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Abstract

According to philosopher Roger Caillois the 
games reflects the societies. The games are 
played in a simple and abstract spaces, but 
this has radically changed with the arrival 
of the videogames. The ludic activities can 
be placed in complex architectural spaces. 
The reflection of the architectural spaces 
from the videogames will be analyzed. The 
architectural mechanisms that are used 
to build the fictional pact are also used in 
architecture.

Keywords: Videogames, ludic spaces, 
fictions, Roger Caillois, fictional pact

Laburpena

Roger Caillois filosofoaren arabera, 
jokoek gizartea islatzen dute. Espazio 
arkitektoniko sinple eta abstraktuetan 
izaten dute leku, baina bideo-jokoekin 
hori erabat aldatu da. Espazio 
arkitektoniko konplexu batean dute leku. 
Bideo-jokoetako espazio arkitektonikoek 
erakusten diguten islara aztertuko dugu. 
Jokalariarekin paktu fikzionala eraikitzeko 
erabiltzen diren mekanismo berberak 
benetako arkitekturak ere erabiltzen dute
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1.Sarrera: diziplina ispilu baten bitartez behatzen

1.1. Ispilua

Mitologia grekoaren arabera, Medusak zuzenean begiratzen 
zuen edozein gizaki harri bilakatzen zuen. Pertseok Medusari 
aurka egiteko, ispilu bat bezain dirdiratsua zen ezkutu bat 
erabili zuen. Ispilu horrek bueltatzen zion islari begiratuz, 
Pertseok Medusa ikusi eta haren burua moztea lortu zuen 
harri bilakatu gabe.

María Zambrano filosofoak El espejo de Atenea testuan mito 
hori interpretatzen du. Haren ustez, batzuetan jakintza-
arlo bati medio ezberdin baten bitartez ekin behar zaio, 
jatorrizko medioaren uste konkomitanteez libratu ahal 
izateko (Zambrano, 2019).

Posible liteke arkitektura ispilu baten bidez begiratzea, gure 
diziplinaren sentitze konkomitanteez libratzeko?

1.2. Islara

Denbora luzean zehar bideo-jokoak denbora-pasa modu 
hutsal bat kontsideratu izan dira. Gaur egun, ordea, bideo-
jokoek zinema edo musika bezalako beste industria artistiko 
batzuek baino irabazi handiagoa sortzen dute. Izan ere, 
zenbait bideo-joko artelan kontsideratzen dira gaur egun. 
Adibidez, 2012an MoMA-k 14 bideo-jokoren kodeak erosi 
zituen artelanak balira bezala1.

1     «El MOMA compra ‘Tetris’. El museo de arte contemporáneo anuncia la 
adquisición de 14 videojuegos, entre ellos ‘Pac-Man’ y ‘The Sims’» [https://el-

Gaming-a kultura garaikide globalaren parte den jarduera 
ludiko bat bilakatu da. Roger Caillois soziologoaren arabera, 
posible da kultura baten aspektu ezberdinak aztertzea 
kultura horretan jokatzen diren jokoen bitartez (Caillois, 
1997). Jokoek beren kulturak islatzen dituzte. Kultura 
batean azaltzen diren konbentzio sozialak, lege eta arauak, 
tradizioak, liturgiak... jokoetan ageri dira islaturik eta horien 
bitartez azter daitezke. Baliteke arkitektura ere jokoen 
bitartez aztertu ahal izatea. Izan ere, bideo-jokoetan ageri 
diren espazio ludikoen konplexutasun-maila handiak ez du 
aurrekaririk.

Les jeux et les hommes: Le masque et le vertige liburuan Roger 
Caillois-ek jokoa sei ezaugarriren arabera definitzen du. 
Caillois-en arabera, jokoak librea, ez-emankorra, gezurrezkoa, 
banatua, arautua eta fikziozkoa izan behar du. Artikulu 
honetan azken ezaugarri horretan zentratuko gara. Bideo- 
jokoetako espazio arkitektonikoek fikzioak eraikitzeko zer 
mekanismo erabiltzen dituzten aztertuko dugu, ondoren 
gure egunez eguneko espazio arkitektonikoek mekanismo 
berberak erabiltzen dituztela ondorioztatzeko.

2. Fiktizioa

«(...) bigarren mailako errealitate edo egunez eguneko 
bizimoduari konparatuz erabat irreala den kontzientzia 
espezifiko batez lagundua» (Caillois, 1997)

Caillois-en arabera joko orok bigarren mailako errealitate 
baten kontzientzia espezifiko bat izan behar du. Adibidez, 

pais.com/tecnologia/2012/11/30/actualidad/1354276516_786955.html].
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haurrak «polizia eta lapurretara» jokatzean errealitate 
konbentzionalari paraleloa zaion fikzio batean murgiltzen 
dira, non, beste pertsona edo izaki baten rola betetzen 
duten. Jokoak irauten duen bitartean jokalarietako batzuk 
lapurrak izango dira, beste batzuk, ordea, poliziak eta jokalari 
guztiek onartuko dute errealitate berri hori.

Florian Schmidt-en arabera, fikzio batean murgiltzeko 
bi kondizio bete beharko dira. Alde batetik, hartzaileak 
(fikzioan murgilduko den subjektua) proposatzen zaion 

fikzioa onartu beharko du, bestalde fikzioa proposatzen 
duen tresna bat egon beharko da (Schmidt, 2007). Schmidt-
ek irakurle (fikzioaren hartzailea) baten eta liburu (fikzioaren 
proposatzailea) baten bitartez azaltzen du hori. Erlazio bera 
aurki genezake filmen eta ikusleen artean, edo jokalarien eta 
bideo-jokoen artean. Premisa honi jarraituz, bideo-jokoaren 
eta jokalariaren artean dagoen erlazioa aztertuko dugu, 
espazio arkitektonikoetan zentratuz.

2.1. Hartzailearen fede itsua

Aktibitate ludiko batek zentzua izan dezan, jokalariak jokoak 
proposatzen dion bigarren mailako errealitate horretan 

1. eta 2. irudiak ~ Resident evil 2 (1998, Capcom) bideo-jokoan ageri den 
Raccoon City-ko polizia- etxearen oinplanoak. Ez du bainugelarik.  
Iturria ~ Egileak marraztua.
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murgildu beharko du. Momentu orotan jokalariak jokoak 
eskaintzen dion paktu fikzionala onartu beharko du.

«Testu narratibo bati ekiteko orduan beharrezkoa da 
irakurlearen eta egilearen artean paktu fikzional bat 
onartzea, Coleridge-k horri «sinesgaiztasunaren etenaldia» 
deitzen dio. Irakurleak irakurtzen dabilena historia 
imajinario bat dela jakin behar du, baina egileak gezur bat 
kontatzen dabilela pentsatu gabe. Searle-k dioen bezala, 
autoreak benetako istorio bat kontatzen dabilelako planta 
egin behar du. Irakurleok, berriz, paktu fikzional hori onartu 
eta kontatzen diguna benetan gertatu delako planta egingo 
dugu» (Eco, 1996).

Beharrezkoa da irakurleak sinesgaiztasuna etetea eta egileak 
proposatzen dituen premisak onartzea. Modu berean 
jokalariak jokoak proposatzen dizkion premisa fiktizioak 
onartu beharko ditu.

Paktu fikzional hori bideo-jokoaren aspektu ororekin egin 
beharko da, espazio arkitektonikoak barne. Bideo-jokoak 
proposaturiko fikzioa behin onarturik, jokalariok ezin 
genitzake zalantzan jarri maiz bideo-jokoetan ageri diren 
espazio arkitektonikoen konfigurazio ezohikoak. Adibidez, 
Residen Evil 2 (Capcom, 1998) bideo-jokoan ageri den 
Raccoon City-ko polizia-etxeak zerikusi gutxi dauka benetako 
polizia-etxe batekin. Ezaugarri nabarmenena eraikin guztian 
ez dagoela bainugelarik izan likete. Hala ere, zaila da 
zehaztasun horietaz jabetzea, maisuki gauzaturiko bideo-
joko bat baita. Izan ere, paktu hau gertatuko bada, fikzioaren 
proposatzaileak ederki exekutaturiko fikzio bat proposatu 
beharko du.

2.2. Murgilketa-tresnak

Murgilketa-tresna bat fikzio batean murgiltzera lagunduko 
digun elementua izango da. Murgilketa- tresnak askotarikoak 
izan daitezke. Liburu bat, bideo-joko bat edo film bat 
murgilketa-tresnak dira. Baina makil bat ere izan daiteke 
murgilketa-tresna bat. Makil bat, adibidez, jokalari bat fikzio 
miresgarrietara eraman dezakeen ezpata bat, errifle bat, 
gitarra bat... izan daiteke. Hala ere, mundu guztia ez dago 
makil soil batek eskain ditzakeen fikzioak onartzeko prest.

Azken hitza fikzioaren hartzaileak izango duen arren, 
fikzioa proposatzen duen tresna zenbat eta garatuago 
egon eta erakargarriagoa izan, orduan eta hartzaile gehiago 
bere fikzioetan murgiltzea lortuko du. Azken finean paktu 
fikzionala, bere izenak dioen bezala, paktu bat da, eta alderdi 
biek jarri beharko dute beren aldetik. Makil batek, adibidez, 
ez du asko eskaintzen. Hartzaileak bere partetik imajinazio 
handia jarri beharko du makil hori ezpata edo gitarra bat 
dela imajinatzeko. Film batek, ordea, hartzaileari gauzak 
asko errazten dizkio fikziozko errealitate berri hori maisuki 
irudikatzen badu.

Hartzailea fikzioan murgiltzeko baliabide anitz daude: gidoia, 
pertsonaiak, erritmoa... eta noski, bideo-jokoetako espazio 
arkitektonikoek beren mekanismo propioak izango dituzte.

3. Fikzioak definitzeko mekanismo arkitektonikoak

3.1. Mekanismo deskriptiboak

Antonio J. Planells-en arabera fikzio oro marko pragmatiko 
ezagun batetik jaiotzen da, ezin baigenezake guztiz definiturik 
dagoen fikziorik eraiki. Hori dela-eta, beharrezkoa izango da 
hartzaileak ezagutzen dituen marko pragmatikoak erabiliz 
fikzio bat eraikitzea.

Designer’s Notebook: The Role of Architecture in Videogames 
testuan Ernest Adams-ek arkitekturak bideo-jokoetan 
dauzkan funtzioak identifikatu eta klasifikatzen ditu. 
Lehen mailako funtzio bezala «mugatu», «erronkak 
sortu», «ezkutatu» eta «esploraziorako inguruak eratu» 
sailkatzen ditu. Bigarren mailako funtzioen artean, berriz, 
familiartasuna, zehar-esana, «arkitektura berriak mundu 
berrientzako», surrealismoa, atmosfera, efektu komikoa eta 
klixe arkitektonikoa sailkatzen ditu. Poliki aztertu ondoren, 
Adams-ek bigarren mailako funtzio bezala sailkatzen dituen 
mekanismo guztiak fikzioak eraikitzera zuzenduta daudela 
esan genezake.

Haietako batzuek marko pragmatiko ezagun bati erreferentzia 
egitea dute helburu (familiartasuna, atmosfera, zehar-esana, 
klixe arkitektonikoa). Gainerakoek, ordea, marko pragmatiko 
ezagunak eraldatzen dituzte, berriak osatzeko helburuarekin. 
Mekanismo hauek beren artean konbina daitezke emaitza 
konplexuagoak sortuz.

3.2. Mekanismo narratiboak

«1. Narrazio fikzional orok fikzio bat sortzen du, baina fikzio 
oro ez da narrazio bat.

2. Narrazioek historiak gogora ekarri ditzakete, fikzioak 
historiez konposa daitezke eta horien mugak zeharkatu.

3. Narrazioak bukaera bat du; fikzioa, aldiz, inplizituki ireki 
mantentzen da» (Planells, 2014).

Hiru puntu horien bitartez bereizten ditu Planells-ek fikzioa 
eta narrazioa, izan ere, ezbaitira berdinak. Bideo-jokoetako 
espazio arkitektonikoek narrazioak transmititzeko beren 
mekanismo narratibo propioak dauzkate. Mekanismo 
narratibo bat zera da, narrazio bat transmititzeko jarraituko 
den metodo edo prozesua. Mekanismo narratiboak 
integratzen dituzten espazioak espazio narratibotzat hartuko 
ditugu testu honetan. Henry Jenkins-en arabera, espazio 
narratiboek narrazio murgilgarri batentzako aurrekondizioak 
sortzen dituzte. «Narrative Spaces» testuan lau espazio 
narratibo mota bereizten ditu.

• Espazio gogorarazleak: narrazio konkretuetara loturik 
ageri diren espazio konkretuak dira, beraz, automatikoki 
horiei dagokien fikzioa heredatzen dute (3. irudia).

• Aurrefinkatutako narraziodun espazioak: gertaera 
konkretu bat modu konkretu batean jaso dadin 
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3. irudia ~ Star Wars Battlefront 2 (EA, 2017) bideo-jokoan Naboo planetako 
espazioak zeharkatzen ditugunean Star Wars-en metaberso osoan leku honen 
inguruan eraturiko fikzio eta narrazioak heredatzen ditu espazioak. 
Iturria ~ <https://www.utinistarwars.co.uk/battlefront-ii-heavy-class- naboo>.

4. irudia ~ Antzezlan bat balitz bezala, Monkey Island (LucasArts, 1990) bideo-
jokoan aurrefinkaturiko historia batean zehar aurrera joateko beharrezkoa diren 
elementu eta pertsonaia guztiak aurkitu ditugu. 
Iturria ~ <https://www.oldpcgaming.net/monkey-island-review/>.
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5. irudia ~ Portal (Valve, 2007) bideo-jokoan zenbait paretatan zehar pintaketak 
ikus genitzake, zeintzuek gure aurretik, leku beretik ondo bukatu ez den norbait 
pasatu izan denaren historia narratzen diguten.
Iturria ~ <https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?l=portuguese&
id=1253619165>.

6. irudia ~ Hain da handia Minecraft (Mojang, 2009) bideo-jokoak ematen duen askatasuna, ezen 
bertan sorturiko munduetan web-serieak filmatu izan baitira.
Iturria ~ <https://www.youtube.com/watch?v=dVa1rBwcKuU>
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beharrezkoak diren elementu oro dauzkaten espazioak 
dira(4. irudia).

• Integraturiko narraziodun espazioak: beren baitan 
gertakari ezberdinen arrastoak irakur daitezkeen 
espazioak (5. irudia).

• Narrazioen sorkuntzarako espazioak: espazio mota 
honek ez du inongo narraziorik atxikirik, baina jokalariari 
askatasun-maila handia eta baliabide anitz emanez bere 
narrazio propioak sortzeko aukerak ematen dizkio (6. 
irudia).

4. Paktatu ez diren fikzioak

Orain arte mahai gainera ekarri diren erreferentzia oro 
espazio arkitektonikoak eta fikzioak erlazionatzen dituzten 
bideo-jokoen diseinuaren teoriari buruzko testuetatik datoz. 
Baina, aipatu beharra dago bideo-jokoetan hain nabarmenak 
diren fikzioak eraikitzeko mekanismo hauek eguneroko 
espazio arkitektonikoetan ere aurki genitzakeela, modu 
askoz zoli batean eta hartzailearekin inongo pakturik egin 
gabe. Adibide gertu bat aipatzearren, Bizkaiko hainbat 
ordenantza munizipalek eraikuntza berriko familia bakarreko 
etxebizitzak baserri tradizionalaren patroi estetikoei 
jarraitzera behartzen dituzte2. Modu horretan, hormigoizko 
eta altzairuzko etxeak zurez eta harriz apaintzen dira, 
estalkiak teila gorriz estaltzen dira eta beirate handiak 
erabat debekatzen dira. Arkitekturak herri- etxebizitza 
tradizionalaren klixeari eta zehar-esanari dei egiten dio, 
oroimenera nekazaritza- eta abeltzaintza-esplotazio txikiez 
osaturiko paisaia fiktizio bat gogora ekarriz.

Arkitekturak ez ditu fikzioak sortzen soilik bera denaren 
inguruan, baita historia izan denaren inguruan ere. Kale 
bati izen konkretu bat emateak pertsonaia historiko baten 
inguruan fikzio bat sor lezake. Kale eta etorbideek pertsonaia 
txalogarrien izenak jasotzen dituzten gizarte batean, edozein 
hiritarrek sakonean ezagutzen ez duen pertsonaia historiko 
batekiko duen pertzepzioa erabat alda dezake horren izenak 
kale bat izendatuz gero. Modu berberean monumentuak 
historiaren edo pertsonaia historiko baten bertsio konkretu 
bat kontatzera daude zuzenduak. Horretarako Jenkins-
ek bere testuan definitzen zituen espazio gogorarazlea 
edo integraturiko narraziodun espazioak erabiltzen dira. 
Arkitekturak narratzen diguna benetakoa, partzialki 
benetakoa edo erabat fiktizioa izanda ere, memoria hori 
arkitekturan grabaturik geratuko da.

Beste alde batetik, egunez egun, Jenkins-ek aurrefinkaturiko 
narraziodun espazioak zeharkatzen ditugu, adibidez, 
supermerkatu bat bisitatzen dugunean. Sistematikoki 
erabiltzaile orok esperientzia oso antzekoa izango dute. 
Bideo-jokoetan gertatu ohi den bezala, bere bidean 
aurrefinkaturiko elementuak aurkituko ditu (sarrera, 
erosketa-orga, ordainketa-kutxa...), edozein erabiltzaile/
jokalarik esperientzia bera izango duela ziurtatzeko, 

2     Ikus ezazu «Artículo 4.1.7. Condiciones estéticas de las edificaciones en 
suelo no urbanizable» VIII. Normas Urbanísticas, Tomo 1: Normas Generales 
del Plan General de Ordenacion del Territorio del municipio de Mungia (2014) 
kapituluan.

jarduteko askatasun-maila mugatu bat izan arren. 
 
5. Ondorioak

Ikus genezakeen bezala, fikzioak sortzeko mekanismo hauek 
egunez eguneko arkitekturan erraz aurki genitzake, ez dira 
bideo-jokoetako espazio arkitektonikoetan soilik erabiltzen. 
Are gehiago, lehen bideo-jokoa baino dezente zaharragoak 
dira seguruenik. Hala ere, bideo-jokoak, jokoak diren heinean, 
eta joko orok bigarren mailako errealitate-kontzientzia 
batez lagundurik joan behar duen heinean, bideo-jokoen 
diseinuaren inguruan aritu diren pentsalariek fikzioak 
sortzeko mekanismoei buruzko gorputz teoriko esplizitu 
bat eraiki dute. Hori dela-eta, esan genezake interesgarria 
dela arkitektura bideo-jokoen ispiluak itzultzen digun islatik 
aztertzea. Medio ezberdin bat izanik bideo-jokoen diseinuan 
foku nagusia kondizio ezberdinetan jarri ohi da. Kondizio 
horietako asko, maiz, arkitekturan ere aurki genitzake, 
baina hain nabarmenak izan ez arren, garrantzitsuak suerta 
daitezke. Kasu honetan, arkitekturari ispilu horren bitartez 
begiratzeak arkitektura fikzioak sortzeko tresna bat izan 
daitekeela konturatzeko balio izan digu, eta zeintzuk diren 
fikzio horien atzean dauden mekanismoak.

///

Bibliografia

Adams, E. (2002): «Desdigner’s Notebook: The Role of  Architecure 
in Videogames», <http://www.designersnotebook.com/
Columns/047_The_Role_of_Architecture/047_the_role_of_
architecture.ht m>. Bistaratutako eguna: 2015/08/19.

Caillois, R. (1986): Los Juegos y los hombres: Las máscaras y el vértigo, 
Fondo de Cultura Económica, Mexiko DF.

Eco, U. (1996): Seis paseos por los bosques narrativos, Lumen, Bartzelona.

Jenkins, H. (2007): «Narrative Spaces», in F. Von Borries, S.P: Waltz 
eta M. Böttger (edit.), Space Time Play:Computer Games, Architecture and 
Urbanism: The next Level, Birkhäuser, Berlin.

Juul, J. (2005): Half-real: Video Games between Real Rules and Fictional 
Worlds, The MIT Press, Cambridge, MA.

Schmidt, F. (2007): «Use your illusion: Immersion in Parallel 
Worlds»,in F. Von Borries, S.P: Waltz eta M. Böttger (edit.), Space 
Time Play: Computer Games, Architecture and Urbanism: The next Level, 
Birkhäuser, Berlin.

Waltz, S.P. (2010): Toward a Ludic Architecture: The space of  play and 
games, ETC Press, Zurich. 

Zambrano, M. (2011): Claros del bosque, Caterdra, Madril. 

Aldiri, 2019, III, 39, 30-35, ISSN 1889-7185




