioa ere badela (izan ere, 
bertan gauzak batu egiten dira eta agerian geratzen da hiriko bizitzaren berezko 
heterogeneotasuna), leku egonkor, aurreikusgarri eta ordenatu gisa irudikatzen 
dugun hartatik urrun. Orduan uler daiteke Telesforo Monzonek egindako bertsoen 
irismen eta zentzua: «Kalera, kalera borrokalari kalera/ hire indarraren beharra 
diagu gure indarrarekin batera». Horrela, abagune txikiena baliatuz, kale oro 
irakinaldi berezi baterako eremu bilaka daiteke, arkitekto eta hirigintzako teknikariek 
amestutako ordena eta antolakuntza gaindituz eta, haiek egindako obrak gizarte-
asaldurarako agertoki eta tresna bilakatzen dira. Hala, agertoki horretatik kontrola 
ezin daitezkeen errealitate espazialak erator daitezke eta eratortzen dira etengabe. 
Lipar batean, edozein arrazoi dela medio, bat-bateko pilaketen ondorioz (hala jendetza 
handi batena, nola batetik bestera dabiltzan piketeena), hirigintzako teknikariek 
amesten duten antolakuntza argi eta hautemangarria desagertu egiten da kale eta 
plazetatik eta, supituki, sare zakar eta iragankor bilakatzen dira, kode ezezagun 
baten aginduetara. Kasu horietan lurralde-jabetza intsumisoak aipatzen dira, hiriko 
forma aldatzeko bestelako moduak ekartzen dituzten jarduera kolektiboak, hiri-
ingeniaritzako sormen bereziak, non, apika, barrikadak baitira adierazpen nagusiak. 

Orduan, aldarrikapen-prozesuetan faktore metatzailearen eraginak geratzen 
dira agerian. Faktore hori elkarrekintza berehalakoa eta errepikaria ahalbidetzen 
duten espazio-testuinguruen ondorioz sortzen da. Hala, ekintza kolektiboa berezko 
bilakatzen da egunerokotasun kolektiboan, non jendeak egunez egun topo 
egiten baitu; bata bestearen aurpegiak ikusten dituzte, iritzi eta sentimenduak 
trukatzeko aukera ugari izaten dute. Modu horretan, ingurune hurbila orotariko ideia, 
zurrumurru eta aldarrien garraiatzaile bilakatzen da. Egoera horretan, aldarrikapena 
eta, are, iraultza, aurrezarrita daude eta baita aurreikusita ere; izan ere, espazioak 
horretarako bide ematen du, edozein unetan «kalera irteteko» erraztasuna dela-
eta. Kale hori etxeko ataria zeharkatzean topa daiteke edo areagoko kale bat izan 
daiteke, hirigunean edo beste tokiren batean. Guztia kanpoaldeko espazio batean, 
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Begoñak eta biok parte hartzen dugun Emakumeak eta Hiria foroa Maria 
Aurelia Capmany fundazioak sustatu eta koordinatu zuen, eta 1996ko irailean sartu 
zuten Europako Batzordearen gizonen eta emakumeen aukera-berdintasunerako 
Europako IV. planean. Europako zenbait udalek bat egin zuten proiektu horrekin; horien 
artean, Donostiakoak. 1997an, martxan jarri zen Donostiako Emakumeak eta Hiria 
taldea edo foroa, eta 1997tik hona etenik gabe funtzionatu duen talde bakarra da.

Carlos Pezzi arkitektoaren aipu batekin hasiko gara; Espainiako Arkitektoen 
Kontseilu Nagusiko presidente izan da orain gutxi arte, eta, Maria Angeles 
Duranekin batera, La ciudad compartida idatzi zuen: «Behin betiko egiaztatu 
arte gizonek edo ia gizonek bakarrik pentsatutako, eraikitako eta gozatutako 
hirian bizi garela eta hirigintza-planifikazioa ekonomian eta gizartean emakumeak 
duen eginkizunari buruzko irizpide zaharkituetan oinarritzen dela, ez dugu 
aurrera egiterik izango berdintasunaren arazo espezifikoen tratamenduan». 
Aipu horrek argi agertzen du arratsalde honetan gogoeta egiteko erabiliko 
dugun ideia bat: hiriak ez daude bizi garenon beharrak asetzeko diseinatuta, eta 
herritarren aldarrikapen askoren atzetik doa; bereziki, emakumeenen atzetik. 

Hirietako emakume askoren egoera ulertzeko, argi eduki behar da 
hirigintza ez dela diziplina zientifiko bat, baizik eta politikaren eta ideologiaren 
bidez antolatzen dela hiria. Beraz, hirigintzaren azterketa honelako ezaugarriak 
dituen herritarraren arabera egina dago: pertsona independentea, motorizatua, 
elbarritasun- edo osasun-arazorik gabea, lanari erabat emana, umeen eta adinduen 
gain erantzukizunik ez duena eta familiako eta etxeko lanetatik aparte bizi dena; eta 
ez dituzte behar beste aintzat hartzen edo besterik gabe baztertu egiten dituzte 
gainerako herritarrak: andreak, umeak, zaharrak, langabeak, elbarriak eta abar. 

emakume zaintzailearen rolak eraGin kalteGarria 
du hiriko bizimodurako eta hiria Gozatzeko. 

Gaur egungo hiria, guk ezagutzen dugun gisan, XX. mendean eratu 
eta antolatu da, gizonak etxetik kanpo lan egin behar duela eta emakumeak 
etxean gelditu behar duela uste izanda. Hau da, rol-banaketaren arabera: eremu 
publikoa gizonezkoarena da, behinena eta garrantzitsuena, eta etxeko eremua 
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laguntzaile bilakatu dira. Ez dugu behin ere ezagutu, esaterako, oraingo hirietako 
haurren askatasun eta autonomia eskasia hori. Haurren estura horrek zaintzaileei 
eta bereziki amei eragin die; izan ere, haien gain egoten da haurrak zaintzeko lanik 
handiena, eta, horrenbestez, haiek ere itxita gelditzen dira. Lehen baino zailagoa da 
bizilagunekin, familiarekin eta beste pertsona heldu batzuekin partekatzea haurren 
zaintza, eta zuzenean gurasoen esku dago erantzukizuna; bereziki, amen esku. 

Gauza horiek bistakoak badira ere, hiria, gure bizimoduaren gehiena 
igarotzen dugun tokia, ez da erraz aldatzen gizarteak eskatzen dionera. Hiriak eta 
haren funtzionatzeko moduak nabaritzen ez dugula eragiten dio gure egunerokoari, 
uste baino gehiago. Hori dela eta, emakumeak ez du berdin ikusten hiria, eta 
haren ikusteko modua ez dago jasoa planetan, hirigintza-proiektuetan eta 
etxeen eta zerbitzuen diseinuan. Alde horretatik, datu batzuk eman nahi ditugu 
etxebizitzaz, mugikortasunaz eta hirietako emakumearen irudikapen sinbolikoaz, 
erakusteko zein garrantzitsua den genero-ikuspegia sartzea hiriaren diseinuan.

etxearen eredu orokorra ez dator 
bat Gaurko errealitatearekin.

Emakumeek askotariko iritziak dituzte etxeak duen balioaz eta esanahiaz, 
etxea erritu- eta usadio-toki, familiaren errepresentazio eta komunitatearen habitat 
den aldetik, baina esan daiteke etxebizitza edo etxea hurbileko tokirik intimoena dela, 
haitzuloa, babeslekua, publikoak eta pribatuak bat egiten duten tokia eta eraikuntza 
kultural bat. Eta gure testuinguru sozialean, eraikuntza kultural hori emakumearen 
toki bat da, Teresa del Vallek bere liburuan agertua duen bezala: Andamios para 
una ciudad nueva. Honela azaltzen du liburuan del Vallek gizartean dagoen uste 
hori: «Etxea emakumeen lekua da, eta haien identitate-iturria, nahiz eta beste 
tokiren batean denbora gehiago pasatu edota kanpoko erantzukizun asko izan». 

Haatik, etxe-mota horiek ez daude emakumearen eta familiaren 
beharretara eginak. Eredu orokorra familia tradizionalarena da; aitak lan egin, 
eta amak etxea zaindu edo lan bikoitza egin, profesionala eta familiakoa. 
Eredu hori erabiltzen dute bai etxebizitza sozialetan eta bai pribatuetan; bizitza 
burgesaren antzeko zerbait egin nahi izan dute, tamaina txikian: logela-kopuru 

emakumezkoarena da, egunerokoa eta bigarren mailakoa. Eta balorazio irreal, 
bidegabe eta baztertzaile hori berdin ikusten da etxeko antolamenduan edo 
hiriko antolamenduan, ezin bereiziak eta osagarriak diren bi eremu horietan.

Emakumeok, gaur egun, ordaindu gabeko lanen %60 egiten dugu, eta 
ordaindutakoen %40, eta gizonek alderantziz. Mundu publikoaren datuak bakarrik 
hartzen baditugu eta bazterrera uzten badugu mendetasuna duten pertsonak eta 
etxean daudenak zaindu behar ditugula, horiek zaindu behar dituztenei bizkarra 
emanda eraikiko ditugu hiriak. Adibide garbi bat da etxeko andreak bakartu izana; 
beren denbora ematen ohitu dira, eta espazioa galdu dute. Beren etxeetan bakarrik 
gelditzen joan dira, eta ez dute tokirik bizitza soziala egiteko. Etxe-bloke handiek, 
baita etxeak elkarri atxikita egiteko modu berri horrek ere, horretan lagundu dute. 
Merkatuak, plazak eta lehengo iturriak desagertu egin dira, eta etxeko ekipoekin 
ordezkatu dituzte, autozerbitzu modernoekin edo komunikatzeko balio ez duten 
saltoki handiekin. Etxeko andreek beste pertsona heldu batekin hitzik egin gabe eman 
dezakete eguna lanean gaur egun, erabateko bakardadean. Etxeak barrura begira 
daude, kalea toki desatsegin bihurtu baita kez eta soinuz betea; lehen biltzeko toki eta 
harremanak izateko toki zena ez da inorekin egoteko tokia, presaka ibiltzekoa baizik.

Emakumeak lan-merkatuan sartzearekin, lanaldia eta desplazamenduak 
bikoiztu zaizkie bidegabeki emakumeei: lanera joan behar dute, eta etxeko lanak 
eta familiak ematen dituenak egin behar dituzte. Eta ugalketa- eta zainketa-lanak 
gizonekin gero eta gehiago partekatzen badituzte ere, gehienbat emakumeen 
esku daude oraindik. Ugalketa eta produktibitatea bateratzeak koordinazio handia 
eskatzen du denboran eta espazioan, eta hiriaz baliatzeko modu asko eta askotarikoak 
dakarzkio emakumeari. Emakume askok hiri moderno eta lehiakor batean bizitzeak 
dituen alde onak eta txarrak aztertuko balituzte, segur aski alde txarrek irabaziko 
lukete. Batzuentzat, bizi-eremua txikitzen doa, eta beren etxeetan bakartuta 
gelditzen dira. Beste batzuentzat, egunerokoa oztopo-lasterketa bat da, lan-eremuko 
zein eremu pribatuko betebehar guztiak egiteko gainditu behar izaten dutena.

Emakumeen bizitza baldintzatzen dute horiek denek, eta, gainera, mendeko 
pertsona askoren autonomia eta mugikortasuna galtzen da: haurrena, adinduena 
eta elbarriena. Hori dela eta, emakume asko garraiolari, etengabeko zaintzaile eta 
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gehiagotara eta maizago ailegatzen baita. Ibilgailu pribatua erabiltzen duten 
gehienak gizonezkoak dira, eta herritar guztien gutxiengo bat dira.

Bidegabekeriak dira horiek denak, jakinda mugikortasunak baldintzatzen 
duela lan-merkatua, denbora aprobetxatzea eta aisiaz gozatzea. Dudarik 
gabe, batzuen mugitzeko aukerak ezin du gainerakoena trabatu; gaur egun, 
ez zaio lehentasuna eman behar motorrari; herritar guztiek eta emakumeek 
mugitzeko aukera bera izan behar dute, eta, beraz, gizarteratzekoa. 

feministen lehen aldarrikapena: irudikapen 
sinbolikoa eta seGurtasuna

Eremu bat toki bihurtzen da humanizatzen denean, eta horretarako, lehenik, 
izen bat eman behar zaio. Izenek onarpena dakarte sari, eta herritarrek herrien 
historiari egiten dioten ekarpenaren isla zuzena dira. Hala ere, alde horretatik, 
Hannah Arendt filosofoak esan zuen bezala, «hiria da memoria antolatu bat» eta 
«emakumeak dira historiak zinez ahaztutakoak». Gaur egun, gure herri eta hiri 
gehienetan, kaleen izenen %10 baino gutxiago daude emakumeen omenez jarriak, 
eta, emakumeen izenak jartzen badituzte, gehienak santuak eta birjinak dira.

Hiriaz gozatzeko beste oinarrizko alderdi bat segurtasuna da, eta  
segurtasunaz pertsonek duten pertzepzioa. Ikusia dago emakumeok eta gizonek 
ez dugula berdin hautematen hiria. Toki askok beldurra ematen digute, ilunak 
direlako, zabalak direlako, bakartiak edo hutsak. Gauez ere ez gara nolanahi ibiltzen 
hirian. Horregatik da garrantzitsua emakumearen larruan jartzea eremu publikoak 
planifikatzeko orduan. Eremua ez da neutroa, segurtasuna eman dezake edo ez. 

Alde horretatik, nabarmentzekoa da Plazandreok plataformaren 
ibilbidea; Emakumeak eta Hiria foroarekin batean, lan egin baitu emakumea 
eta haren irudikapena Donostiako kale-izendegian eta monumentuetan ager 
dadin eskatzen. 1996an, «hiri debekatuaren» mapa bat egin zuten, donostiar 
emakumeak kezkatzen eta beldurtzen zituzten tokiak identifikatzeko. Hainbat 
taldek egin dituzte horrelako aldarrikapenak EAEko udalerrietan.

bera, baina neurri askoz txikiagokoak. Baina ez dauka inongo programarik eta 
banaketa egokirik bestelako pertsona- edo talde-eredurik biltzeko, eta ez dago 
egokitua hor bizi diren taldeen bizitzako beste etapa guztietarako ere.

emakumeak Garraio publikoaren erabiltzaile Gatibuak

Etxeak toki batean daudenez, saltokiak eta bulegoak beste batean, industria 
urrutiagoko beste batean eta are osasun-, kultura-, hezkuntza- eta kirol-zerbitzuak 
beste batean, mendebaldeko hiriak zatikatu egin dira azken 60 urteetan. Zatiketa 
hori dela eta, eguneroko arazoak konpontzeko, handitu egin da mugitzeko beharra.

Gipuzkoan eta EAEn egindako azterketa batzuen bidez, mugitzeko orduan 
emakumeen eta gizonen artean zer alde dauden erakutsi dute. Adibidez, garraio 
publikoa erabiltzen duten emakumeak gizonak halako bi dira [%36,3 eta %17,8]. 
Emakumeen %32,1 auto pribatuetan mugitzen da, eta, oinez, %31,2. Alde handia, 
gizonen %60,6 ibiltzen baita autoan, oinez halako hiru (%20,2). Etxeko andre 
gehienak oinez ibiltzen dira (%21); garraio publikoan, %11; eta, autoz, %7.

Autoa izateko eta erabiltzeko aukerei dagokienez, emakume gehienek ez  
dute gidabaimenik edo lizentziarik (%54,2); lau gizonetatik hiruk, aldiz, badute 
baimenen bat. 

Eta, hala ere, garraio publikoak lehentasuna ematen die langileei eta 
ikasleei eta haien ordutegi eta egutegiei, emakumeak kontuan hartu gabe; izan 
ere, haien ibilbidea (konplexuagoa eta, beraz, aztertzen eta erantzuten zailagoa) 
ez da behin ere zuzena izaten, sigi-sagakoa baizik, eta bidenabarrekoan beste 
jarduera batzuk egiteko aprobetxatzen dute. Horrek esan nahi du, autoa hartzeko 
aukera txikiagoa izanda eta garraioaren mende gehiago egonda, emakume 
asko erabiltzaile gatibu izaten direla, eta ez dutela beste erremediorik. 

Ikuspegi honen eragina zenbaterainokoa den ohartzeko, aski da 
errepideetan zenbateko inbertsioak egiten diren ikustea (bideak, autobideak, 
tunelak, biribilguneak hobetzen), eta alderatzea garraio publikoan egiten 
denarekin hura eraginkorragoa izan dadin, zehatzagoa baita eta toki 



26 27

emakumeek parte-hartzean oinarritutako 
esperientzia praktikoak

Beharrezkoa da errealitate objektibo bat indartsu azaltzea; horretarako, 
ezinbestekoa da emakumeen garrantzia aldarrikatzea hiritar eta hiriaren erabiltzaile 
kolektibo handiena diren aldetik, horrela bete-betean parte har dezagun eta herrien 
eta hirien planifikazioan, garapenean eta iraunkortasunean erantzunkidetasuna 
izan dezagun. Segidan jaso ditugun adibideetan, emakumearen parte-hartzea 
ezinbestekoa izan da.

1.- HIRI DEBEKATUAREN MAPAK

Lehendabizikotako esperientzia praktikoa, lehen aipatu bezala, hiri 
debekatuaren mapa izan zen; bere garaian Plazandreok taldeak egina gure 
hirian. Azken hamarkadan, Hiriakolektiboa aritu da mapa egiten EAEko beste 
udalerri batzuetan; esate baterako, Basaurin, Hernanin eta Ondarroan.

Lantegi parte-hartzaile batzuk egiten dira udalerrika, gehienbat emakumeekin, 
eta denen artean lehentasuna duten arazoak eta eskaerak zein diren ikusten dute. Gero, 
emaitzak ematen zaizkie udalerriko hirigintza-teknikariei eta berdintasun-teknikariei. 
Gainera, mapa bat ateratzen dute eskaera horiekin, eta herritarrei banatzen diete. 
Azkenik, politikariek parte har dezaten saiatzen dira, eskaerei irtenbideak emateko.

2.- MONTREALGO SEGURTASUN-PROGRAMA

Montrealgo Emakumeen eta Hiri Segurtasunaren Ekintza Batzordea (CAFSU) 
aurrendaria izan da emakumeek hiria erabiltzeko autonomia izan dezaten lan egiten. 
Lehenik, kanpaina bat egin zuten, Montrealgo kontrolatzaileek (Polizia, udaleko 
teknikariak eta abar) ikus zezaten bertako emakumeek zergatik zuten beldurra, nahiz 
eta datu ofizialek agertu Montreal hiri segurua zela.

Batzorde horren beste ekintza bat izan zen emakumeekin ikustea hiria, jakiteko 
zer jarraibide edo urrats egin behar ziren hiriak eta bereziki geltokiak seguruagoak 
izateko. Hauek izan ziren gomendio batzuk:

hiriGintza-planifikazioak parte-hartzailea 
izan behar du, eta berdintasuna indartzeko 
moduak bilatu behar ditu.

Dudarik gabe, hiria ulertzeko, sentitzeko eta esku hartzeko modu  
berriak txertatzea beharko lukete herritarrek. Hiri-espazioa, non pertsonok gure  
bizia egiten dugun, gure adiskidetasunak ezartzen eta gure erkidetasuna eta  
sustraiak garatzen, ezin dugu teknikarien eta hirigintzako politikarien esku  
bakarrik utzi.

Alde horretatik, ezinbestekoa da emakumeak, gizonekin batean, hiriaren 
diseinuan parte hartzea, nahiz eta hasierako pauso batek izan beharko lukeen 
emakumeak ipintzea herritar guztien erdian. Ez bakarrik herritarren erdia baino 
gehiago direlako, baizik eta hiria, egunerokoak dakarren jakintza guztiagatik, etengabe 
eta gauza askotarako erabiltzea tokatzen zaielako; izan ere, hori dakarkie ordaindutako 
lanetan aritzeko egin behar izaten dituzten ibilbide askotarikoek eta etxeko lan eta 
zaintzan denbora gehiago pasatzeak. Gu, emakumeok, ikuspuntu berriak emateko 
gai gara; alde praktiko horrek azken xehetasunera jaisteko modua ematen digu; 
azken batean, sentiberatasun edo izateko eta egiteko modu zehatz bat ematen digu, 
gure ezaugarri propio, «jakintza» eta esperientzia ezinbestekoekin, hirietako biziari 
eusteko.

Gure nahia da hiri-eredu ideal bat asmatzea, genero-ikuspuntua  
kontuan hartuta, eta ez emakumeentzako aparteko zerbait planifikatzea eta 
diseinatzea. Hala ere, gogoetak egin eta eztabaidak antolatu behar dira, hiri hauek 
emakumeen jakintzatik abiatuta transformatuko badira. Jarrera aldatu behar da 
horretarako, eta hirien egiturak ulertzeko eta begiratzeko modu berriak behar dira.  
Helburua da eremuak transformatzea, erabilgarriak izan daitezen, erosoak, 
atseginak, gustagarriak, pizgarriak, eskuragarriak eta seguruak, bai emakumeentzat 
bai gizonentzat. Norbera bere buruarekin, besteekin eta inguratzen gaituenarekin 
egoteko izan behar dute hiria osatzen duten tokiak (kaleak, plazak, parkeak, 
harremanak izaten diren eremuak). Eremu sozial bat sortu behar litzateke, 
planifikazioaren, arkitekturaren eta eraikuntzaren bidez toki horiek eguneroko 
guztietara moldatzeko, partekatu beharreko zereginetara.
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4.- TOKIKO AGENDA 21EN GENERO-IKUSPEGIA SARTZEKO GIDA

Gida horretan, Genero-ikuspegia Tokiko Agenda 21en izeneko ekitaldearentzat 
egindako lan bat jasotzen da, Ihobek 2007ko iraila eta 2008ko ekaina bitartean 
egina. Ekintza horren bitartez lortu zen EAEko toki batzuetako Agenda 21eko 
udal-teknikariek eta berdintasunekoek elkarrekin aritzeko estrategiak bilatzea 
bi udal-politika horiek garatzeko. Hirigintzan eta mugikortasunean esku 
hartzeko jarraibideak dira, bizitzaren iraunkortasunaren kontzeptu zabaletik.

ondorioak

Hiriek iraunkorrak izan behar dute; zentzu zabal batean hartuta, gizartea, 
ekonomia eta ingurumena bat eginda. Iraunkortasunaren kontzeptuaren barruan, 
aniztasuna bermatu beharra dago, eta ez desberdintasuna. Hiriak aukera eman behar 
digu gizon izatea eta emakume izatea aldarrikatzeko, bazterkeriarik gertatu gabe.

Etorkizuneko hirigintzak pentsamendua, jakintza eta beharrak integratu 
behar lituzke; orain arte ez da horrela izan. Alternatiba ez da eredu bakarra. Hiri 
iraunkorrak asko eta askotarikoak izan beharko dute beren baitan eta besteekiko. 
Emakumeak parte hartu beharko du hiriari buruzko erabakietan, eta beste talde 
batzuen ikuspegia ere bildu beharko da: adinekoak, beste jatorri batzuetako pertsonak, 
gazteak, haurrak eta azken batean hirian bizi diren pertsona guztiak. Horretan 
oinarrituko da aniztasunaren hirigintza, berdinagoa eta partekatuagoa izateko.

a. Ikusgaitasuna/gardentasuna, ikusi ahal izateko eta denen bistan egoteko.

b. Argiztapen egokia.

c. Ibilbidea argia izatea, bidea nolakoa den berehala 
antzemateko: non zauden eta nora zoazen jakitea.

d. Inguru multifuntzionala, egunez bezala gauez 
kontrol soziala indartzeko eta errazteko.

e. Garraiobideen geltokiak eskura izatea, etxetik hurbil.

Kaleen, etxe-sailen, parkeen, aparkalekuen, lurrazpiko igarobideen diseinuak 
arau horiek errespetatu behar lituzke, emakume gehienak seguruago senti daitezen.

CAFSUk bultzatutako beste jardueretako bat «bi geltokiren artean» 
zerbitzua izan zen: gauetan autobusek ibilbidea moldatzea bidaiarien 
beharretara eta beren etxeetatik hurbil gelditzea geltokirik izan edo ez.

3.- HIRI-DIAGNOSTIKOEN MAPAK

Horrelako jarduerak segurtasuna izateko baino zerbait gehiagorako dira; 
helburua da udalerrien zerbitzu publiko eta pribatuen beharrak eta gabeziak non 
diren agertzea egunerokoan, mugikortasunean, irisgarritasunean eta irudikapen 
sinbolikoan. Farapik eginak ditu bi udalerritan: Arrigorriagan eta Portugaleten.

Lantegi parte-hartzaile batzuk egiten dira udalerrika, gehienbat udalerri 
horietako emakumeekin, eta denen artean lehentasuna duten arazoak eta 
eskaerak zein diren ikusten dute lehen aipatutako gai horiei buruz. Ezinbestekoa 
da emakumeen aniztasuna zaintzea adinari dagokionez, jatorriari, auzoari, 
familiarekiko zamari eta udaletxeko berdintasunari dagokienez. Emaitzak udaleko 
hirigintza-teknikariari eta berdintasun-teknikariari ematen zaizkio. Gainera, bost 
mapa ateratzen dituzte eskaera horiekin, eta herritarrei banatzen dizkiete. Azkenik, 
politikariek parte har dezaten saiatzen dira, eskaerei irtenbideak emateko.
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Espazio publikoaren kontzeptua gai garrantzitsua izan da, XX. mendeko 
1960ko hamarkadaz geroztik1, jakintzaren hainbat diziplinaren eginkizunetan eta 
diskurtsoan. Diziplina horiek oso ikuspegi desberdinetatik interpretatu izan dute 
kontzeptua, baina guzti-guztiek bat egin dute alde publikoaren eta pribatuaren 
bereizketan. Bereizketa horrek eboluzio konplexua izan du Historian2.

Diziplina horietako batzuek, hala nola soziologiak, komunikazioak edo 
antropologiak3, batez ere gogoetaren eta analisiaren esparruan jardun dute, baina 
beste batzuek –zuzenbideak edo hirigintzak, esatera baterako– eragin zuzen 
izugarria dute lurralde kolektibo horren egituratze fisikoan eta erregulazioan.

Hirigintzaren ikuspegitik, hortik abiatzen baitira lerro hauek, hauxe da 
hiri espazio publikoaren definizio teorikoa: herritar guztientzat igarotzeko eta 
elkartzeko zabalik dauden tokien multzoa. Hor daude kaleak, hiribideak, parkeak, 
lorategiak eta plazak, esaterako. Guztientzako lekuak dira, eta, horrenbestez, 
kontrajarrita daude espazio pribatuarekin, sarrera mugatua duten eremuekin. 

Orain ikusiko dugunez, herritar guztiei zabalik egote hori ez da hain 
erraza egiaztatzeko gaur egungo hirietan. Prozesu bikoitz bat da horren arrazoia: 
espazio publikoa hirigintza aldetik hustea eta motorizazioaren nagusitzea. 

Jakina, zuzenbide, gizarte, politika eta ekonomia aldetik badira beste faktore 
batzuk eta horiek guztiek ere baldintzatu egiten dute hiri jakin batean espazio publikoa 
erabiltzeko modua. Hain zuzen, hirigintzak, hirietako egitura zehazten du, eta jarduerak 
eta funtzioak espazioan nola antolatu erabakitzen du eta, alde horretatik, espazio 

1|  Jürgen Habermass filosofo eta soziologo alemaniarraren tesiaren ondoren hasi ziren zabal erabiltzen (1962koa 

da tesia) horrelako kontzeptuak: esparrua, esfera, espazio publikoa… Tesia «Historia y crítica de la opinión pública» 

(Gustavo Gili, Bartzelona, 1981) izenburuarekin itzuli zuten gaztelaniara (Iritzi publikoaren historia eta kritika ).

2|  Begoña Pernasek «Utopías de la vida privada» artikuluan (Asparkia aldizkaria, 21, 2010) azaldutakoaren 

arabera, espazio publikoa eratzea nahitaez uztarturik doa bizitza pribatua eratzearekin eta gizartean boterea 

banatzeko moduarekin, bereziki gizon eta emakumeen eginkizunen banaketan.

3|  «El animal público. Hacia una antropología de los espacios urbanos». Manuel Delgado. Anagrama argitaletxea. 

Bartzelona, 1999.

ESPAZIO  
PUBLIKO  
DEmOKRATIKOA
Alfonso Sanz 
 
Matematikaria eta geografo 
Hirigile eta hiriko zirkulazioan aditua 
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azalera handiek xurgatu eta irentsi egiten dituzte etxebizitzak kokatzen diren 
eremuetako merkataritza-behealdeak eta, ondorioz, hurbileko espazio publikoa hustu 
egiten da jendearen joan-etorriz, kontaktuz eta sozializazioz. 

Beste horrenbeste gertatu da betidanik tokikoak izan diren ekipamenduekin; 
hala nola, eskolekin, osasun-zentroekin, zinema-aretoekin, etab. Ekipamendu 
horiek ere, erraldoi bihurtu eta urruneko lekuetara kanporatu dituzte, eta, 
horrela, hurbileko espazio publikoaren zentzua eta funtzioa jan egin dute.

Azken hamarkada hauetako hirigintzak beste indar eragile bat ere jarri du 
martxan espazio publikoa urtzeko eta barreiatzeko: espazio publikoari kalte egiten 
dioten eraikuntza motak izugarri zabaldu dira; eraikuntza horiek, espazio publikoa 
sozializatzen eta kalitate handiagokoa izaten lagundu beharrean, kaltetu egiten dute, 
leku ezegoki, deseroso eta itxura batean segurtasun gutxikoa bihurtzen dute. 

Hauek dira hirigintzako azken joera ohikoen adibideak: barnealde pribatura 
begiratzen duten auzategi itxiak, elkarri atxikitako etxe-gotorlekuen ilara amaigabeak 
edo beren laino partikularrean bizi diren solairu askoko eraikinak. Horiek ekarri 
dute espazio publikoa hustea «segurtasun» edota «erakargarritasun» ezagatik.

publikoa kontzeptuarekin topo egiten duelarik, nahitaez beste diziplina batzuk ere 
hartu behar ditu aintzat; alegia, espazio publiko horretako lanak eta planak egiterakoan 
beste ikuspegi hauek ere hartu behar ditu kontuan: politikoa (jardun kolektiboa espazio 
publikoaren gain), soziologikoa (gizarteko talde bakoitzaren beharrizanak asetzea), 
estetikoa (espazio publiko motak eta haien osaera) eta kultural-antropologikoa 
(hirigintza-erlazio ereduak interpretatzeko moduarekin koherentzia gordetzea).

espazio publikoa hiriGintza aldetik hustea

Hirigintzak (berariaz horretarako antolatuta edo erabat merkatuaren esku utzita) 
espazio publikoari jarduerak, erakargarritasuna edo interesa kentzea eragiten du 
hainbatetan; hain zuzen, prozesu horri esaten zaio hirigintza aldetik hustea.

XX. mendeko hirigintzan nagusitu diren joera teorikoek eta praktikoek bizkortu 
egin dute prozesu hori hainbat teknika eta kontzepturen bidez. Esaterako, espazio 
publikoak funtzio bakarrerako zatikatu dituzte zonatan; ekipamendu edo eraikin mota jakin 
batzuetarako erraztasunak eman dituzte, baina horiek, «arrazionaltasun» bati erantzun 
arren, ezin izan dituzte integratu gizarte edo ingurumen aldetiko ikuspegi globalagoak. 

Atenasko Agiriaren arabera, hirigintza-funtzio bakoitzak bere tokia izan behar 
du, gainerako espazioetatik bereizita, eta ideia horrek funtzio bakarreko poligonoen 
hirigintza ekarri du. Hirigintza horretan, espazio publikoa, horrelakorik bada, hil egiten 
da toki horretarako aurreikusitako jarduera amaitzen denean. Funtzio bakarreko 
guneen eraginez eguneroko jarduerak egiteko distantziak handitu egin dira eta, 
horren ondorioz, joan-etorriak oinez beharrean motordun ibilgailuetan egiten dituzte 
herritarrek. Eta ondorioen kateari jarraituz, joan-etorri motorizatu horiek direla eta, ez 
da giza harremanik sortzen espazio publikoan.

Espazio publikoaren huste-prozesu horren adibide garbia da merkataritzarekin 
gertatzen ari dena: tokiko merkataritzaren ordez, urruneko merkataritza zentralizatua 
ari da nagusitzen. Hirigintzak aukera ematen duenean merkataritza-azalera handi bat 
jartzeko, ez da ari, besterik gabe, ekonomia eta merkatu aldetik aukera jakin baten alde 
egiten; aitzitik, etxebizitzetatik gertuko espazio publikoa, hurbileko merkataritza koka 
zitekeen lekua, era jakin batera egituratzearen alde ere ari da egiten. Merkataritza-

Merkataritza-

zentroek xurgatu 

egiten dituzte 

etxebizitzen 

behealdeko 

merkataritza-

jarduerak eta, 

horrekin batera, 

hustu egiten dute 

etxebizitzetatik 

hurbileko espazio 
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aukera dute hirietan abiadura jakin 
batean hara eta hona ibiltzeko, ibilgailuen 
beren segurtasuna eta gidarien 
erosotasuna bermaturik.

Indarrean den Kaleko Legeak, au-
tomobilaren aurretik zeuden adierazpidee-
kin alderatuta, goitik beherako aldaketa, 
aldaketa muturrekoa, ekarri du espazio 
publiko globala erabiltzeko moduan. 
Berrikuntza nabarmen hori eragin du lege 
horrek. Autoen indar fisikoaren (moto-
rren potentzia eta horrek sortzen duen 
arriskua) eta guztiok, gidariek eta gidari 
ez direnek, bete beharreko arauen eskutik 
etorri da berrikuntza eta aldaketa hori.

Horrenbestez, zilegi da galbide 
antidemokratikoaz jardutea. Herritar ge-
hienentzako erabilgarria izan daitekeen 
espazio publikoaren ordez (horrek ez 
du esan nahi berdintasunezkoa litzate-
keenik) automobilak modu arautuan eta 
trumilka sartzeko prozesuak kanporatu 
edo baztertu egin ditu ibilgailu hori ez 
dutenak edo erabiltzeko autonomiarik ez 
dutenak. Eta pentsa daitekeena baino 
gehiago dira multzo horretako herrita-
rrak. Kontuan izan, adibidez, Espainiako 
herritarren artean autoak gidatzeko 
baimena dutenak ez direla biztanleria 
osoaren erdira iritsi 2007ra arte. Tra-
fikoko Zuzendaritza Nagusiak emandako 
gidarien erroldatik jasotako datua da. 

espazio publikoaren motorizazioa:  
Galbide antidemokratikoa 

Trafikoa diseinatzea eta kudeatzea da hirigintzako diziplina sektorial edo 
partzialetako bat; bada, trafikoa diseinatzeko eta kudeatzeko lan horrek erabat hustu 
du, azkenerako, espazio publikoa; izan ere, trafikoa espazio aldetik nola egituratu, 
erabiltzeko arauak eta funtzioak goitik behera aldatu ditu.

Hala gertatu da: gizarte, politika, hirigintza edo ekonomia aldetik beste edozein 
iritziren gainetik, beste lege bat nagusitu da espazio publikoan, Kaleko Legea, eta lege 
horren helburua da garraio-sistema jakin bat garatzea: automobil pribatua. Ohartarazi 
beharrean gara «kaleko legea» kontzeptuak trafikoa baino zer edo zer gehiago adierazi 
nahi duela; izan ere, lege horren eraginak gainditu egiten du ibilgailuen zirkulazioa, 
baita oinezkoen joan-etorria ere, eta espazio publikoan egiten diren hirigintzako 
jarduera guztiak hartzen ditu barnean. 

Nabarmentzekoa da, orobat, jokabide sozialen eta agintariek ezarritako arauen 
konbinazio dialektikoa eta dinamikoa dela Kaleko Legea. Arau horiek erraztu egiten 
dute ibilgailu motordunek kaleetan zirkulatzea eta aparkatzea; horrela, ibilgailu horiek 

Auzategi 

itxiak. Espazio 

pribatuaren 

erakargarritasun 

soziala eta 

“segurtasuna” 

eta eremu 

pribatu horren 

inguruko espazio 

publikoaren 

basamortutzea 

eta “segurtasun 

ezaren” itxura

Espazio publikotik aparte laino batean bizi 

diren solairu askoko eraikinak

Etxe atxiki-gotorlekuek intimitatea babesten 

dute, baina kanpoko espazio publikoaren 

kaltetan
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beste ikuspegi batzuk espazio publiko 
demokratikoa eraikitzea errazteko, 
pertsona guztientzako erosoa eta 
erabilgarria, etnia, errenta, sexua edo 
adina dela-eta inor bereizi gabe.

Horretarako, lehen-lehenik, 
espazio publikoaren funtzio eta 
ezaugarrien aniztasuna hartu behar 
da aintzat, arreta bereziz hartu ere, 
hiri-espazio kolektibo batek bil 
ditzakeen alderdien aberastasuna berez 
azaltzen duten zortzi aditz jokatuz:

Oinez ibili 
Zirkulatu 
Egon  
Behatu 
Komunikatu 
Egin 
Jolastu 
Trukatu

Jabetuko zinetenez, espazio 
publikoak bete beharko lituzkeen 
eginkizunen artean ez dugu sartu, 
hain zuzen, gure hirietan askotan 
nagusitzen dena: aparkatzea. Ibilgailuak 
espazio publikoan uztea pribatizatze-
modu bat da, nahiz eta gaur egun 
normaltzat hartzen den. Arestian 
Kaleko Legetzat hartu ditugun arautze-
prozesuek eta prozesu sozialek 
ekarri dute azken aldiko pribatizatze 

Egon. Ez soilik parkeetan eta aisialdirako 

zentroetan

Jolastu. Ez soilik barruti hesituetan

Txiki-txikitatik, oinezkoek trafiko lege horretara moldatu behar dute beren 
jokabidea; indar fisikoak berak ezartzen du legea, bai eta bete ezean oinezkoentzat 
lekarkeen arriskuak ere. 

Hizkuntzaren zentzua irauliz, Kaleko Legeak, kasu honetan bide-
segurtasuneko arauen bidez (Trafiko Legea), ezartzen du bideko eta espazio 
publikoko elementu arriskutsuak haurrak4, aske dauden animaliak edota bidean 
oinez ager litezkeen pertsonak direla. Zirkulazioko Araudi Orokorra osatzen 
duten arriskuko seinaleek argi adierazten dute alderantzizko ikuspegi hori: 
biktimak dira arriskutsuak (trafikoko legeak dakizkitenak zein ez dakizkitenak) 
eta haiekin kontuz ibiltzeko esaten zaie min egin dezaketen makinen gidariei.

XX. mendean nagusitu diren hirigintza-joerek, baita garai horretan 
hirien eraikuntzan izan diren hirigintza-jardun ia guztiek, men egin diote Kaleko 
Lege berri horri, auzitan jarri gabe; areago, lege hori bultzatuz. Horrenbestez, 
azken hamarkadetan sortutako espazio publiko asko eta asko ez dira batere 
egokiak harreman demokratikoetarako: zati handi bat ibilgailu motordunentzako 
besterik ez da eta, oro har, automobilak eta ibilgailu motordunak errazago 
zirkulatzeko legeek arautzen dute espazio publiko hori, osotasunean.

espazio publiko demokratiko bat 
berreraikitzeko aztarnak

Noski, espazio publikoa berreskuratuko bada, ohiko hirigintza bermatzen 
duten teoriaren eta jardunaren balizkoak goitik behera aldatzea izango da 
horretarako oinarri nagusietako bat. Kontua da, beraz, zonifikazioaren eta funtzio 
bakarreko poligonoen moldeak haustea; hurbiltasuna eta funtzio aniztasuna 
lehenestea; alde pribatuari alde publikoarekiko harreman errespetuzkoagoak 
izan ditzan eskatzea eta motorizazio-beharrizanak gutxitzea.

Baina, aztarna samurragoak eta ez hain espezializatuak emate aldera, badira 

4|  Horren harira, ikusi «Niños, ciudadanos peligrosos», lana, Marta Romanena. A PIE aldizkarian (1, 2002ko 

udaberria) argitaratu zuen Romanek artikulu hori. Webgune honetan dago eskura: www.asociacionapie.org
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Espazio publikoaren eraikuntza 
sozial eta politikoaren adibide 
nabarmen gehiago ere badira: 
Japonen, esaterako, joan den 
mendeko 1950eko hamarkadatik 
aurrera arau bat ezarri zuten autoaren 
jabeei aparkatzeko plaza ziurtatu 
bat (shako shoumei) izan zezaten 
exijitzeko, tokiko poliziak ziurtatutako 
plaza bat. Eskakizun horrek, bistan 
da, aldatu egiten du aparkalekuaren 
eta espazio publikoaren arteko 
erlazioa eta bestelako Kaleko Lege 
bat sortzen du herrialde hartan. 

Espazio publiko demokratiko 
baten beharrizanak aintzat hartzeko, 
bigarrenik, hiru izenlagun konbinatu 
behar dira: 

Erosoa 
Erakargarria 
Segurua

Hiru izenlagun horiek funtsezko 
galdera hau sortzen dute: «Norentzat 
eta zertarako?» eta galdera horrek, 
aldi berean, erreferentziazko 
hiru irizpide zehazten ditu:

Ekitatea 
Bateragarritasuna 
Malgutasuna

Espazio publikoa edo espazio pribatua? 

Argazkia: Alfredo Sánchez Vicente

Zergatik ez pribatizatu espazio publikoa 

itsasontziekin edo garbigailuekin?

hori, baina fenomenoa berrikusi egin beharko litzateke, modu kritikoan berrikusi 
ere, eta ez litzateke «berezkotzat» edo «normaltzat» hartu beharko.

Halaxe da, ondasun pribatu bat bere bizitza erabilgarriaren denbora gehienean 
(%96) espazio publikoan uzteko eta espazio hori modu horretara erabiltzeko ohitura 
oraintsukoa da; herrialde askotan ez da mende baten hiru laurdenera iristen. Esaterako, 
Frantzian, Alfred Sauvyk «Les 4 roues de la fortune. Essai sur l’automobile»5 saio 
ekonomiko klasikoan azaldutakoaren arabera, 1949. urtetik aurrera baimendu zuten 
autoak espazio publikoan gauean lotan uztea; huraxe izan zen ondasun pribatu bati 
kalean lekua egiteko lehen salbuespena. Horretarako, Parisko poliziako prefektuak 
kendu egin zuen aparkatutako ibilgailuek posizioko argiak piztuta mantentzeko 
obligazioa. Horrela kendu zuten paretik azken oztopo tekniko/administratiboa 
autoak hiriko azalera beregana zezan eta hainbat beharrizan bete zitzan, horiek gabe 
autoaren garapena askoz geldoagoa eta mugatuagoa izango baitzen, bestela6.

5|  Flammarion argitaletxea. Paris, 1968.

6|  «Aparcar: del derecho y del revés. Pensar el aparcamiento pensando en la ciudad y en su movilidad». 

Alfonso Sanz. «Plaza del Castillo: una lección de democracia ciudadana frente a la destrucción de 

2.000 años de Patrimonio» lanean jasotako artikulua. Pamiela argitaletxea. Iruñea, 2003.

Behatu. Begirada, 

gizarte-

harremanerako 

sistema den 

aldetik
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Ezin da ahaztu, nolanahi ere, ezin dela espazio publiko demokratikorik eraiki 
testuinguru soziala, kulturala eta politikoa ez bada demokratikoa. Ez dago espazio 
publiko demokratikorik, esaterako, emakumeek, erlijio arrazoiak direla edo segurtasun 
ezaren pertzepzioa dela, ezin badute espazio hori gizonezkoek bezala erabili.

oinezkoak: espazio publikoaren neurGailu 

Espazio publikoak oinezkoentzako zer ezaugarri dituen jakitea; hau 
da, hiriko bizimoduaren funtzio ugariak eta konplexuak oinez zenbateko 
erraztasunez egiazta daitezkeen jakitea; horixe har daiteke espazio publikoa 
berreraikitzeko aztarna horien guztien erreferentziatzat9. Horretarako, erabat 
irauli behar dira hirigintza-antolaketa eta mugikortasuna bermatzen duten 
kontzeptuak, eta oinezkoak izan behar du bi diziplina horien ardatz.

9| Ikuspegi aldaketa horren klasiko bat da William Whyte egilearen liburu hau: «The Social Life of Small Urban 

Spaces», 1980an idatzia eta berriki Project for Public Spaces proiektuaren eskutik berrargitaratua (www.pps.

org). Antzeko planteamenduak biltzen ditu Jan Gehlen «Life Between Buildings: Using Public Space» lanak. «La 

humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios» izenburuarekin itzuli zuten liburua gaztelaniara 

(Reverté argitaletxea, 2006).
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Guzti-guztiok hartuko gaituen espazio publikoa behar dugu; Marta Romanek 
adierazitakoaren haritik, haurrei berriro ere hirian leku egingo dien espazioa, 
esaterako7. Kaleko Legea aldatzea eskatzen du horrek, bidezkoa egiteko eta Zirkulazio 
Araudi Orokorra jakiteko obligaziorik ez dutenek ulertzeko.

Bateragarritasun- eta malgutasun-irizpideek ere badute eraginik belaunaldi 
barruko eta belaunaldi arteko ekitateari dagokionez. Erabilera anitzetarako bateragarria 
izango den espazio publikoa behar da, baina, aldi berean, espazio malgua, egunean 
zehar eta urtean zehar erabileran eta ohituretan izan daitezken aldaketetara egokitzeko, 
baita belaunaldi arteko aldaketetara moldatzeko ere. Horrela dio Richard Sennetek: 
«[Hirian] funtzio aniztasuna suntsitzea eta, era horretara, erabiltzaileak aldatzen 
direnean espazio baten erabilerak ezin duela aldatu ezartzea, hasierako inbertsioaren 
ikuspegitik baino ez da arrazoizkoa»8. 

7|  «¡Hagan sitio, por favor! La reintroducción de la infancia en la ciudad». M. Román eta B. Pernas. Ingurumen 

Hezkuntzako Zentro Nazionala. Ingurumen eta Landa eta Itsas Ingurune Ministerioa. 2009. Webgune honetan 

dago eskura: www.mma.es/secciones/formacion_educacion/.../hagan_sitio_interior.pdf

8|  «El declive del hombre público» lanaren 647 orria. Richard Sennett. Península edizioak. Gaztelaniazko 

itzulpena 2002an argitaratu zuten Poltsikoko Edizioen bilduman, eta, aurrez, 1978an, «Historia, Ciencia, Sociedad» 

bilduman. Bartzelona. 
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Hautu hori xehetasun osoz azaltzen da «La ciudad paseable»10 («Oinez 
ibiltzeko moduko hiria») eta «Calmar el tráfico»11 (Trafikoa baretu) lanetan; 
lehenak hirigintza aztertzen du eta bigarrenak mugikortasuna. Bi lan horietan, 
hirigintza-politika oinezkoei begira berregokitzeko metodoak aztertzen dira: 
gaur egun autoa nagusi den kaleak nola itxuralda daitezkeen epe ertainera 
eta luzera; hau da, nola berreskura daitezkeen zimendu fisikoak horien 
gainean espazio publikoaren baldintza demokratikoak ezarri ahal izateko. 

10| «La ciudad paseable. Recomendaciones para la consideración de los peatones en el planeamiento, el diseño 

urbano y la arquitectura». Julio Pozueta (zuz.), Francisco José Lamiquiz eta Mateus Porto. CEDEXek argitaratua. 

Sustapen Ministerioa. Madril, 2009.

11| «Calmar el tráfico. Pasos para una nueva cultura de la movilidad urbana». Alfonso Sanz. Sustapen Ministerioa. 

Madril, 2008.
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nola Garraio-industriaren kritika bizi bat zerbitzu-
instituzioen kritikaren paradiGma bihurtzen den

Duela hogeita hamabost urte, Mexikoko Unibertsitate Autonomoko hitzaldi 
batean, Ivan Illichek entzuleak, gehienak ere joera marxistakoak, harrituta utzi 
zituen esplotazio-forma guztietan garraio motorizatua txarrena dela aho betean 
esan zuenean. Adierazpen horrek bertaratuak sumindu zituen. Horietako askok, 
klase-borrokarekin konprometituta baitzeuden, haien sinesmen aurrerazaleen 
kontrako erasotzat hartu zuten. Haien iritziz, gizarte-borroka aldarrikapen zehatzei 
erreparatu behar zien, industria-ordenako kontzeptu sakratuak (adibidez, Aurrerabidea 
eta Garapena) auzitan jartzen zituen argudio kritiko hain gordinetan galdu gabe. 
Ideal horiek kritikatu beharrean, burutu beharko omen lirateke. Intelektualek, 
berriz, benetako borrokalarien bidelagun, ez zituzten haien pribilegioak auzitan 
jarri behar, are gutxiago horiei uko egin, langileekin partekatu baizik. 1970 eta 
1980 urteetan, bere pribilegioez jabetzen zen herritar batek eskubidetzat aldarrika 
zitzakeen artean ere eta, hala egitean, guztiek ere izan zitzaten justifikatu.

...diagnostikorako eta heriotza medikalizaturako eskubidea adieraziz. 
Edo automobila irentsiz eta, hartara, bere oinak higiezin uzten baitzituen, 
supermerkatura bisita egiten zuen bakoitzean, bolanteari heltzera behartzen 
zuen bere burua.1 

Mende-heren bateko distantziaz, «ardura» horrek ez du jada zentzurik. Nork 
sinesten du oraindik hobekuntzetan edo aurrerabidean? Urrun gaude honezkero 
Fizbin jaun buruzagi komunista frantsesak bere alderdiak, boterera helduz gero, 
kapitalismoak gaizki kudeatutako garraio-fluxuen lauzpabost halako kudeatzeko gai 
izango zela harro adierazten zuenetik. 

«Gizarte-erantzukizun» hori irudipen arriskutsu baten amaiera den aldetik 
ospatu egin beharko genuke. Aberatsak kontsumo-ohitura agortzaileak beren kabuz 

1| Ivan Illich et David Cayley, «La corruption du meilleur engendre lepire», Arles: Actes Sud, 2007, 219. or., 

frantses-itzulpenaren sorburua: «The Rivers North of the Future. The Testament of Ivan Illich as Told to David 

Cayley», Toronto: House of Anansi Press, 2005. 
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ingurune fisikoa hondatzen duela diotenean. Aldiz, hori baino lehen, gizarte-ingurunea 
hondatzen du, muturrak sortuz:  

…erabiltzaileak behar energiak maila bat gainditzen duenean, batzuen 
denborak oso balio altua hartzen du eta, aldiz, gehiengoarenari muzin egiten zaio7.

 Urte horietan, Illichek ez zuen sistemez hitz egiten, instituzioez baizik. Argi 
zituen askapenerako oztopoak zein ziren. Aberatsak prest daude «pribilegioen haien 
uharteak» defendatzeko esklabotasun-itsaso batean. Mundu modernoko pobreek, 
ordea,

…tarteka azeleratzeko gai, berberek indartzen du berariazko biktima 
delako irudipena eta espazioaren gizarte-koadroa suntsitzearen konplize 
bihurtzen dira. Hegazkina erabiltzen duenak ez ezik, erabiltzea defendatzen 
duenak ere milaka urteko gizakiaren eta bere geografiaren arteko erlazioa 
suntsitzen laguntzen du8.

Urte horietan, ohikoa zen auto-industriako buruek produkzio-hazkuntza 
defendatzea, zirkulazioaren hobekuntza baino, enplegua mantentzen duela argudiatuz. 
Illichek errotik hausten ditu horrelako justifikazioak:

Garraioaren nire analisian, ez zait interesatzen sortzen dituen etekin 
ekonomikoak identifikatzea, zirkulazioari nolako ekarpena egiten dion baizik. 
Zirkulazio-modu den aldetik aztertu nahi dut eta ez inflaziorako bitarteko gisa9.

Garraioek zirkulazioari egindako ekarpenaz analitikoki hitz egin ahal izateko, 
kontzeptuak argitzeari bati heldu behar zaio lehenik:

Jendearen eta bere ekipajearen zirkulazioaren analisiari helduko dio soilik, 
kantitate handiagoko ondasunen zirkulazioak beste planteamendu bat beharko 

7|  Op. cit., 341. or.

8|  Op. cit., 337. or.

9|  Op. cit., 336. or.

mugatzen hasi ahal izango dira. Pobreak, berriz, ez dute beren burua behartuta ikusiko 
bizirauteko esperantzak aberatsen eskuzabaltasunak ‘eskainitako’ ingurune arautu 
baten haien eskubidean oinarritzera2. Gainera, ekimen politikoari heltzen badiote, 
«herrialde aberatsek hartutako bidearen partaide azken-putzak» izateari3. David Cayleyk 
egindako elkarrizketan, Illichek adierazten duenez, mugarri batetik pasa gara, garai-
aldaketa batetik. «Aro berri honetan, gizaki-eredua […] gizarte-sistemaren lokarriek 
harrapatuta irentsia izateari men egin dion gizabanako bat da»4. Askapenerako, orain 
sistematik distantzia batera jarri behar gara, hark asimila ez gaitzan.

Illichek duela mende heren bat UNAMeko hitzaldi gogoangarrian zipokari bota eta, 
ondorioz, arbuioka hartu zuteneko adierazpena ingelesez argitaratutako Energía y equidad 
liburuxka batean argi eta garbi azaldu berri zuen 1974an. Urte horretan, hain zuzen, 
«energia-krisia» adierazpena agertu zen lehenengo aldiz egunkarietako izenburuetan. 
«Energai-krisia» delakoari mozorroa kentzeko idatzi zuen Energía y equidad. 

Kontraesan bat gordetzen duen eufemismo bat da, atsekabe bat 
adierazten du, irudipen bat sendotzen. BERDINTASUN ideian oinarritutako 
gizarte-egoera batera heldu eta, aldi berean, gero eta industria-hazkuntza maila 
handiagoa lortu nahi izateak berezko duen kontraesana ezkutatzen du. Industria-
garapenak eragindako egungo frustrazioaren neurria ematen du. Bukatzeko, 
gizakiaren energia metabolikoa makinaren kemenak ordezka dezakeelako 
irudipena sendotu egiten du eta, horrenbestez, une honetan, herrialde 
aberatsak paralisirantz doaz eta herrialde pobreen garapenaren plangintza 
gaiztoki nahastuta dago5. 

Energia-maila altuak ez dira berdintasunarekin bateragarri. Partaidetza politikoa 
eragozten dute. Natur ingurunea kutsatu ez ezik, «energia fisikoak, muga bat 
zeharkatuta, gizarte-giroa hondatzen du ezin bestean»6. Ekologoek asmatu egiten dute 

2|  «Energía y Equidad», Obras reunidas, vol. 1, Mexiko: Fondo de Cultura Económica, 200@, 329. or.

3|  Op. cit., 332. or.

4|  «La corruption du meilleur engendre le pire», op. cit., 320. or.

5|  «Energía y equidad, Obras reunidas», op. cit., 327, 328. or. 

6|  Op. cit., 331. or.



50 51

identifikazioan oinarritzen da: lokomozio modu bat autonomoa da eta erabilera-
balioen sortzaile, funtsean doakoa eta administrazio ororen etsai; bestea, berriz, 
ez da autonomoa, heteronomoa baizik, truke-balioen sortzaile, kostu handikoa 
eta administrazioaren kontrolaren beharra duena. Lokomozio modu autonomoari 
igarotzea deitzen dio modu arruntagoan esateko. Oinez ibiltzea eta bizikleta erabiltzea 
igarotze moduak dira. Aldiz, lokomozio modu heteronomoa garraio motorduna 
da: autoaren erabilera pribatua, baina baita beste garraiobide publiko guztiak ere, 
adibidez, trena, metroa, tranbia, autobusak eta hegazkinak. Ez du garraioa kendu 
edo debekatu nahi, igarotzearekin duen bateragarritasun-irizpideak definitu baizik. 
Garraioa eta igarotzea desplazamenduak «sortzeko» modu heteronomoaren 
eta autonomoaren eredu dira hemen, eta irizpide horien bilaketa autonomia eta 
heteronomia artikulatu nahi den arlo guztietan da adierazgarria. Kasu bakoitzean, 
bada bien arteko sinergia positiboko eremu bat. Lokomozioaren kasuan, adibidez, 

…makina ekarpen onuragarria da erabiltzearen poderioz guztion 
zirkulazio-erradioa hedatzen denean, azken jomugak ugarituz eta, hargatik, 
zirkulazioan emandako gizarte-denboraren zatia handitu gabe13.

Ekoizpen-forma autonomoetan, nire beharrizana asetzean, zurea 
asetzen laguntzen dut: oinez ibiliz, besteei zabaltzen diet bidea. Ekoizpen-
forma autonomoak, jokoei buruzko adituek diotenez, ez-zero baturako jokoak 
dira. Aldiz, garraio motorduna zero baturako joko bat da: ibilgailuz josita 
dagoen errepide bat betetzean, zailago egiten du zu bertara sartzea.

Igarotzea hobetzeko ahalegin guztiek azkenean denek irabazten 
dugun eragiketa baten forma hartzen dute. Aldiz, garraioa (muga bateti gora) 
bizkortzeko borroka guztiek bidegabekaria areagotzen dute ezin bestean. 
Batzuentzako garraio azkarragoak gainontzekoen egoera gaiztotzen du ezin 
bestean. […] Abiadurak, nahitaezko bihurtzean, igarotzea hondatzen du garraio 
motordunaren alde14.

Oso gutxi zeuden prest kritika hori entzutera 1970eko urteetan Mexikon, are 

13|  Op. cit., 335. or.

14|  Op. cit., 347. or.

baitu. Zirkulazioan bi lokomozio-bitarteko bereiziko ditut: puntu batetik bestera 
bere indarrez mugitzen diren pertsonen igarotzea eta garraio motorduna10. 

Orrialde batzuk geroago, berriz zehazten du: 

…analizatzen ari garen desoreka ulertzeko, zirkulazioa, igarotzea eta 
garraioa bereizi behar ditugu. Zirkulazio [edo trafiko] deitzen diet pertsonen 
desplazamendu guztiei. Igarotzea deitzen diot gizakiaren muskulu-indarrez 
egiten diren mugimenduei eta garraioa, berriz, gizakiak eta fardelak 
lekualdatzeko motor mekanikoetara jotzen dutenei11. 

Berez mugitzen diren izakien garraioei erreparatzean, Illichek erakunde-
zerbitzuek gaitasun autonomoak ordezkatzearen analisi-eredua ezartzen du, non 
gaitasun horiek ordezkatzean, azkenean ukatu ere egiten dituzten. Analisi hori 
iraultzailea eta kutsagarria ere izan daiteke. Beste erakunde batzuetan ere kontzeptuen 
iraultza batera bultza dezake:

Arlo garrantzitsu bakar batean, masak irudipen teknologikoaren morroi 
zenbateraino izan diren ulertzera helduko balira, kontzientziaren aldaketa hori 
bera beste arlo batzuetara erraz hedatuko litzateke […] Instituzio-egitura hain da 
integratua, tirabiratsua eta hauskorra, non edozein puntu kritikotatik gainbehera 
eror daitekeen. Igarotzearen arazoa garraio-arloko adituei lotu gabe herriaren 
interbentzioz konpondu ahal izango balitz, orduan hezkuntza, osasun, hirigintza, 
baita elizen zein alderdien gaiei ere tratamendu berdina aplika lekieke. Baldin eta 
ondorio guztietarako eta adituen laguntzarik gabe, abiaduraren muga kritikoak 
herria ordezkatzen duten biltzarrek erabaki ahal izango balituzte, orduan sistema 
politikoaren beraren oinarriak pitzatu egingo lirateke. Horrenbestez, proposatzen 
dudan ikerketa politikoa eta iraultzailea da funtsean12. 

Analisi hau desplazamenduak ekoiztearen kasuan ekoizteko bi era desberdinen 

10|  Op. cit., 334, 335. or.

11|  Op. cit., 346. or.

12|  Op. cit., 352. or.
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daiteke, Illichek dioenez17. Ordurako, Mexikoko unibertsitarioen etxe nagusia 
«pribilegioen irla» bihurtzen ari zen esklabotasun-itsaso baten erdian. Ez zen hori 
toki egokia adituen tutoretzapetik askatutako biltzarren muga politikoetatik at 
motordun garraioek gizarte-polarizazioa areagotzen laguntzen dutela iragartzeko. 
«Egun, lanera joateko behar desplazamenduak ordaintzeko, jendea egunaren 
zati handi batez lan egitera behartuta dago»18. Soldatarik gabeko lan mamu 
hori, eskala handiko eta distantzia luzeko soldatapeko lanerako modua ematen 
duen arren, pribilegioen kontzentrazioari gehiengoek egiten dioten ekarpena da: 
«Pobreek denbora asko ematen dute garraio-sistemak herrialdeko aberatsentzat 
funtziona dezan»19. Aldiz, Illichek hemen komentatzen ari naizen panfletoa idatzi 
zuen garaian, jende gehienak, batez ere herrialde aberatsetan, bere burua garraio-
erabiltzailetzat zeukan ezin bestean. Haientzat, oinez ibiltzea «oinezko garraioa» 
zen. Irudimenaren paralisi horrek prozesu politikoa eteten zuen aldi berean: 

Bere eskaera politikoetan, erabiltzaileak ez du bide irekirik bilatzen 
gehiago, garraiatzeko ibilgailu gehiago baizik. Orain nahigabetzen duen berdina 
nahi du, oinezkoak beti lehentasuna edukitzea eskatu beharrean. Erabiltzailearen 
askapena errealitatea ulertzeko daukan moduan datza: gizarteko gizabanako 
batzuk bizkorrago eramateko energia exijitzen duen bitartean, berdintasunaren, 
denbora librearen eta autonomia pertsonalaren itzulezineko hondamena dakar. 
Amesten duen aurrerabidea hobe lortutako suntsipena baizik ez da20.

Hobe uler dezakegu orain Illichek garraio publikoa esplotazio modu guztietan 
txarrena jotzea, garraioan berak monopolio erradikala deitutakoa ikusten baitzuen: 

Truke-ondasun baten, motordun garraioaren nahitaezko kontsumoak 
erabilera-balio guztiz ugari bat, jaiotzetikoa dugun igarotze-gaitasuna gozatzeko 
baldintzak murrizten ditu. Espazioa motorraren alde berrantolatzeak mugitzeko 
jaiotzetik dugun gaitasuna kemenez eta zentzuz eranzten du motorraren alde.

17|  Ikus op.cit., 352. or.

18|  Op. cit., 345. or.

19|  Op. cit., 340. or.

20|  Op. cit., 340. or.

gutxiago Mexikoko Unibertsitate Nazional Autonomoan. Ikasle marxistek eta haien 
ezker moderatuko irakasleek ezin zuten onartu «baserritarrek eta peoiek [haiek baino 
hobeto] ulertzera hel zitezkeena: gehiengoari denbora lapurtzen dion azelerazioaren 
tranpa». Bitartean, 

…unibertsitarioek abiadura horrek ematen dizkien pribilegioak zuritzen 
dituzte, eztabaidari arrotzak zaizkion argudioak ekarriz: irmo adierazten dutenez, 
latin-amerikarrak teknologia aberatsaren alde lehiatzeko eskubidea dute. 
Agertzen dute garraioak BPG handitzen duela nabarmen eta masen mobilizazio 
mekanikorako politikarik gabe ezin dela haientzat ideal nazionalistaren atzean 
ezkutatzen den gizarte-kontrol formarik garatu15.

Lehen aipatu dudan istilu liskartsua eta aurreko beste bat salbu (horretan 
tomateak bota zizkioten), Illich begirune zuhur eta urrun batez tratatzen zuten 
mexikar intelektualek: garaiko pentsamendu politikoki zuzenaren gotorlekuak 
perla paregabe bihurtu zuen harea-ale hori hartaz babesteko. Illichen 
arabera, pribilegioen eskalan zenbat eta gorago, hainbat zailagoa zen

...batez ere garraioan oinarritutako zirkulazio-sistemak berezko duen 
eromena antzematea. Bere espazio-erlazioaren ikuskera izugarri itxuragabetu 
da denbora joan ahala. Galdu egin du bere burua erabiltzaile izatetik at ikusteko 
gaitasuna. Garraioak toxikatuta, galdu egin du bere oinei esker gizakiak daukan 
gorputz-, gizarte- eta psikologia-ahalmenen kontzientzia. Ahaztu egiten du 
lurraldea bere gorputzez sortzen duela gizakiak, eta lurraldetzat jotzen du 
eserleku bati lotutako gizaki batek leihatilatik ikusitako paisaia bat baizik ez dena. 
Ez daki dagoeneko bere domeinuen eremua bere urrats-markaz zedarritzen, ezta 
auzokideekin plazan oinez aurkitzen ere. Ez du dagoeneko bestea behaztopa 
gabe aurkitzen, ezta motorrak arrastatu gabe ere heltzen. Eguneroko orbita 
zehatzak lurralde libretik arroztu egiten du16. 

Herri-biltzarrek garraioa kritikatuz gero, «gizarte-leherketa bat» gerta 

15|  Op. cit., 335-336. or.

16|  Op. cit., 339-340. or.
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sorrera ebaluatzean, ez al du itsutzen bizilekutzat ditugun tokien giza eta historia-
zehaztasunak?

ivan illichen autokritika

Colegio de México Espainiako errefuxiatuen eta mexikar intelektual 
ezagunen eta Mexikoko gachupinoen25 begirune handieneko kofundazioa da, 
eta zuzendaria Illichen lagun pertsonala zen gainera; bada, bertan, mea culpa 
bota zuen. Colegio de Méxicon bat egin zuten orduan Espainiako Errepublikako 
umezurtzen printzipioek eta Mexikoko iraultzako seme-alaben ideal nazionalistek. 
Gizarte-pribilegioetan oso oinarritutako begirune horrek, ordea, bazuen itsukeriarik. 
Hona zirkunstantziak.

1983ko uztailean, Colegio de Méxicok mintegi bat antolatu zuen Opciones 
fundamentales para una sociedad de bajo perfil energético izenaz. Sarrerako 
hitzaldia ematera gonbidatuta, Ivan Illichek «Energiaren gizarte-eraikuntza» 
deitutako saiakera aurkeztu zuen. Beste gonbidatu baten (Wolfgang Sachs 
ekologista alemanaren) omenez ingelesez irakurrita, Colegioak ez zuen inoiz 
argitaratu. Duela hogeita bost bat urte, nik, ordea, gaztelaniara itzuli nuen azkar 
samar El Gallo Ilustrado mexikar astekarirako. Testu garrantzitsu horrek ez zuen 
beste argitalpenik izan 2010, aurten arte. Orduan, Pariseko Esprit aldizkariak 
frantsesera itzultzeko eskatu zidan eta Iván Illichen obrari buruzko udako zenbakian 
argitaratu zuen26. 

25|  «Gachupín» hitzak espainiar inbaditzailea ematen du aditzera Mexikoko indigenen artean. Nahuatlezko 

cactzopinetik eratorria da, «zapatez akuilatzen duena» esanahiaz, atzerritarrek zeramatzaten ezproidun zapatak 

gogora ekarriz.

26|   Epistemologia zientifiko eta politikako testu garrantzitsu honen gordelekuari buruz zuzenketa bat egin behar 

dugu. Jatorrizko ingelesezko izenburua, «The Social Construction of Energy», argitaragabea da: ez Bremengo 

adiskideen webgunean (www.pudel.uni-bremen.de) ez askotariko hizkuntzetako Illichen idazlanen bibliografia 

bikainean ez dute aipatzen. «Gallo Ilustrado» gaztelaniazko itzulpena nekez eskura daiteke. 2010eko abuztutik, 

frantsesezko bertsioan lor daiteke «Espriten», ondorengo izenburuaz: «l’Énergie un fait social». Eskubideak 

Valentina Borremans andrearenak dira (Apdo 479, 62.000 Cuernavaca, Mexiko). 

Zirkulazioak lege ekonomiko orokor bat adierazteko eredu balio du: 
produktu batek pertsonako energia kontsumoaren muga jakin bat gainditzen 
duenean, monopolio erradikala dauka beharrizan bat asetzeko orduan. […] 
Industria batek gizarte osoaren gainean daukan monopolio erradikala ez da 
bezero-gutxiengo bati gordetako ondasunen urritasunaren ondorio; aldiz, 
industriak guztiok erabiltzaile bihurtzeko daukan gaitasuna da21.

Igarotze eta garraio (edo, oro har, autonomia eta heteronomia) arteko sinergia 
positibo bihurtzeko, bigarrenak lehenengoaren gain duen nagusitasuna alderantzikatu 
behar da: «Mugikortasun naturala bermez disfrutatzeko modu bat garraioaren 
industriari muga bat ezartzea da eta muga hori, maila batera helduta, abiaduraren 
murrizketan hezurmamitu behar da»22. Beraz, « …hirian, bizikleta baten ibilerari 
abantaila ateratzen dion ibilgailu motordun oro debekatzea»23. Baldintza horren pean, 
posible izango litzateke asmatzea

…trafikorako ezaugarri onenak dituen garraio-sistema bat, betiere 
motordun garraioa igarotze autonomoaren abiadura subsidiarioetara mugatzen 
dela. […] Iraultza politiko batek esklabotasunaren instituzioa ezaba dezake; 
abiadura mugatu gabe, ezin du garraio-sistemak ezartzen duen esplotazio 
berria ezabatu. […] Garraioaren industriak trafiko osoa sortzeko balio du bakarrik 
baldin eta teknologia modernoak ordena berri batera igo duen norbanakoaren 
produktibitatean monopolio erradikal bat ez badauka24.

Energía y equidad idatzi zuenean, Ivan Illich zientzietan doktoreak natural ikusi 
zuen motor baten energia-efizientzia eta animalia edo bizikletan doan gizaki batena 
konparatzea, eta poztu egin zen ikusita bigarrena handiagoa zela kantitate-alderdi 
guztietatik. Zer gertatzen da, ordea, muskuluen indarrez edo motor baten energia 
mekanikoz bultzatuta bertatik ibiliz sortzen diren tokien alderdi kualitatiboekin? 
Giza tokien sorrera eta, unitate berdinaz (dela kaloria edo joule ), garraiobideen 

21|  Op. cit., 347-348. or.

22|  Op. cit., 349. or.

23|  Op. cit., 350. or.

24|  Op. cit., 351. or.
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automugatzaileak zedarritutako espazio jakin batean daude. Aldiz, ibilgailuek 
herri-lurrak suntsitzen dituzte eta mugagabeko pasabidez ordezkatzen dituzte. 
Komunitateko eremuak kilometroak-bidaiariak sortzeko baliabide bihurtzean, 
oinen erabilera-balioak murrizten dituzte. Paisaia homogeneo egiten dute, 
oinentzat erabiltezin eta, berehala, jendea batetik bestera jaurtitzen dute. 
Oinetan doan gizonari energia-kuotak egozteak bereizketa horri itsu zitzaion 
ekologistaren jokoan aritzera zeraman ezin bestean eta, itsutasun horren 
indarrez, herri-lurrak eta espazio-baliabideak bateratzera. Erdi Aroko nekazari 
eta erromesek ibilitako distantziak energia-zenbaketaren mende jartzean, 
irudikeria bat sortu nuen: ibiltzen ziren ingurunea eta gure ingurunea gabezia-
erregimenaren mende berdin-berdin zeudela eta nola Erdi Aroko nekazaria 
hala txirrindulari modernoa autogarraioko energia-forma efizienteetara emanak 
zirela. Horrelako nahasketa onartzea ekokratak teknokratari txanda hartzen uztea 
da (teknokrataren agintaritza instituzioak diren jendearen eta gizarte-makinen 
administraziora). Ekokrataren anbizioak, ordea, instituzioez haraindi doaz; 
bere administrazio-kontrolerako tresnek natura bera hartzen dute bere baitan. 
Sinbolikoki, ekokratak gizartea mundu basatitik (usadioan sorginak gordetzen 
ziren mugetatik) bereizten zituen mugak ezabatzen ditu. Gizartea eta bere 
ingurunea osotasun funtzional bat osatzen duten bi sistema izango balira bezala 
bere baitan hartzen dituenez, ekokratak holistatzat du bere burua.

Sintesi berri horren ikurra ordenagailua da. […] 

Aldiz, nire ustez, inoiz baino gehiago, aukera bat dugu. Ordenagailua 
muga oso argi batez banandutako gizarte baten ikur bihur liteke. Ez naiz ari 
produktibitate txikiko esfera batek eta produktibitate handiko beste batek 
osatuta ostertzean bide dagoen «ekonomia dual» dontsuaz. Polarizazio horretaz 
aparte, banaketa-lerro askoz sakonago batez ari naiz hizketan. Gizarteko bi 
domeinu desberdin identifikatzeaz ari naiz: alde batetik, ekonomia, gure 
salgaien beharrari (horiek ugari egon arren […] osaeraz betiere urriak baitira) 
lotutako uste irmoek araututa; bestalde, «bizitza ona»ren domeinu gorakor bat, 
ekonomiaren kezka termodinamikotik askatutakoek eskura dezaketena. Utz 
diezaiegun zientziari eta inteligentzia artifizialari ondasun ekonomikoen arlo 
murritz bat behar kantitatez ekoizten eta kudeatzen […]. Eta utz diezaiogun 

Oinezkoen askatasun-espazioak defendatzen saiatutako herritarrekin 
solas egitera Donostian gonbidatuta, hitzaldian garrantzitsuenak iruditu 
zitzaizkidan zati batzuk eman nahi dizkizuet aditzera, eztabaida ditzazuen. 

Hainbat oztopok «energia» zer den ezagutzea eragozten dute: arraren 
printzipioa ezin dela hautsi aldarrikatzen duen lege baten matrizean adierazitako 
monismo sexistaren azken sinboloa. Illichek eragozpen horietako lau aipatzen ditu 
bereziki: energetismo historikoa, ekologia goxoa, zientziaren objektibotasunaren 
sinesmena eta sexismo epistemikoa.

Energia giza existentzia interpretatzen duen kontzeptua dela aitortzeko 
bigarren eragozpena bide goxotik egindako propagandaren emaitza da neurri 
batean. Pena dut pixka bat esatean: zergatik ez nuen arrisku hori lehenago 
ikusi. Duela hamabost urte [idatzi zuen Illichek 1983an], tresnak ekoizpenaren 
kontrako bihurtzen direneko atalaseen dimentsio anitzeko eredu bat ontzen 
saiatu nintzen. Nire argudioak zorrozten nituen bitartean, maite nuen 
deskubritzea jende bat energiaren kontabilitate bat asmatzen saiatzen ari zela. 
Pozten ninduen bizikleta bat bultzatzen zuen gizaki baten efizientzia eta motor 
batena konparatu eta gizakiak, energia-errendimendu aldetik behintzat, abantaila 
zuela egiaztatu ahal izatea. 

Gizaki bat bizikletan Kaspio Itsasoan nire pisuko gaizkata bat igerian 
baino efizienteagoa dela deskubritu nuenean, harro sentitu nintzen bola-
errodamenduak eta pneumatikoak asmatu eta energia-errendimenduaren 
jokoan animalia guztiei gailentzen zitzaien arrazako kide izateaz. […] Konparazio 
horiek erabilgarriak izan daitezke. Hala ere, ez nuen ulertzen orduan bere 
lilura-ahalmen murriztailea. Banekien igarotzea eta garraioa nola bereizi, oinen 
gainean berez mugitzen den pertsona baten eta paketea bailitzan doan bidaiari 
pasiboaren artean. Artean ez nintzen ohartzen, ordea, bi lokomozio-forma horiek 
kilowatt/orduetan neurtzean, itsu nintzaiola (baita nire irakurleak itsutzen ere) 
bien arteko oinarrizko desberdintasunari. Jendea eta motorrak ez dira espazio 
mota berean mugitzen. Bere oinen bidez, berez mugitzen den jendeak arroztu 
ezin diren espazioak (landa-komunitateetan herri-lurrak deitutakoak) bere 
komunitateko eremu bihurtzen ditu. Oinen ahalmenak eta gorputzaren erritmo 
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Hori Energía y equidad idatzi zuen Illichek ezin hobeto ulertzen zuen. Aldiz, 
urte batzuk geroago, bere errakuntza bat zuzendu nahi izan zuen, ez baitzuen 
ulertu oinez joatearen ekintza eta eramana izatearen jarduera pasiboa unitate 
berdinaz ebaluatzean desberdintasun hori bera ezabatuta geratzen zela:

Jendea eta motorrak ez dira espazio mota berean mugitzen. Bere 
oinen bidez, berez mugitzen den jendeak arroztu ezin diren espazioak (landa-
komunitateetan herri-lurrak deitutakoak) bere komunitateko eremu bihurtzen 
ditu. Oinen ahalmenak eta gorputzaren erritmo automugatzaileak zedarritutako 
espazio jakin batean daude. Aldiz, ibilgailuek herri-lurrak suntsitzen dituzte 
eta mugagabeko pasabidez ordezkatzen dituzte. Komunitateko eremuak 
kilometroak-bidaiariak sortzeko baliabide bihurtzean, oinen erabilera-balioak 
murrizten dituzte. Paisaia homogeneo egiten dute, oinentzat erabiltezin eta, 
berehala, jendea batetik bestera jaurtitzen dute.

Trafikoko ingeniariak, baina baita bere oinetan dabilen gizakiaren ekintza eta 
motorraren potentzia ebaluatzen dituen ekologistak ere, unitate berdinaz bat egiten 
ditu herri-lurrak eta «espazio-baliabideak». Haientzat, oinez ibiltzea «baliabide» horiek 
eskuratzeko balio duen «oinezko garraio» bat baizik ez da. Aldiz, Illichek aitortzen 
duenez, igarotzearen eta garraioaren artean bereizten jakin arren, haien errakuntza 
berdina errepikatu zuen:

Erdi Aroko nekazari eta erromesek ibilitako distantziak energia-
zenbaketaren mende jartzean, irudikeria bat sortu nuen: ibiltzen ziren ingurunea 
eta gure ingurunea gabezia-erregimenaren mende berdin-berdin zeudela eta 
nola Erdi Aroko nekazaria hala txirrindulari modernoa autogarraioko energia-
forma efizienteetara emanak zirela28.

Monopolio erradikala ez da ekoizpen ekonomiko modu baten nagusitza soilik. 
Gorputza mundu naturalarekin elkarreraginean hautemateko modalitate historikoei 
buruz teknikak hozitutako iritzi modu baten diktadura da ere -teknogenoa-. 

28|  Iván Illich, «La construcción social de la energía», op. cit.

jende gehienari albait gehien gustu duten bezala bizitzen, lanetik, megabytetatik 
eta kilowatt/orduetatik aske […]

Iradoki nahi dut orain askatasun-domeinu berri baten presaren aukera 
aztertzeko: bertan, garbitu ahal izango dugu oraindik orain urritasunaren 
mendeko izakiak garelako ideia. Bide batez, arlo ekonomikoa arinki hartu eta 
hura gizarte-askatasun domeinu baten mende jartzeko egitasmoa energiaren 
eta lanaren sinesmenean sortutako ideologia guztien kontrako noranzkoan doa. 
Eta balio ekonomikoei arinki heltzea zientzia eta etika eraikitzearen funtsezko 
mitoen aurrez aurre dago. 

iii. industria-imajinariotik distantzia hartu

Tesi ekonomiko batetik iritzien azterketa historiko batera 

«Energía y equidad» Iván Illichen panfleto «ekonomiko» en zati da. Ekoizpen 
heteronomoak ekoizpen-gaitasun autonomoak suntsitzen dituenean ekoizpenaren 
kontrakoa dela argitzen du. Orduan, autonomiaren irudimena ere ezabatzen duen 
ekoizpen heteronomoaren monopolio erradikala finkatzen da. Ekoizpen heteronomoaren 
(garraioaren) monopolio erradikalaren kritikak, ordea, argi eta garbi ekonomikoak ez 
diren dimentsioak irekitzen ditu. Ohiko erabiltzaileak daukan pertzepzioa  

...espazio-erlazioari buruz izugarri itxuragabetu da denbora joan ahala. 
Galdu egin du bere burua erabiltzaile izatetik at ikusteko gaitasuna. Garraioak 
toxikatuta, galdu egin du bere oinei esker gizakiak daukan gorputz-, gizarte- eta 
psikologia-ahalmenen kontzientzia. Ahaztu egiten du lurraldea bere gorputzez 
sortzen duela gizakiak, eta lurraldetzat jotzen du eserleku bati lotutako gizaki 
batek leihatilatik ikusitako paisaia bat baizik ez dena. Ez daki dagoeneko bere 
domeinuen eremua bere urrats-markaz zedarritzen, ezta auzokideekin plazan 
oinez aurkitzen ere. Ez du dagoeneko bestea behaztopa gabe aurkitzen, ezta 
zauririk ere motorrak arrastatu gabe. Eguneroko orbita zehatzak lurralde libretik 
arroztu egiten du27. 

27|  Iván Illich, «Energía y equidad», op. cit., 339, 340. or.
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eta ibilbideak, denbora onuratzat balioetsitako helmugetara heltzea daukan eragiketa 
baten kostua dela uste dutenen barneko gezia. 

Hausnarketa horietan, nire barneko geziak baztertu nahi nituen. Lokomozio 
mekanikoan hartutako pertzepzio-ohiturak (uste irmo bilakatutako pertzepzio 
teknologikoen geruza pila) eta munduaren materialtasunaren ekintza eta agerpen 
betiere harrigarria zen mugimendu modu bat kontrastatu nahi nituen. Bilaketa 
horretan ari nintzela, bi fenomenologo handiren baitan inspirazioak aurkitu nituen. 

Bachelard: mugimendu mamitsua versus irudi iheskorren patu antzua

Gaiaren (materiaren) irudimenari buruzko saiakeretan, Bachelardek 
bereizi egiten ditu «etengabe gauzen mamia aldatzen duen» funtsezko patua 
eta «inoiz amaitzen ez den amets batean bezalako irudi iheskorren patu antzua» 
duten mugimenduak29. Mugimendua izan daiteke gauzen funts mamitsuaren 
agerpena edo irudien segida antzu bat. Benetako mugimenduak mundu ikusgaiko 
sakonera mamitsuen zerbait erakusten du. Bere funtsa oinezko ibiltariaren gorputz 
aurrean gauzak jartzea da. Mugimendu ez-materiala, berriz, ez da ezer. Mamian 
bizitzeko gorputzik gabe, mugimendua amets bat da. Ez da nahikoa esatea 
mugimendua beti zerbaiten mugimendua dela: bere benetako izaera mamiaren 
sakonetatik munduaren materialtasuna presente bihurtzen duten ekintzetan 
datza. Nire mugimenduak direla-eta bihurtzen dira objektu ikusezinak ikusgai. 

Elkarrekikotasunez, naturak heldu egiten gaitu bere mugimenduez. Mundua 
saisissement mutuel-eko esperientzia bat da, oinezko ibiltariak eta bera murgilduta 
dagoen naturak elkarri «heltzea» edo «hunkitzea». Hunkidura bikoitz honen zentzuan, 
elkarri agertzeko botere horietan hasten den mugimenduaren doktrina bat haptologia 
izango litzateke.

Benetako mugimenduaren «espazioa» eta «denbora», nork bere haragitan 

29|  Gaston Bachelard, «L’Eau et le rêves: essai sur l’ imagination de la matière», Paris : J. Corti, 1956. 

Ingelesezko itzulpenetik aipatua: «Water and Dreams. An Essay on the Imagination of Matter», E.R. Farellen 

itzulpena, Dallas: Dallas Institute of the Humanities and Culture, 1983, 6. or.

Heziketaz arkitektoa eta ingeniaria eta Energía y equidaden irakurle handia 
izanik, ni ere autonomiaren egingarritasun-atalaseak eta energia-kuotak konparatzeko 
aukerak liluratu egiten ninduen eta, hartara, atalase kritikoak kuantifikatzea espero 
nuen. Aldiz, Illichekin izandako solasaldietan, horrelako analisi batek berez dakarren 
iruzurraz ohartu nintzen, eta ikuskera kritiko berri hori oinezkoen iritzi modalitateen 
eta abiaduraren inperatiboen mendean den ingurune modernoko oinarrizko iritzi (edo 
pertzepto) modalitateen ekoizpen teknogenoaren arteko konparazio batez luzatzeko 
proiektua asmatu nuen. Nire hausnarketa batzuk jakinaraziko dizkizuet, lehenik 
oinezkoen kondizioari buruz.  

Ingurune teknogenoan oinezkoen oroitzapenak berreskuratu 

Oinezko lokomozioa ez distantziak bertan behera uztea. Aldiz, paregabeko 
toki eta uneen arteko distantzia-intimoaren gorputz-esperientzia da, nork bere 
larrutan bizitakoa. Erromesaren ipuinek zeharkatutako eskualdeen berezitasun 
bitxienak nabarmentzen eta, batzuetan, puzten zituzten, bere esperientzien 
intentsitatea jatorrizko lekura dagoen distantziarekin areagotuko balitz bezala.

Oinez ibiltzea ez da distantzia abstraktu bat eta denbora abstraktu bat 
erlazionatzen dituen mamirik gabeko «mugimendu» bat. Munduaren erdigunea beti 
dago oinezko ibiltariaren oinen azpian eta, oinez dabilenarentzat, beti da «orain».

Oinez ibiltzea egitate bat da, ekintza bat. Ekintza bezala, ezin da aurreikusi. 
Aristotelesentzat, aurrezarritako jomugen zerbitzura jarritako bitartekoak jartzen 
dituen edozein jarduera mugimendu bat da. Ekintza eta mugimendua elkarren 
aurrez aurre jartzen zituen. Lehenengoak, jokoak bezala, bere xedeak ezartzen 
ditu. Oinez libre ibiltzea bere xedeak zehazten dituen ekintzatzat jo dezakegu eta 
mundua era harrigarrietan agertzen digu. Mundua ez zaio oinezkoari irudien segida 
bat bezala agertzen, ostertzak mugatutako gai astun eta usaintsuen oikos bat 
bezala baizik.

Aldiz, gizaki moderno askok ez du dagoeneko oinezko-oroitzapenik edo, 
beharbada, haientzat, oroitzapen horiek ibilgailu-esperientzien geruzen azpi-azpian 
ezkutatuta daude. Horiek berreskuratzeko, baztertu beharko genituzke ordutegiak 
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kolorea hartzen dugu. Uretan amestuz, nire irudimena uretara lerratu zen, ur argi 
eta berdera, larreak berdetzen dituen uretara. Ezin naiz ibai baten aldamenean 
eseri amets sakon batean erori gabe, gaztaroko nire zoriona gogoratu gabe... 
Ez du Vallageko ibaia zertan izan. Ur anonimoek nire sekretu guztiak ezagutzen 
dituzte. Oroitzapen berdina isurtzen da iturri guztietatik31.

Bachelardek behin eta berriz adierazi zuen errealitatea ezin zela giza begiaren 
irudien segida batean funtsatu. Nire haragiaren mugimenduen bidez ekartzen dut 
natura nire aurrera eta, hura mugitzean, naturak bere presentzia aktiboaz erantzuten 
du. «Nik ikusten dut» esan nahi du: nire mugimenduek unean ikusgai bihurtzen du 
naturak sakonetatik agerrarazten duena.

Merleau-Ponty eta ikusten dudanaren eta ahal dudanaren arteko chiasma

Gorputza «ikusmen eta mugimendu-matazatzat» hartzea Bachelarden 
ikuspegiak ekartzen ditugu gogora eta osatzen ditu32 (bere ustez, naturaren 
oinarrizko «haserreak» nire probokazioen erantzuna dira, izaki beraren bi alde 
dira). Merleau-Pontyk honela adierazten du bi alde horien bateragarritasuna:

Printzipioz, nire desplazamendu guztiak nire paisaiaren txoko batean 
ditut; ikusgaiaren mapan gogoratzen ditut. Ikusten dudan guztia nire 
irismenean dago printzipioz, ikusmenaren irismenean behintzat, eta «ahal dut» 
mapan agertzen da. Bi mapetako bakoitza osoa da. Mundu ikusgaia eta nire 
mugimendu-egitasmoen mundua izaki berdinaren zati dira33.

X irudiko «chi» greziar letra gogora ekarriz, Merleau-Pontyk hautematen 
duen haragiaren eta hautemandako eta ikusitako naturaren arteko chi-asma adierazi 
zuen. «Ikusgaiaren mapa» bat dator nire mugimendu-egitasmoen domeinuarekin. 
Ikusten dudana ezin da heldu, ukitu, probatu, usaindu, entzun dezakedanetik at 

31|  «Water and Dreams», op. cit., 8. or.

32| Maurice Merleau-Ponty, «Le Primat de la perception et ses conséquences philosophiques», Grenoble 

: Cymata, 1989 [1933], James Edieren ingelesezko bertsioan irakurria: «The Primacy of Perception and Its 

Pilosophical Concequences», Northwestern University Press, 162. or.

33|  Ibid.

sentituta, ez da matematikaren eta fisikoaren espazio-denbora metrikoa. Mugimendu 
hezurmamituak bere espazio- eta denbora-mataza eratzen du, bere «spime»a.
Gibsonek erakutsi duen bezala30, ikustea ekintza ekologikoa da: oinez ibiltzeko 
ekintzan ukitu, usaindu, probatu, entzun eta ikus daitekeen oikos bat irekitzen du. 
Oinezko ibiltariak oinen bidez ere «ikusten» du natura, eta begiaren oinez ibiltzen da 
bertatik: gau ilunenean ere, nekea iragartzeak bidearen malda «ikusteko» modua 
ematen dio. Eta egunsentian mendi bat igotzeko prestatzen denak eguneko akidura 
orkatilako tentsio jakin batez ebaluatzen da. Oinezko ibiltariaren espazioa gorputz 
osoan eragina duten uneko eta balizko gorputz-sentsazioen multzo bat da.  

Gizakia oinezko edo zaldizko ibiltaria zen bitartean, antzemandako 
gauzen mugimenduak eragin bat zuen bere haragian. 

Bachelarden ustez, mugimendua munduaren materialtasunaren epifania zen. 
Gizakia oinezkoa izan zen bitartean, gauza naturalaren mugimendua keinuzko erantzun 
berrietarako gonbitea zen. Mugimendu berezi bakoitzak elementu berezi baten kolorazioa 
zekarren orduan: igerilariak muskuluak tenkatuz ihes egiten duen uraren indarkeria 
oinezko trebearen su-kiribilez, oinezko kementsuaren kontrako haize-erauntsiaz edo lur-
masa baten hondorapenaz oso bestelakoa zen. Oinezkoen munduan, naturaren erronkak 
elementu naturaletan hezurmamitzen ziren beti eta, beraz, mugimenduaren pertzepzioa 
elementu berezi baten sakonera ezagutuz indartzen zen. Bachelarden iritziz, elementu 
ura zen. Urak ematen dio «funtsezko kolorea» bere irudimen materialari. Iturriak, ibaiak 
eta haranak ezagun zituen Champagneko eskualde batean jaio zen, Vallage herrian, 
bere haran ugariak direla-eta hala izendatua. Bere mugimendu mamitsu gogokoena ur 
lasterkaria zen. Ez zitzaion erakargarri itsasoen hedadura mugagabea, ibaien lasterra edo 
lurpeko iturburuen isuria baizik, bere ametsetan ez baitzuen mugagabetasuna aurkitzen, 
uraren sakonera baizik. Uraren zurrumurruak Vallage ekartzen zion gogora beti. Han, 
gaia ez zen inoiz abstraktua, usainez, kolorez eta ukipen-nolakotasunez gabetua, beti 
substantzia zehatzetan hezurmamitua baizik.

…etxe deitzen dugun eskualdea ez dago «gaia» bezain hedatuta; beti 
granitoa edo zorua da, haizea edo lehorra, ura edo argia. Bertatik gure funtsezko 

30|  James J. Gibson, «The Senses Considered as a Perceptual System», Boston: Houghton Mifflin, 1966.
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geratu. «Irudi» bat ere ezin da botere horietatik aparte geratu. Elipsi moduko bat 
dela-eta baino ezin dugu esan zentzumenak baterako ekintza batean «gainjartzen» 
direla, ez baitziren inoiz bereizi. Pertzepzio bateratu edo sinestesia horretan, 
gauzak presente daude «zentzumenen datu» bereizien nire pertzepzioaren 
edozein murrizketa baino lehen: begiek «entzuten» dute, hitzek argitzen, oinek 
«ikusten» eta sudurrak gorputzen aura ukitzen. Ez dugu behar beste hausnartzen 
«ikusgaiaren mapa»ren eta «ahal dudana»ren arteko bateragarritasunari buruz:

Aparteko kointzidentzia horrek […] ikusmena adimenaren aurrean 
munduaren, [kasu honetan] immanentzia- eta idealtasun-mundu baten irudi bat 
edo adierazpen bat jartzen bide duen eragiketatzat hartzea debekatzen digu34.

Gainjarpen horren hausturak munduaren ikuspegiaren atea adierazpen, 
irudi moduan irekitzen du. Bachelardek ohartarazi zuen bezala, naturaren patua, 
orduan, «inoiz amaitu gabeko irudi iheskorren» segida batekin pareka daiteke eta, 
Merleau-Pontyk gogorarazten digunez, «irudi» hitzak «kopia bati, bigarren mailako 
gauza bati» egiten dio erreferentzia35. Mundua bere buruaren kopia bihurtzen da.

Horrenbestez, orain uler dezakegu mundua leihatila edo haizetako batetik 
ikustea oinez ibiltzearen esperientziatik errotik zerk bereizten duen. Ibilgailu-
desplazamenduen gure egitasmoak ez dira naturako mugimendu mamitsuekin 
bateragarri, eta ez dituzte «oinarrizko haserreak» areago pizten. «Ahal dut» 
mapa zaharra «tangan daukat»ek ordezkatzen du. Ikustearen ekintza auto-
gidariaren edo -bidaiariaren gorputzaren mugimenduen osagarri izateari uzten 
dio. Argi geratzen da bere esperientziaren funtsa ez dela abiaduraren intentsitate 
kuantitatiboa, oinezko ibiltariak bakartzat ezagutzen duen izakiaren bi aldeen deslotze 
kualitatiboa baizik. Abiadurak haragiaren eta naturaren esperientzia bateratuaren 
bikoizketa eragiten du. Natura, ondorioz, alde batetik, leihatilaz bestaldeko irudi 
iheskorren segidan agertzen den giro ia ez-material moduan hautematen da 
eta, bestetik, berriz, metal- eta beira-geruzen atzean itxitako gorputzean. 

34|  Ibid. 

35|  Op. cit., 164. or.
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Adierazpen grafikoak oso garrantzitsuak dira gizarte-mugimenduen 
adierazpen gisa. Ordena nagusiaren aurkakoak diren ideiak eta jarrerak mundu 
osoarengana ikusteko moduan iritsi daitezen erakusteko beharrak, sortzeko modu 
berezi bat eta sormenaren biltegi bat sortu ditu. Konplexurik gabeko jarrera amateur 
batetik, ekintzaile, diseinatzaile eta ikus-artisten lankidetzak eta ekarpenak bereziki 
garrantzitsuak dira lan hauetan.

Erakusketa-gordailu izatetik haratago, Grafika Sozialak adierazpen grafikoak 
aktibatzeko tresna izatea du xede, eta modu horretan, iraganean sortutako eta egun 
oraindik sortzen diren eztabaidak berriz eguneratzen saiatzen da. Erakusketaren 
helburua ekoizpen eta pentsamendurako lekua izatea da, gizarte-mugimenduetara 
(horien lanketa grafikoak biltzen ditu) eta horien aniztasun eta sormen potentzialera 
irekia dagoena; halaber, kritikarako gunea, egokitasunari, aukeraren baldintzei eta 
berau argudiatzeko moduei buruzko galderak erantzuteko gai dena.

Grafika soziala 03: oinezkoa 

Paseatzeko ohitura XIX. mendean sortu zen, hiriko fenomeno eta burgesiaren 
aisialdirako ezinbestekoa zen jarduera fisiko gisa. Horrekin batera, paseatzea hiriak 
arakatzeko eta estetikoki ezagutzeko modua bilakatu zen, jatorri-helmugaren 
nagusikeriari aurre eginez. Joera artistiko ugari noraezean ibiltzeaz eta oinez 
egiteaz baliatu dira hain ezagunak ez diren helburuak eta emaitzak izanda; Pariseko 
flâneur-etik (kalezalea) hasi, nora ezean ibiltze surrealistatetatik pasatu, eta deriba 
situazionistetaraino.

Donostia paseatzeko hiri ezin hobea da eta XIX. mendean hasi zen 
atsedenerako leku gisa egituratzen. Hiriko hainbat aldaketa, horien artean «Errusiar 
Mendia»-ren elementu geografikoa leuntzea edo hiriaren harresi-egitura suntsitzea, 
lurzorua berdintzera bideratu ziren. Modu horretan, hiria etengabe paseatzeko 
espazio bilakatzea ahalbidetu zuten, Kontxa bezalako kontenplaziozko behatoki eta 
agertokia nagusituz. Horrekin batera, marearteko eta paduren espazioak bete ziren, 
eta aldameneko mendixketan hiri-garapen berriak eta auzo berriak sortu ziren; modu 
horretan, gaur egun ezagutzen dugun hiria eratu da.

GRAfIKA
SOZIALA 03: 
OINEZKOA
ERAKUSKETA
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Erakusketak hainbat material jasotzen ditu, esaterako, kartelak, pegatinak, 
objektuak, ekintzak eta performance-ak jasotzen dituzten bideoak, hiri-historiak eta 
espazio publikoa erabili eta antolatzeko, euren herritarrekin harremanetan jartzeko 
eta inguratzen gaituen paisaia antzemateko bestelako moduak aztertzen dituzten 
kartografia sozialak. 

Parte hartzen duten artistak eta taldeak: A pie, Catalunya Camina,  
Karen Andreassian, Peatón Bonzo, Rizoma, Walk 21, Rotorr (Laïa Sadurní y 
Vahida Ramujkic), Jean Painlevé, Ekologistak Martxan, Fiambrera Obrera, 
Biziz Bizi, Coordinadora de Grupos en Contra del Proyecto de la Supersur, 
Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Salamanca Asociación de 
Peatones de Quito, La Isla del Copyright, Coordinadora Salvemos la Dehesa de 
la Villa.
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bidezkoa1

Zer da bidezko bat? Hona, irakurle maiteok, zuzenduko didazuen lehen galdera artikulu 
honen epigrafea irakurtzean.

Bidezkoa kale batetik edo bide batetik pasatzen den edonor da.  
Nora doan ez dakigun norbait da. 
Ezagutzen dugun gizon bat ez da bidezko bat.

Horregatik bideetan edo hiri handietan bakarrik daude bidezkoak. Hiri txikiago eta 
herrixketan badaude, baina kanpotarrentzat bakarrik, herri horietan denek baitakite nor 
den albotik pasatzen zaiena.

Bidezkoak elkar topatzen duten gizonak dira, elkarrekin gurutzatzen direnak eta, elkar 
ezagutzen ez dutenez, batzuk besteen ondotik pasatzen direnak elkar topatu duten 
itxurarik egin gabe.

Bidezkoa zera da, quidam bat, bakarrik dagoena eta bakarrik jarraitzen duena 
jendetzaren erdian, inortaz arduratzen ez dena eta bakarrik jarraitzen duena jendetzaren 
erdian, inortaz arduratzen ez dena eta besteengan indiferentzia sortzen duena, 
arrazoirik gabe, ordea, irakurleok! Zeren eta nork daki bidezko bat zer izan daitekeen?

Beharbada zuen maitea zain duen arerio bat da.  
Apika zuen ondareak eta zoriona lapurtzera doan etsairen bat.  
Agian zeruak emandako babesle bat, egunen batean topatuko duzuena.

Kalean bezala, gizon bat ez da beste batengandik ezertan bereizten, bidezko bat beste 
batentzat izan daiteke ministro edo antzezle, printze zein diputatu, enbaxadore edo 
jabea, gogoak ematen dizuna. Eta maitatutako emakumearen edertasuna beti haren 
maitalearen begietan dagoen bezala, bidezko baten tasunak ere hura aztertzen ari 
denaren begietan daude.

Beraz, bidezkoa izaki erlatibo bat da, berez bidezko bat besterik ez dena eta inongo 
baliorik bereganatzen ez duena, harik eta beste batek topatu eta epaitzen duen arte.

1|  Mariano Carreras y Gonzalez. «Semanario pintoresco». 1848.

Zumalakarregi Museoak utzitako Lanak
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Jean Painlevéren «Écriture de la danse» pelilulatik ateratako fotograma
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dantza

Dantza sentitzen den ibiltze bat da; zehazkiago, sentitua izateko egindako ibiltze 
bat da. Formula bat eguneroko errealitateak kondenatzen gaituen automatismoetatik 
urruntzeko, eta haren ikasketa lotuta dago oroimen mota sekuentzial edo 
zentzumenezko bati, ez literaturari eta Historiari dagozkion oroimen ikusizko eta 
ideatiko bati. 

Antzinate greziarreko testu batean kontatzen da halako printze bat guztiz 
eramana izan zela dantzara bere ezkontza ospakizunean halako neurrian, non arropa 
erantzi eta, biluzik, eskuen gainean dantzatzeari ekin baitzion. Emaztegaiaren aita, 
erregea bera, haserre, oihukatu zion: «Printzea, zeure ezkontza hondatu duzu zure 
dantzaz!». «Ez zait axola», erantzun zion printzeak, eta eskuen gainean dantzatzen 
jarraitu zuen. 

1894an Etienne-Jules Marey-k Le Mouvement liburua argitaratu zuen, 
eta bertan daude 1886an egindako giza lokomozioaren inguruko haren azterketa 
kronofotografiko ospetsuak. Harrez geroztik, mugimenduaren irudikapena kezka 
etengabea izan da mota askotako arte manifestazioetan. 1947an egindako 
Mugimenduaren idazkera filmean, Jean Painlevé, hizkuntza zientifiko eta dokumental 
baten bidez, gorputzaren keinuzko mugimenduen erregistro eta idazkerara hurbiltzen 
da, mugimendu horiek, beren izaera ez-zehatz, iheskor eta poetikoa dela medio, 
musika idaztearekin erlazionatzen baitu. Painlevék film hau egitean 30eko hamarkadan 
Pierre Conté koreografo eta mugimenduaren teorizatzaileak egindako ikerketak 
aplikatu zituen; bertan, koreografoak musikaren lau faktoreak eta dantzaren lau 
faktoreak (haietatik hiru komunak ziren) izendatu zituen haietan oinarrituta, dantzaren 
definizio zorrotz eta eraikitzailea proposatu zuen.

 

Jean Painlevéren «Écriture de la danse» pelilulatik ateratako fotograma
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Peatón Bonzok ez du bere bizia 
dagoeneko arriskuan dena baino 
gehiago arriskatzeko helbururik. 
Gidari orok pertsona bat harrapatzeari 
dion beldurrari (aldi batez gidatzeko 
baimena kentzeko aukera dela eta 
besterik ez bada ere) etekina ateratzea 
beste asmorik ez du, modu horretan 
hiriko trafikoa hezteko eta oinezkoek 
jasaten dituzten mota guztietako 
arrisku eta harrapatzeak gutxitzeko.

peatÓn bonzo 
 
Peatón Bonzo ibiltzeko modu bat da, 
zalantzarik gabe, bizitzaren aurrean 
dugun jarrera, argiztatze eta konexio 
kosmikoa egiteko beste modu bat. 
 
Peatón Bonzo politika autistaren aurka 
borrokatzeko modua da, beste hainbaten 
artean. Entzuten eta ikusten ez duena 
eta sentitzeko gai ez dena da politika 
hori, eta jakina, pertsonen ondoan autoa 
sustatzeko gerrak, azpiegiturak, planak 
eta aurrekontuak baino ezagutzen ez 
dituena. 
 
Peatón Bonzok beste batzuek lortu ez 
dutena lortu nahi du: irabaztea, auto 
boteretsuaren aurkako borrokan, eta 
gainera, irribarreari eustea. 
 
Peatón Bonzo kolpe-leungailuetan, 
erakusleihoen aurkako erasoetan, 
oinezkoentzako osagarriekin eta hainbat 
motatako lubrifikatzaileetan aditu direnen 
titulazioa da. Peatón Bonzok oinezkoen 
desobedientziaren maila gorenera iritsi 
nahi du, hiriko arte martzial berriko 
gerriko beltza izatera.  
 
Peatón Bonzok zebra-bideetan bide 
ematera behartzen ditu, gidariaren 
arreta erakarriz, inolako konplexurik 
gabe. Beharrezkoa iruditzen bazaio, 

aurrez objektu sendoren bat jarriko dio. 
Poltsaren bat, adreilua barruan daraman 
zorroa, erosketako orga, makila edo 
makulua, hutsik dagoen haur-aulkia... 
 
Peatón Bonzok oso geldo zeharkatzen 
ditu zebra-bideak, inolako presarik gabe, 
horietan gelditzea atsegin ez duen 
gidaria izorratzeko. Batzuetan zebra-
bidearen erdian geratu ohi da, esate 
baterako, lokarriak lotzeko, txistu eta 
irainei entzungor eginez. 
 
Peatón Bonzok oinezkoaren irudia gorri 
dagoela zeharkatzen du beti bidea, 
“autoek beti dute gorri” leloari jarraiki. 
 
Peatón Bonzok edozein unetan egiten 
du kalea gurutzatzeko keinua, gidarien 
izualdia eragiteko, modu horretan 
beldurraren sentipena atzera itzultzeko.  
 
Peatón Bonzok espaloia utzi eta 
errepidean barrena ibili ohi da, autoen 
joan-etorria eragozteko helburuarekin. 
 
Peatón Bonzok espaloian aparkatzen 
duten autoen karrozerian gora 
eskalatzen du eta horien gainean 
ibiltzen da, bere norabidea batere 
aldatu gabe, modu horretan (gaizki) 
aparkatutako autoa oztopo den hiri 
altzaria baino ez baita, besterik gabe, 
gainetik gainditu beharrekoa.



82 83
Peatón Bonzo
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irudiak

Ibiltzea portaera ikasia da, gizakiei beren autonomia konkistatzea ahalbidetzen 
diena. Ezagunak dira Homo Sapiensen eboluzioan ibilera tenteak eragin zituen 
aldaketa biologikoak. Ibiltzea filosofiari eta pentsamenduari lotutako jarduera ere bada. 
Pentsalari askok esan izan dute beren teorizazio zorrotzenen parte handi bat ibiltzearen 
ondorioa izan zela. Baina XX. mendeko abangoardien hasieran eman zitzaien berezko 
garrantzia eraldatze prozesuan dauden hiri espazioen esplorazioa eta pertzepzio 
akustiko, ikusizko eta ukimenezkoari, egitate estetikoak direlakoan eta, beraz, ezagutza 
sortzeko gai. 

Abangoardia mugimendu horietako askorentzat, liluratuta baitzeuden artea eta 
bizitza batzearen ideiarekin, hiri interbentzioa jarduera ideala zen. Nora gabe ibiltzeak 
eta deribak ulertzeko modu desberdinetatik abiatuta eta utilitarismo funtzionaletik 
iheska sortu zen espazio herritarraren pertzepzioa formalizatzeko ideia, eraldatze 
prozesu etengabean ari den hiri baten ikuspenari lotutako kartografien formapean. 
Mapa horiek hiri giroa zeharkatzean hautemandako pertzepzioaren aldaketan 
oinarritutako mapak izango lirateke, zeinetan hiriak bidezkoen afektuetan eragindako 
pultsioak latente egingo baitziratekeen. Hiri ingurunea dena hazi eta eraldatzen den 
halako likido amniotiko bat izango litzateke hemen. Hortxe gertatzen dira paseo 
amaiezinak, topaketak, ustekabeko gertakariak eta jolas kolektiboak.

Rotorr (Laïa Sadurní eta Vahida Ramujkic)
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Rotorr (Laïa Sadurní eta Vahida Ramujkic)
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A PieLa Isla del Copyright
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Peatón BonzoFiambrera Obrera / Peatón Bonzo
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Coordinadora Salvemos la Dehesa de la VillaPeatón Bonzo
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masak

XVIII. mendearen amaieran bi eratan egiten hasi zen pasiera: gizarte usteldu 
batetik ihes egiteko eta naturara itzultzeko modu bat bezala eta jendetzarekiko 
komunio demokratiko eta iraultzaile bat bezala. Zirkulazio eta pasiera ordenatuetarako 
diseinatutako kale, hiribide eta bulebarren hiri-agertoki berbera erabiliko da 
aldarrikapen kolektiborako. Manifestazioak gizarte gatazka (eta desordena) adierazten 
du bide publikoan elkarren alboan doazen gorputzen ordenazioaren bidez. 

Paseoa eta manifestazioa ez dira oso desberdinak gorputzen mugimenduaren 
norabide joera, erritmo eta izaera ordenatuari dagokienez. Beste gauza batzuek 
bereizten dituzte: asmoa (denbora pasatzea eta ariketa fisiko osasuntsua beste 
helburutik ez duen pasiera versus manifestazioa protesta eta aldaketarako aldarrikapen 
gisa), subjektua (banakoa versus kolektiboa), izaera (pasiera horretarako prestatutako 
espaloi eta bideetatik egiten den bitartean, manifestazioa, ordenatua eta kontrolatua 
izanda ere, salbuespenezko keinu bat da espazioaren erabilera normatiboen gainean 
nolabaiteko indarkeria egiten duena, errepidea inbaditzen duena.

Karen Andreassian-en Ontological Walkspaces lanetik ateratako fotogramak
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UNA PLAZA
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2007

¡Participa!

convoca:

con el apoyo de:
AVV Cuatro Caminos-Tetuán, Coordinadora Salvemos La Dehesa de la Villa, Foro para una Movilidad Sostenible, 
Ministerio de Medio Ambiente

Pinta y planta tu árbol
Música en vivo
Taller de ideas
Marcha en bici
Mercadillo de trueque

Sábado
22 de septiembre

10:00 - 14:00 h
solar de las calles

navarra, castilla y goiri
(metro estrecho)

PARA TODOS
RECUPEREMOS EL ESPACIO ROBADO POR LOS COCHES

QUEREMOS PARTICIPAR, TENEMOS OPINIÓN
QUEREMOS EL MEJOR ESPACIO PÚBLICO PARA NUESTRO BARRIO

RECLAMAMOS PRIORIDAD PEATONAL
QUEREMOS UNA PLAZA CON ÁRBOLES

QUEREMOS VER EL PROYECTO

ESTE PROYECTO NO ES

A PieEkologistak Martxan / Biziz Bizi
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Coordinadora de Grupos en contra del Proyecto de la Supersur

Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Salamanca / 

Coordinadora de Grupos en contra del Proyecto de la Supersur
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Asociación de Peatones de QuitoAsociación de Peatones de Quito
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1. Oinezkoak, giro osasuntsu batetan bizitzeko eta esparru publikoan aske 
gozatzeko eskubidea du, bere osasun fisiko eta psikologikorako egokiak diren 
segurtasun baldintzetan. 

2. Oinezkoak, gizakiaren neurrian eta ez ibilgailuaren neurrian antolatutako 
hiriguneetan edo herrietan bizitzeko eskubidea du, baita oinez edo bizikletaz 
eskuratzeko errazak diren azpiegiturak izateko eskubidea ere. 

3. Haurrek, zaharrek eta gaigabetuek, hiria sozializazio toki bat izateko 
eskubidea dute, eta ez beren ahultasuna egoeraren okertzeko tokia. 

4. Gaigabetuek, ahalik eta mugikortasun gehien ematen dieten neurri zehatzak 
har daitezen eskubidea dute, adibidez, traba arkitektonikoen ezabapena eta 
garraiorako medio publikoen egokitzapena. 

5. Oinezkoak, ahalik eta zabalen diren hiri zonak erreserbatzeko eskubidea 
du, “oinezkoen irla” soilak ez direnak, hauek hiriaren antolakuntza orokorra 
koherenteki barneratuz. 

6. Oinezkoak honako eskubideak ditu zehazki: 

a. Zientifikoki onargarriak diren motoreko ibilgailuen emisio kimiko eta 
akustikoei dagokien arauenganako errespeturako eskubidea. 

b. Garraio publikoan, kutsadura atmosferiko edo akustikoaren iturri ez diren 
ibilgailuen ezarpenerako eskubidea.

c. “Birika berdeen” sorrerako eskubidea, hiriko baso-berritze obren bidez 
eta guzti.

d. Kaleen, gurutzeen egiturazko erreforma baten bidezko abiaduraren 
mugapenerako eskubidea (adibidez oinezkoen babesgunearen erabileraren 
bidez), gidariek beren abiadura zuzendu dezaten eta oinezkoen eta 
bizikleten trafikoa berma dadin. 

OINEZKOAREN 
ESKUBIDEEN 
EUROPAKO 
GUTUNA
Parlamento Europeo 
Octubre de 1988
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e. Ibilgailuen erabilera okerra edo arriskutsua bultzatzen duten mezu 
iragarkien debekatzerako eskubidea.

f. Bistarik edo entzumenik ez dutenentzat baita ere pentsaturik dauden 
seinalizazioen sistema eragingarrientzako eskubidea.

g. Gelditzea, kaleetan eta espaloietara sartzea edo pasatzea baimentzen 
duten neurri zehatzentzako eskubidea (adibidez: irristakorra ez den 
galtzada, kalearen planoarekiko desnibela gainditzea baimentzen duten 
maldak, kaleen norakoari dimentsioen egokitzapena, eraikuntza lanen 
garapenean zehar neurri bereziak, ibilgailuen trafikoaren aurkako babesa 
hiri elementuen bidez, gelditze eta atsedenerako puntuen sorrera, 
gurutzatzea errazten duten lurrazpiko pasabideak eta zubiak). 

h. Ardura objektibo edo arriskuzko ardura sistema baten sarrerarako 
eskubidea, ondorioz, arrisku baten sorreraren arduradun dena ondorio 
ekonomikoak onartu ditzan (1985tik Frantzian gertatzen den bezalaxe, 
adibidez). 

7. Oinezkoak mugikortasun oso eta askerako eskubidea du, garraiobideen 
erabilera integratuen bidez egin daitekeena. Zehazki, honako eskubideak ditu: 

a. Hiritar gaitu edo gaigabetu guztien beharrei erantzun emateko, 
artikulatutako eta egokitasunez ekipatutako garraio publikoen zerbitzurako 
eskubidea. 

b. Alde zahar osoan bizikletentzako bidearen ezarpenerako eskubidea. 

c. Oinezkoen mugikortasunean eta balio arkitektonikoen gozamenaren 
aukeran eraginik ez duten aparkalekurako esparruak izateko eskubidea. 

8. Estatu osoak, oinezkoen eskubideei buruzko beharrezkoa den informazio 
guztia hiritarrek jaso dezaten bultzatu behar du, egokienak diren medioen bidez 
eta irakaskuntza lehenengo mailetatik hasita.
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A PIE 
A PIE elkartea 1995ean eratu zen, oinezkoak gure hiriko agenda sozial eta 
politikoan barne hartzeko helburu nagusiarekin, bestela esan, erakunde 
sozialak eta alderdi politikoak oinezkoak beren proposamen eta jardueretan 
aintzat hartzera bultzatzeko xedearekin. Geroztik, hainbat fase bizi izan 
ditu bere jarduerak, arrakasta apalak lortu baititu batzuetan eta porrot 
handiak besteetan, helburu horri dagokionez, hain zuzen ere.

Alfonso Sanz Alduán 
Matematikaria eta geografoa, urbanista eta trafikoan aditua. Trafiko eta 
garraioaren inguruko politiken gainean aholku emateko txosten, azterlan eta lan 
ugari egin du. Honako liburuen egilea da, besteak beste: Hacia la reconversión 
ecológica del transporte en España (Bilbo, Los Libros de la Catarata/Bakeaz, 
1996), Calmar el tráfico (Madril, Sustapen Ministerioa, 1998) eta La bicicleta 
en la ciudad. Manual de políticas y diseño para favorecer el uso de la bicicleta 
como medio de transporte (Madril, Sustapen Ministerioa, 1999).

Ekologistak Martxan 
Ekologistak Martxan Euskal Herriko ingurumen-arazoen inguruko antzeko ikuspegia 
duten pertsonen elkartea da. Ekologismo sozialean kokatzen dira, alegia, ingurumen-
arazoen sorburua ekoizteko eta kontsumitzeko moduan datzala uste duen horretan. Izan 
ere, modu hori gero eta globalizatuagoa da, eta beste arazo sozial batzuk ere eratortzen 
dira bertatik: Ipar-Hego harremanak, gure gizarteko desberdintasun soziala...

Emakumeak eta Hiria Foroa 
Emakumeak eta Hiria Foroa lan-talde bat da, eta gizonezkoen jarduteko esparrukoak 
izan ohi diren gaietan emakumezkoen parte-hartzea ahalbidetzea du xede. Hirigintza-
plangintza da gai horietako bat. Helburu bakarra ez da iradokizunak egitea, hiria 
atseginagoa, solidarioagoa eta erosoagoa izan dadin emakumezkoentzat eta, oro har, 
herritarrentzat, baizik eta proposamenak organo eskudunetara iristea eta horiek abian 
jartzea.

BIOGRAfIAK
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Walkscapes», bilakatuz doan proiektua bera, Istanbuleko XI. Nazioarteko Bienalean 
aurkeztu dena, 2009. 2003az geroztik darama lanean epe luzeko sare-lan batean, 
«Voghchaberd», Genevako Irudi Garaikiderako Zentroan, 2004, eta Pariseko XV. 
Bienalean, 2006, aurkeztu zena, eta Frantziako FRAC bilduman sartuta dagoena.

Manuel Delgado Ruiz 
Artearen Historian lizentziatu zen Bartzelonako Unibertsitatean. Antropologian egin 
zuen doktoretza unibertsitate horretan bertan. Graduondokoa, berriz, Psikologia 
Sozialean, BUko Medikuntzako Fakultatean. Hirugarren zikloko ikasketak egin zituen 
Section de Sciences Réligieuses izeneko atalean, l’École Pratique des Hautes Études 
zentroan, Sorbonan, Parisen. 1986az geroztik Erlijio Antropologiako irakasle da BUko 
Departament d’Antropologia Social sailean. Grup de Recerca en Exclusió i Control 
Socials (GRECS) taldeko, BUko ikerketa-talde finkoko eta Grup de Treball Antropologia 
dels Carrers del Institut Català d’Antropologia taldeko koordinatzaile da.

Peatón Bonzo  
Peatón Bonzo ez da kontzientziatzeko kanpaina bat, ezta keinu zirikatzailea ere. 
Esku-hartze hiritarra ere ez da, eta are gutxiago adierazpen artistiko soila. Peatón 
Bonzo hori da, eta hori horren aurkakoa, eta hori bera bakarrik baino askoz gehiago.

ROTORR 
Vahida Ramujkic (1973, Belgrado) eta Laïa Sadurní-k (1973, Bartzelona) osatutako 
taldea. 2001az geroztik Bartzelonara bizitzera joanda, Katalunia inguruan hirigintzaren 
esparruko transformazio eta espekulazioko prozesuak eta horiek berekin 
dakartzaten ondorio sozialak azaleratzera bideratutako ekintzak egin dituzte.

 

Jean Painlevé 
(París, 1902 - Nevilly-sur-Seine, 1989). Zinema-zuzendari frantziarra. Aitzindari 
izan zen zinema zientifikoaren esparruan, eta ur azpiko mundua pantailaratzeko 
helburuarekin kamera ur azpian sartu zuen lehen errealizadoreetako bat izan zen. 
Bere izena zinemaren historiako zuzendari handien zerrendan agertzen ez den 
arren, Painlevé-ren talentua eta dokumentalen generoari egindako zalantzan jarri 
ezineko ekarpena berrehun film ingurutan geratu dira islatuta. Painlevé-k sortu 
zuen ikus-entzule ororentzako «zinema zientifikoa». Termino hori zuzendariak berak 
aldarrikatu zuen dokumentalaren azpigenero gisa, eta zuzendari entzutetsuen 
babesa izan zuen, hala nola, Sergei Eisenstein, Jean Vigo eta Luis Buñuelena.

Jean Robert 
Arkitektoa, bainugela ekologikoen eraikitzailea eta pertzepzioen historiaren 
ikertzailea. Suitzan jaio zen 1937an eta Mexikon bizi izan da azkeneko 35 
urteetan. Bereak ditu, besteak beste, La traición de la opulencia eta Los 
cronófagos obrak, eta Ixtus aldizkariko erredakzio-kontseiluko kide da.

Josu Benaito Villagarcía 
Geografoa eta Eusko Jaurlaritzako Garraio Azpiegituren zuzendaria. 2009ko maiatza 
eta 2010eko azaroa bitartean Eusko Jaurlaritzako Garraio zuzendariaren kargua izan 
zuen. 2009 arte Donostiako Udaleko Mugikortasuneko Atal Teknikoko buru izan 
zen. Aholkulari gisa egin izan du lan eta Donostiako Plan Orokorraren Bulegoan 
egin zuen lan 1991 arte. Udalaren baitan garraio publikoaren sarearen plangintzaz 
eta oinezkoekin eta bizikletarekin zerikusia duten programez arduratu zen. Berari 
zor zaio 2008an Europar Batasuneko CIVITAS+ programan hiria aukeratu izana.

Karen Andreassian  
Artista eta ekintzailea, Yerevanen bizi da. Erakusketak (hautaketa): «Absence/
Presence», Yerevan, 1993; Veneziako Bienala, armeniar pabiloia, 1995; «Geo-Kunst 
Expedition» Documenta X.aren barruan 1997an; «(hi)story»‚ Salzburg Kunstverein, 
Austria, 2002; «Adieu Parajanov», Kunsthalle Vienna, Austria, 2003; «Ontological 
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