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Garai gutxik jasan ditu gureak izandakoak bezain
aldaketa sakon eta bizkorrak. Oraintsu arte historiaz
pentsatzerakoan eta munduaren ordena irudikatzerakoan
bururatu ohi zitzaigun mapak leher eztanda egin du, mugak
hedatu dira eta estrategia berriak gailendu.
Horrela, kartografia ofizialei aurre egiten dien lu
rralde bat sortu da. Batzuk helmugara heldu direlakoan
daude; beste batzuk, berriz, kexu dira itsumustuan hartu
dituen egoera berria dela eta. Izan ere, egun bizi dugun
egoera zenbait joera indartsuren menpe dago, gero eta zo
rrotzagoak diren ezberdintasunen aurka, lehen bait lehen
eskuratu beharreko gizarte-homologazio premiatsua zehaz
ten duten joeren menpe, hain zuzen.
Duela hamar urte inguru bere burua «egoitza
erosotzat» zuen hori nortasun-gatazken eskenatoki bilakatu
zaigu orain eta aurreko hamarkadetan nagusi ziren erritual
narzisista erosoak suntsitu ditu. Hori dela bide, ikuspuntu
berri baten bila gabiltza munduaren ordena berria
interpretatzeko nahiz bertan eskuhartzeko.
Eta hain
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aldarrikatua izan den «historiaren amaiera» eta gero,
lurrean «Pake unibertsal» kantiarraren azken zohargiari
begira dagoenak ustez lainotasunez oles egin zuelarik,
gertakizunak azkar gertatzen dira bata bestearen ondoren,
amaiera zoriontsuak iragarri zituzten profeten logikari
inongo jaramonik egin gabe.
Norbanako gisa kultura, etnia eta hizkuntza aldetik
bere burua finkatu duen heinean, indarra hartu du Besteak.
Hori dela eta, ikuspuntu konplexuago eta jasankorrago bat
onartu beharrean gaude, jarrera etikoen
benetako
laborategia dena, non gure eredu politiko, kultural eta
estetikoen parametroak berraztertu behar ditugun. Nahi eta
nahi ez, mestiazaiak gero eta gehiago markaturiko egoera
baterantz goaz eta, aurre egin nahi izanez gero, gure
kontzeptu-hesiak, gure mugarri psikologikoak, beldurraren
eta biolentziaren sustraiak, aztertu behar ditugu. Ezin gara
eskubide-politikaren hegalpean babestu, batez ere eskubide
horiek kenketa, edo behinik behin, ahanzturen gainean eraiki
baldin baditugu. Gizatasun kontzeptua
osotasunean
berreskuratuz gero soilik izango dugu arazo gizatiarrak
ulertzeko ikuspegi egokia, gure garaiko eskenatoki berria
osatzen duen egoerarekin bat datorrena, alegia.
Jarrerak aldatu egin dira artearen mintzaira nahiz
kultur proiektuak direla eta, guztiak gara horren jakitun.
Norbaiten hitzetan, aldaketa hori etikoa izan da, beren dis
kurtsoaren gainean tolesturiko eta poetika atseginkorrek
zilegituriko erretorika hutsetatik at dihoan sentikortasun
berria sortu delarik. Gaur egun, artearen mintzairek beste
kutsadura bat, beste tentsio bat jasaten dute; askoz ere
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modu zuzenagoan lotzen zaizkie gauzen edo bizitzaren gai
neko esperientziei, alabaina ezin dute horien ukapena, min
bera estekatu edo goratu. Hori horrela, guztiz beharrezkoa
da kulturari buruz beste logika bat eratzea, gertakarietatik
gertuago dagoena, harreman sozial, politiko, etiko eta kul
turalek osatutako sistema berrian sartzen dena.
Honakoan bildutako materialetan mende bukaerako
Arte eta Kulturari dagozkien alderdi osagarri batzuk iku
siko ditugu. Material horiek Artelekuk gure garaiko joerak
aztertzeko 1992ko irailean hasi zuen lehen mintegiaren
emaitzak dira. Egileei eta egun haietako eztabaidetan parte
hartu zuten guztiei eskerrik beroenak.
Francisco Jarauta
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Artea eta Kultura kapitalismo
ondoko gizarteetan
Francisco Jarauta

Aldi berean modernoa, eklektikoa, jasankorra eta des
potikoa, ezinbesteko eta beharrezko gizarte homologazioa
egunez-egun definitzen duten joera boteretsuk menderatua,
gardena, telematizatua, komunikazio jario ikusgarrien, zen
tzu-makinen, gizadiak inoiz izan duen eraldaketa erabateko
eta atzeraezinenaren muga den mende eta milurtearen amaie
ra aurre-aurrean duen gure garaiaren eskenatokia itxuratzen
duten gertakarien ordena-sortzaileen menpe.
Hau dugu gure garaia. Konplexutasun gero eta handia
goa, azelerazio mota ugariaren menpe dauden ihardunbidek
sortarazitakoa, egitura sinbolikoak, haien bidez geure kultura
osatzen duten ordenak pentsatu eta legezkotu ditugunak, al
datzea dakar berekin. Horren ordez denbora mugagabea, era
baki gabekoa, homologaziorik boteretsuenek eta desberdin
tasun zorrotzenek zuzendutakoa, iragartzen du disoluzio eta
eraldaketa sakon batek. Ezbaiaren eta asmaketaren eremu
gisa aurkezten zaigu gaur egun inguru hori. Inork ere ez daki
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norberaren zoria, zenbaitek kultura zuzentzen duela esaten
dutena, entropiaren lege horretan erabakiko ote den, ala
besterik gabe gizabidezkoa dela aitortuko den ordena berriz
ere eraikitzeko prest dagoen gizakiaren zereginak zuzen
duko ote duen.
Datozen urteek arrazoiaren eta askatasunaren aldeko
beharrezko apostuarekin zerikusirik izango dutena inork
ez du zalantzan jartzen. Eta ikusle soilak ez izateko be
harrezko arreta izan daiteke litekeen gure etorkizun ko
lektiboa dagoeneko erabakitzen ari den eskenatokian gure
garaiaren iragan zalantzazkoa eta lilurazkoa hipotetikoki
aurreratzea.
I
Gure garaiari postmodernoa deitu zaio. Halako guzti
tarako diagnostiko horren bidez, uste batzuk batu ondoren,
egiazko arrazoiak izkutatzen utzi ditugu eta hori orain gertakari berriak tarte - ezohizko bortxakeriarekin sortu da
berriz ere. «Jakituriaren ordena bazterketan oinarritzen da,
zeregina bazterketa horiek azaltzea (barnehartzea?) da» zioen
M. Foucault-ek.
Gure garaia, berorri buruzko interpretazioz zamatuta,
asetuta dago. Erabat erritualizatutako mintzaldiak dira eta
horien asmoa da zehazten gero eta zailago eta, behar bada,
garrantzirik gabekoa den ustezko nortasun bati buruz eten-
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gabe, behin eta berriz, galdetzea. Zerbait galdu izanaz, zer
baiten amaieraz, zerbait hori ondo zehaztu gabe geratu de
larik, jabetuta eraikitako interpretazio sistema da. Gehiago
da irakurketa inpresionista, unez osatutakoa. Eta horrekin
batera doan kontzientzia laburrak ezbaiak, segurtasun ezak,
zatikazko jakituriak ditu ugari. Eta, hala ere, gaur egun
beharrezkoa, ezinbestekoa, bilakatu da berriz ere galdera.
Gure garaia definitzen duten baldintzekin aztabaidatzea
moralki behar-beharrezkoa suertatu da; ez dago jokoan ger
takariak soilik ezagutzea, giza-duintasuna baizik, esperien
tzia modernoa hura zehazteko gai izan den arabera. Horre
gatik dugu premiazkoa ikuspuntu berriak, egoera berria in
terpretatzeko gai izango direnak, berriz ere planteatzea, hain
zuzen, egoera horri buruz erabaki ahal izateko. Ez dago
historiarik berregin beharrik, gertakariak zuzendu eta ho
riek gaur egun egituratzen dituen konplexutasuna bere bai
tan hartuko duen ikuspegia dugu beharrezkoa.
Batzuek - D.Bell-ek, R Kraus-ek, besteak beste industrial ondokoa edo kapitalismo ondokoa deitzen duten
azken aldi honetan jaiotako antolaketa sozial eta politikozko
kultura forma berriaren legezkotasuna dago jokoan.
Benetako laborategi horretan tradizio modernoak berorren
esperientziari zentzu emateko erabili zituen eredu moralak,
estetikoak, politikoak, etab. erabat desegin eta eraldatu dira.
Peter Eisenmann dugu desegite prozesu hori zuzen-zuzenean
gehien aztertu duena. Garai modernoak euskarri gisa dituen
hiru fikzio handiak - errepresentazioa, arrazoia eta historia
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- jadanik ez dira eraginkorrak gure garaian gertakari berriak
interpretatu eta haien legezkotasuna ezartzeko. Fikzio horiek
menderatu eta antolatu egin dituzte bizitza modernoaren
ikuspegi guztiak eta horien pentsakera, egiteko era eta
itxaroteko era egituratu ere. Fikzio horietako bakoitzak
funtsezko helburua zuen: errepresentazioarena, esanahiaren
ideia gorpuztea; arrazoiarena, egiaren ideia kodifikatzea;
historiarena, etengabeko aldaketaren hatzamarretatik
denboragabekoaren ideia berreskuratzea. Hiru fikzio horien
krisialdiak - hortik datorkie eraginkortasun heuristiko
eztabaidagarri hori - beste prozesu bat dakar berekin eta bertan
beste fikzio berri batzuk edo, kasu honetan, horien noraezak,
dagoeneko ez denari baina oraindik zeharo aldatu gabe
dirauenari dagokionez, pentsakera eta egikera berriaren
antolatzaile gisa azaltzen dira. Hala ere inork ez du zalantzan
jarriko gure garaiaren kontzientziaren osagai nagusienetakoa
denik galera, ilusio bat uztea, printzipio orokor bati uko
egitean oinarritutakoa. Tradizio modernoak printzipio orokor
hori arrazoi gisa definitu zuen eta kulturaren ideialaren
berme bilakatu zen, horren logika izanik giza-esperientziaren
lengoaia eta forma ugaritasuna lehen funtsezko lengoaiarantz
bideratzea, erreala denaren kontraesaneko ugaritasuna eta
denboran zehar horren bilakaera bere baitan hartzeko gai
izango litzatekeen lengoaiarantz, alegia. Batasun hori, hain
zuzen, apurtu egiten da eta ezinezkoa gertatzen da hura
berregitea. Horren ordez, esperientziaren eremuen arteko
etena areagotu egiten duen noraezak alorrez-alor
autonomizatu egiten ditu eremuak, gure garaiak azkenean
bereganatu egiten dituen antinomia berriak sortaraziz.
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Weber-en eragin nabarmeneko ikuspuntu horrek onartu
egiten du funtsezko gertakari bat, Forma handia den
Kapitalismus-en sorrera eta garai modernoan zehar haren
aurrerabidea, hain zuzen. Forma handi hori jadanik ez da
ulertu behar produkzioa antolatzeko eta giza-harremanak
itxuratzeko sistematzat soilik, batipat, kulturaren forma
guztien logikatzat baizik. Hor, hain zuzen, kokatu beharra
dago esperientziaren abstrakzio eta bazterketa prozesua,
bizitza antolatzeko mota desberdinen bidez jaso dugun
bezalaxe. Eta gure garaia prozesu horren orokortasun eta
nazioartekotasun gune edo aldi zabalenekotzat hartzerik
badago, ulergaitza izango litzateke zenbait gertakari kultural,
politiko eta sozialen interpretaziorik ez bilatzea berorren
egituraketan, fenomeno horiek beraien logikatik sortutako
emaitza balira bezala hartuz.
Azken hamarkadan zehar maiz ageri izan den irakur
keta atseginkorrak zergaitien erroko azterketatik abiatuta
baino gehiago, gertakarien halako fenomenologiatik abiatu
ta ulertu du gure garaia behin eta berriz. Ondorioak deskri
batu ordez, bizitza pribatu eta publikoaren forma desberdi
nen ikuspegiak eta horiek errepresentatzen zituzten jakitu
riak eta mintzaldiak, hots, zientzia, morala, artea, politika,
faktikoki, bereganatutako zerbait, hutsala, balitz bezala des
kribatzea nahiago zuten sasi-azterlariek. Modernismo on
doko teoria jakin baten muga, zalantzarik gabe, haren mu
rrizketa izan da azterketaren eremu egokia finkatzeko ga
raian eta, era berean, ezagutza soila baino gehiago izango
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litzatekeen kritika mota postulatzeko interes eza ere bai.
Itxurazko inozokeri horrek halako ezgaitasuna sortarazi
du eta hori gaur egun agerian geratu da egoera berria azal
tzeko ezintasunaren bidez. Azterlariek aurkezten ziguten
subjetu barreiatu eta zeinu eta itxurantzen laberintoan gal
dutakoaren mapa, beti ere kitatzeko pozkario arraroarekin
batera, ez darama inora ere eta, gainera, jadanik ez du
garai honetako subjetu berririk interpelatzen. Era berean,
guztiz estetizatutako kulturaren neutraltasun babestu eta
idealizatu hura, kapitalismoa bapatean gainditzean edo,
behintzat, eroso eraberritzean sinesten zuena, gaur egun
agerian utzi dute zenbait gertakarik, berau interpelatzen
dutenak, larrienak aipatu gabe. Horrela, argi geratu da gain
ditzea baino gehiago, kapitalismo mota oraindik ere
hutsagoa zabaltzea dela asmoa eta, horregatik, era indus
trialek lehenago ezagutu ez zuten eremutara (esaterako
komunikazioa, artea, etab.) heldu dira, horiek sistemaren
nolabaiteko logika orokorrerantz berriz ere bideratuz eta,
azken finean, merkagaia, hau da, produktua, bere ustezko
lehen zentzua baino gehiago, hain zuzen, kulturaren siste
mak hartarakotzen dion erabilera eta balorearena berega
natzen duena bilakatuz.
F. Jameson-ek adierazi zuen, hemen azaldutako argu
dioen harian, postmodernitatea, estetikaren aldetik baino
gehiago, historiaren aldetik planteatu behar dela. Ez da inoiz
gehiegi azpimarratuko, dio Jamesonek, postmodernitatea
aukera estetikotzat, beste askoren artean, hartzen duen
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ikuspuntuaren eta kapitalismorik aurreratuenaren logika
ren joera kultural nagusitzat jotzen duen ikuspegiaren ar
teko aldea; hain zuzen, bi ikuspuntu horiek gertakariari
bere osotasunean heltzeko bi era zeharo desberdinetara
daramate: alde batetik, epaiketa moralak, eta bestetik, his
toriaren barruan gure garaiaz pentsatzeko benetako ahale
gin teorikoa.
Bigarren hipotesiari jarraituz arazoaz aritzeak
eskatzen du azken prozesu historikoaren konplexutasuna
hartuko duen ikuskerarantz irekitzea eta, handik abiatuz,
planteatzea orohar kulturaren etorkizunaren arazoa eta,
zehazki, kapitalismo aurreratuaren aroan egitura gisa
kulturak duen egitekoaren arazoa. Azken hamarkadaotan
zehar kulturaren ihardueraren ezaugarri nagusia izan da,
hain zuzen, gizartean duen egitekoa aldatu izana. Beste
garaitako kulturaren ezaugarri «cuasi-autonomikoa», hau
da, haren izate utopiko edo lilurazkoa, mundu bizipraktikoaren gainekoa, legezkotasunetik jarrera kritikora
arteko mota desberdinak harturik, homogeneizatutako gune
baterantz bideratua izan da berriz ere. Bertan, prozesu
zabalago batek eragindako logika besterik ez dago.
Ondorioz, tradizio modernoan alde kritiko gisa jarraitu
zuten kulturaren forma horiek orain euren eskuragarritasuna
eta autonomia deuseztatzeari amore eman diote. Jamesonek
berak adierazi du postmodernitateak ezereztu egin dituela
tarteak («tarte kritiko» hori barne dela) eta itxuraz orden
sakabanatu eta jasankorra, baina, azken finean, uniformatua
eta agintezalea, inposatu duela.
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Homogeneizazio orokor horren aurrean, hain zuzen,
zehaztu beharra dago proeiktu kritiko berria, ez soilik
Jamesonek zioen tarte hori berreskuratzeko gai izango dena,
baizik irdudimena eta oroimena sinbolikoki ezereztea
galeraziko duten beste ekintza batzuk postulatu ahal izango
dituena ere bai, merkataritzaren erregetzaren azken forma
onartzeari uko egiten dioten jakintza eta grina berreskuratuz.
Kulturaren etorkizuna berriz ere planteatu ahal izango
bailitzateke horrela, alegia, ez bakarrik esperientziaren beste
eremu batzuk berreskuratuz - Bataille-ek esperientziaren
«bahiketaz» hitz egiten zuen eta «barneko esperientzia»
aldarrikatzea galdatzen zuen -, baizik eta mapa berriak, beste
kartografia bat, eginaz ere bai, gauzen orden berria,
pentsatzen ohituta gaudena baino komplexu eta larriagoa,
itxuratu ahal izan dezagun.
II
Izan ere, prozesu luze eta neketsuan gaude eta horrek,
nola edo hala, iruditu ere ezin dugun egiturako gizarte
globala ernarazten du. Benetan inozoa izan da zenbait
azterlari politikok gertakari hain garrantzitsuak diren
Berlingo orma edo SESBeko eta gainerako errepublika
sozialistetako Alderdi Komunista desagertzea baloratzeko
izan duten garaipenezko erreakzioa. «Jadanik iritsi gara»
edo «historiak arrazoia eman digu» zioten zoramenezko ohiu
batzuk. «Aldaketa handia», «osatutako estatu ikusgarri» hori
(Debord) edo, gizartea antolatzeko eta legezkotzeko siste-
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ma gisa «kapital-parlamentaritza»ren (Badiou) eredu
politikoaren unibertsalizazioa sortzeko beharrezko baldintzak
daude azkenean. Ahaztu egiten zuten bai liberalismo
kapitalistak nahiz sozialismo erreboluzionariak historia
beraren bi aurpegi zirela, esperientzia historiko berean
errotutako aurkako bi proiektu. Eta esperientzia historiko
horretatik abiatuta, hura interpretatuz gizabidearen politika
zehazteko baliabideak eta arrazoiak postulatzen dutela. Ez
da garaileen eta garaituen historia, historia moraltzat hartu
beharra dago. Eta alde bakoitzaren erruak-erru eta
hutsegiteak-hutsegite, Bloch-ek «kultura modernoaren bi
arima» deitutakoari ahots eta aurpegi emateko gauza izan
den garaiaren eskuzabaltasuna aitortzea zen garrantzitsua.
Batzutan zaratatsua eta bestetan gorra izan den bi arima
horien arteko eztabaida estrategiatzat erabili izan da
horietako bat historiaren neurri morala bihur dadila
eragozteko. Horrela, tarteko bidea ezarri da eta bertatik
nahitanahiezko legezkotasunen eta beste proiektu politikoren
mugak zehazteko.
Dena dela, goian aipatutako azterlari politikoen
inozokeri kritikoak izango du, beharbada, nolabaiteko
arrazoiarik, sozialismoek eta eredu politikoaren etengabeko
homogeneizazioak berekin ekarri duten krisiaz ari bada.
Kulturaren bestelako formari buruz lehen aipatutakoa
politikaren etorkizunari ere egoki dakioke. Horixe izan
daiteke, beharbada, gure garaiak aurre egin beharreko
arazorik larrienetakoa. Weber-ek edo Parsons-ek gizarte
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modernoetan politika antolatzeak dakarren burokratizazio
eta abstrakzio prozesu gisa adierazitako horretaz jadanik
ez gara ari, ez; gaur egungo politika konplexutasunaren
logikak zuzendutako eta interesen sistemak agindutako
botere estrategiaren menpeko instantzia teknikoadministratibo bilakarazi duen ondorio funtsezkoagoaz
baizik. Munduaren Administrazio Batzorde antzeko hori,
hain zuzen, pentsatzeko eta erabakitzeko ezgai suertatu
da, azken hipostasia den nazioarteko Kapitalaren diktatak
agindutako arrazoien arabera ez bada.
Zentzu horretan uler daiteke politikaren ezgaitasun
etikoa gizabideaz, bestelako interesen lehentasunaz baino
areago, berriz ere pentsatzen hasteko. Gizadiarentzat muga
moral izateko gauza diren bitartekaritzak, hots, erakundeak,
sinesmenak, erlijioak eta ideologiak, desegituratu eta
edukigabetzen dituzte eta, ondoren, erabat ezerezturik berriz
ere proposatzen dituzte. Era berean, helburuen eta bideen
arteko aukera faltsuak, etika eta politika guztiak geldiarazten
dituena, esperientzia ezerezteko beste era bat inposatzen du
askatasun, berdintasun eta justiziarako gune zabalagoak
irekitzen dituzten prozesuak onesgarri bilakatzeko gauza ez
denean.
Egia da mundua bateratzeko proiektuak aurka duela
bereizgarritasun nazionalak, erlijiozkoak, etnikoak, etab.
berreskuratzea, zeinen bidez, aurreko proiektuaren ustezko
batasuna, oreka eta legezkotasuna ere gutxienez eztabaida-
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garri suertatzen diren. Duela denbora gutxira arte zenbaitek
«etxe erosotzat» zuena tirabirazko mundua, gainditutzat
jotzen ziren ustezinezko antagonia edo gatazken menpe da
goen mundua, alegia, bilakatu zaie orain, eta horientzako
irtenbidea, behinik-behin, zalantzagarria da. Horregatik
sortu da mapa berrien beharra, areagotzen ari den
konplexutasun horri buruz pentsatzeko, bere borondate
onarekin bat ez datorren guztia oroimenetik baztertzea na
haigo duen erabateko bakezaletasunaren ikuspegi murri
zaleari uko eginez.
Beharbada, konplexutasun berri horretatik abiatuta
kartografia berria, ezaguerazko mapa berriak, eraiki ahal
izango dira. Horietan, lehenik eta behin, zehaztu beharko
dira adierazteko erabaki kolektibo berriak, bai bestea
ezagutzeari dagokionez, borondate oneko homologazioen
gainetik, alegia, erroko desberdintasunetik eta
baldintzagabeko komunikaziotik abiatuta, bai bikotea,
senidea, eskola, hiria, etab. kontuan izango dituzten
esperientzia berriri dagokienez ere. Esperientzia berri
horietatik abiatuta bakarrik, esan daiteke erabakia etikoa
dela, hau da, formen eta kulturen nahasketa eremu pro
pio gisa, bertatik beste esparru politiko bat asmatu behar
dena, hartzeko irekia dagoena.
Felix Guattari-k, azkeneko entseiuan, gure garaian
burutu beharreko lehenetariko zeregintzat jo du denbora
honetako benetako erakunde existentzialak, jadanik duela
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hamarkada batzuetakokoekin zerikusirik ez dutenak, berriz
ere zehaztea. Gizabanakoa, gizartea eta makina elkarguru
tzatu egiten dira; legeak, etika, estetika eta politika ere
bai. Gaur egungo helburuen noraez larriari aurre egin beha
zaio. Izatea berriz ere banakotzearen baloreak, erantzuki
zunarenak, ekologiaren defentsarenak, etab.enak polarita
te kritiko gisa finkatzera zuzenduta daude, eztabaida eska
sen menpe dagoen antzinako eskuin-ezker dikotomiaren
gainetik.
Albokoari benetan entzuteak ez du soilik erabaki
etikoaren funtsa izan behar, erabaki politikoarena, ordea,
ere bai. Desberdintasunak, banakotasunak, marginalitateak
eta eromenak ere entzuteak - zioen Guattarik - ez du soilik
jasankortasunera eta anaitasunera behartzen. Funtsezko pro
pedeutika bilakatzen da, ezbaiaren ordenarekiko etengabe
ko harremana. Desberdintasunaren subjetibotasuna hedatu
behar da zeren, horrela ez balitz, nortasunaren gatazka izu
garrian murgilduko bailitzateke gure garaia.
Bide horrek ez du eskatzen antzinako egoerara
itzultzerik; gure garaiaren gaur egungo egoeratik burutu
beharreko zeregina da. Inork ere ezin dezake saihestu
konplexutasun maila berria eta hortik datozen erabakiak.
Aldiz, konplexutasun hori bera, hain zuzen, abiagune berri
bilakatu behar da etika, estetika edo politika arduratsuari
buruzko edozein hausnarketarako, goian aipatutako
ezereztatzea sahies daitekeen moduan. Beharbada ez dugu
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jakingo egoera berri hori nola errepresentatuko ote den
ere, baina egia da egoera berriaren eta horri ematen diogun
erantzunen arteko tirabirak basakeria berrirantz baino ez
garamatzala.
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Mendearen Amaiera:
Garaiko Teoria Baterako Oharrak*
Valeriano Bozal

1

Arrazoi batzuek, ez bakarrik aldarrikapenezkoek, garai be
rriari buruz, aurreratutako mendearen amaierari buruz, hitz
egitera bultzatzen dute. Haietaz gain, aipatu beharra dago
amaituta dagoela dioten garaiko autokontzientzia bera, begi
rada iraganerantz zuzentzen duena, bukatuta dagoela dioten
denboraren egitura, ardatzak, egitura horretan bakoitzak duen
lekua, egituraren balioa, izango balu, berorri zentzua ematen
dioten erdiguneak eta garaiarako finka daitezkeen denboramugak ere ahal bezain argiro zehazten saiatuz. Asmo horien
emaitza dira, besteak beste, Pompidou Etxeak antolatutako
erakusketak, zeinen bidez Parisen erdigune horietako bat,
beharbada erdigunea, finkatzen zuen, edo jadanik XX. men
deko klasikoak, garaia isteko finkatzear geratzen ziren baka
rrak (Pollock, Klein, Balthus, Bonnard...), zehazteko haren
* Honako saiakera aurretik argitaratu zen, "La Balsa de la Medusa"
izeneko aldizkariaren 1 zk. an.

26

kezka, zeren aurreko mendekoak dagoeneko argiro finkatu
rik baitzeuden aspaldidanik; antzeko zentzuan, nahiz eta
bestelako planteamenduz, Hanburgoko Kunsthalle-ko
erakusketak, zeinen bidez moderno deitu ohi zaion garaia
ren hasierak historikoki eta kritikoki planteatzen zituen, edo
bilduma panoramikoak, esaterako, Tendenzen der Zwanzi
ger Jahre-a (Berlin, 1977), non kezka nabaria zegoen jada
nik izandakoa antolatzeko, hots, agortua eta mugatua ziru
dien ihardueran hazkundea edo garapena nekez onartuko
zuen abangoardia. Venezian, 1976an, Attualitá internazio
nali, 72-76 (Vienako Biurtekoa, 1977) erakusketaren bidez
abangoardiaren gaurkotasunaren laburpena eskaintzeko as
moa izan zutenean ere, ez zegoen ardatz berririk eta alfabe
toaren ordenera eta aurkeztutakoaren banakotasun errokoe
nera jo behar izan zuten: bakoitzak espazio bera eta banan
dua zuen. Etenaren eta zatikazkoaren, beraz, modernismo
ondoaren aldarrikapena bilakatu zen erakusketa.
Erakusketa haien eta azkenaren artean kontuan
hartzeko hainbat alde daude, bata eta besteak garai
desberdinetan koka daitezkeela. 1976koak aurkeztutakoa
erakustearen eremutik kanpora ezerekin lotuko lukeen ideia
orokorrik ez zuen betetzen. Ekoiztutakoa kronologikoki
jasotzearen asmo historiko bakarra zuen, gaurkotasun
zentzua baino besterik kontuan hartu gabe: gaitzat gai eza
zuen. Beste erakusketetan bide zeharo desberdinetik jo zuten.
Guztiek gai zehatza zuten: aztertu eta erakutsi, edo erakutsiz
aztertu -erakusketari hala dagokionez- garai historiko baten
zentzua edo zentzuak, arian-ariko iharduera antolatu eta
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haren loturaguneak behar bezala kokatu. Bataren espazialki
banakotutako erakuspen alfabetiko soilaren aurrean, besteek
beraiek egindako historia onartzen zuten.
Haientzat 1979an planteatutakoaren antzeko zerbait
egiten saiatzea arriskutsua zen, edo ezinezkoa: nola erakutsi,
adibidez, espresionismoa alfabetoaren ordenaz baliatuz, es
tilo-harremanak, giroaren testuinguruak, gizartearenak,
norabide ideologikoak, etab. kontuan hartu gabe? Nola egin
hori, bada, abangoardiaren mugimendu guztiekin eta
abangoardia bere osotasunean harturik?
Sentsibilitate desberdinak adierazten zituen horrek.
Sentsibilitatea maila da, amaituta dagoela esan ohi den ga
raiari dagokiona. XVIII. mendeko filosofo, literato eta kri
tikarien artean jarri zen jokoan, garai modernoaren hasie
ran, baina gaur egun oraindik eraginkor erabili daiteke.
Mendearen amaiera aldarrikatzen dutenek bai sentsibilita
tearen forma berriak, bai aintzinako formak, modernoak,
gaur egungo sentsibilitateari ez dagozkiola kontuan hartuz
egiten dute hori. Gugan eragin duena da gure sentsibilita
teak erreparatzen duena, baina gertakari horrek zirkulu for
ma hartzen du, zeren gure sentsibilitateak erreparatzen due
nak besterik ez baitu gugan eraginik. Nolanahi ere, iraga
nik hurbilenerantz begirada zuzenduz gero, ikusten dugu
gauza asko jadanik indarrekoak ez ditugula, gure sentsibili
tatearen eremutik kanpo geratzen direla. Eta kanpo geratze
horrek aintzinako edo zahar bilakatzen ditu, iraganeko bes
te garai batean kokatuz, historian. Iraganeko garai bati buruz
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hitz egiteak urruntasunaz hitz egitea dakar berekin, denbora
fisikoa laburra bada ere, eta hori gertatu ohi da, sentsibilita
tea erabat bestelakoa baita.
Baina, garaiari buruz hitz egiteak -eta zer esan nahi
da mende amaiera aldarrikatzean, beste garai berri bat hasten
dela ez bada?- muga batzuk eta zentzu bat, baina etorkizuna
eta aipamen egiteko iragana ere finkatzea dakarrenez,
iraganarekiko ezarritakoaren bestelako harremana bilatzen
da, egitura hartan finkaturik geratutako edo ardatz haiek
zehaztutakoaren bestelakoa. Harreman horretan iraganak
aurrikusi ez den itxura hartzen du . Espresionismoa ez da
jasotzen bere baitan izan zezakeen bihurritasun ideologiko
edo moralagatik. Kezka piktoriko eta adierazbidezkoak soilsoilik dira interesgarriak orain, antzinako figurazio zuzena
sortzeko ahalmen espresionista, adierazbide figuratiboan
1

1 Eta eskemetan aurrikusi ez dena bilatzen da. Hori da, adibidez,
Chirico eta pintura metafisikoaren kasua. Italiarra ohizko iharduera
abangoardistaren korrontez kontrako pintorearen adibide argia da .
Surrealismoari eta berez pintura metafisikoari lotueneko uneetan izan
ezik, nekez kokatuko dute Chirico abangoardiako mugimendu batean,
eta, aldi berean, nekez baztertu edo uka daiteke haren modernitatea.
Chiricoren pintura behatuz gero, beti antzematen da abangoardiaren
kategoriak ez direla nahikoa gaur egungo artea azaltzeko. Susmo bera
sorrarazten dute haren inguruko pintore batzuek, hots, Carrá, Sironi
eta Morandi-k, batez ere guztien artean baliotsuena iruditzen zaidan
azkenari dagokionez.

29

eta grafikoan berehalakoa, grafiaren bizitasunari eta
irudiari berez lehentasuna ematen diona, pintzelkada
basatia, jariatzen duena, jatorri berrietako osagaia eta
tresna.
Historiarik ez dagoen edo haren amaieran aurkitzen
garen modernismo ondoko aldarrikapenak ez du esan nahi
iraganarekiko harremanik ukatzen denik. Iraganean, esate
rako, Nietsche-k edo Heidegger-ek ukapen horren iragarpena
bilatzen zuten eta horrek ondorioz dakar batez ere etorkizuna
dagoela ukatzea. Puntu horretan, hain zuzen, bi garaiak ge
hien bereiz daitezke, zeren modernoak beti etorkizunaren alde
egin zuen apostu, aurrerabidezko ideologiari jarraituz. Filo
sofoek eta historiagileek dioten arabera , modernitatea gai
nerako garaietatik bereizten duen gauza ez da etorkizuna au
rrikusi duen bakarra dela, baizik eta etorkizuna aurrerabidearekin eta modernitatearekin identifikatu duen bakarra izan
dela, hura goreneko balore bilakatuz.
2

2. Adibidez, Vattimo eta eta Bell-ek, egile hain desberdinak izanik,
ideia hori azpimarratzen dute. Hona hemen lehenengoaren idazati
guztiz zehatza: ... izan ere, pentsamenduaren

historiaren

ideiaren

menpe dagoen gertakaritzat ezaugarritu daiteke modernitatea.

Hura

ulerturik arian-ariko argiketa gisa, funtsen eskuratze eta berresku
ratze prozesu gero eta osotuagoan oinarritzen dena. Funts horiek
sarritan «jatorritzat» hartzen dira eta, horrela, mendebaldeko
toriaren iraultza teorikoak eta praktikoak berreskuratze,

his

birjaiotze

eta itzulera gisa aurkeztu eta legezkotu ohi dira (Modernitatearen
amaiera, Bartzelona, Gedisa, 1986, 10). .../...
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Halako baieztapenak, bere orokortasunagatik besterik
ez bada ere, ñabardura batzuk galdatzen ditu, orain eta hemen horretan ihardun ezin badugu ere. Dena dela, aurreago
ikusiko dugunez, nahiz eta haren benetakotasuna zalantzagarria den, ontzat har ditzagun oraingoz, hausnartu beharreko topikotzat. Nere asmoa ez da hainbeste eztabaidan
sartzea eta mende amaieraren baieztapena ukatzea, baieztapenak irekitzen dituen bideei ekitea baizik. Horrek ez du
esan nahi, hala ere, baieztapenaren alde eztabaidagarriak
saihestu edo ahaztuko ditudanik. Garaiari buruz hitz egitea
berau errepresentatu, interpretatu eta, nolabait esatearren,
.../... Heidegger eta Nietzscheren ikuspegitik hitz egiten du hemen
Vattimok eta puntu horretan haiekin bat dator. Ondoren, liburu beretik jasotako idazatian, zera dio: Modernitate garaian gizaki modernoa
balore bihurtzen da, are gehiago, gainerako balore guztiak aipamen
egiten dioten balore nagusia (...). Aurrerabidearekiko fedea, prozesu
historikoarekiko fede gisa eta aipamen probidentzial eta metahistorikoez gero eta gehiago gabetuta ulerturik, berritasunaren balorearekiko fedearekin

identifikatzen da soil-soilik (ibid., 91). Vattimoren

hitzok ukatu gabe, esan nahi nuke aurrerabide horrek berez duen ontasuna, modernitate horren ontasuna, alegia, zalantzan jartzen dutenak, esaterako, Nietzsche eta Heidegger, modernitateari ere atxikita
daudela eta, zentzu horretan, aurrerago frogatzeko asmoa dudanez,
modernitate garaia ezin dela alde bakar batetik deskribatu.
D. Bell-ek, bestalde, bestelako ikuspegi eta metodoz aztertzen
ditu arazo horiek Kapitalismoaren kontraesan kulturalak famatuan,
Madril, Alianza, 1977.
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hari subjektu bat ematea da, alegia, faktikotasunaren ezeza
guntasunetik historia ateratzea. Kalifikatzeko edo deskali
fikatzeko balio du, denboren norabidean egon ala ez kon
tuan hartuz, zeren, kontraesanekoa badirudi ere, modernis
mo ondoari moderno izatea atsegin zaio, hau da, berria eta
baliotsua denarekin izatea, ustez hori baita berau.

2
Teknologia berriei buruzko hitzaldiak gainbeheratu du
iraultza zientifiko-teknikoari buruz izandako beste hura, zen
baitzuk lehenengoaren aurrekaririk zuzenena dela diotena,
hau da, Marx-en baieztapen klasikoen hitzaldia, kapitalis
moari zegokion egitekoa zen garapen teknikoaren beharrari
buruzkoa, iraultza gauzatu ahal izateko.
Aipatutako gainbeheraketa aski ezaguna da: teknologia
berriei buruzko hitzaldiak edozein iraultza-proiektu
ordezkatzen du, modernizazioaren kontserbazaletasunaren
onerako. Horri, epe erdiko eta laburreko helburuei buruzko
errealismoa eransten zaio: ez da gizarte-harremanen egitura
eraldatu behar, eta are gutxiago boterearena -puntu honetan
ezin errealagoa da-, baizik eta modernizazioak galdatzen
duen neurrian, hau da, argudio horren araberako garapenaren
neurrian: lehen helburua ez da aberastasuna eskuratzearen
hausketa, hori ez baita zalantzan jartzen, modernizazioaren
mesederako aberastasun hori garapen teknologikora
zuzentzea baizik.
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Hitzaldi hori oinarritzeko arrazoi on ugari erabili dira, eta
mota eta jatorri anitzekoak. Batzuek Marxen argudiaketan
bertan aurki daitezke eta hemen itxuraz ez du asmatu: iraul
tza sortu zen berau bultzatu behar zuen garapen teknikorik
izan ez zen lekuan, alegia, maila tekniko eta industrial es
kaseko herrietan, hain zuzen. Egia da gizarte horietan jaio
tako iraultzak ia ez duela zerikusirik Marxek haiei buruz
izandako itxaropenekin - nahiz eta benetakoa den, gaine
rakoak irudimenezkoak baitira-, beharbada, sortu ziren he
rrietako garapen maila eskasagatik, hain zuzen. Nolanahi
ere, egiazko sozialismoaz hitz egiten hasten den unea den
desegokipen horren eta etorkizuneko aldaketarako ezinta
sunaren kontzientzia krisialdi garaian sortu eta orduan itxu
ratzen da teknologia berriei buruzko hitzaldia.
Horrekin batera maila asko zokoratzen dira, zeinek,
zaharkitutzat kalifikaturik, hitzaldiaren arrakasta oztopa
zezaketen: alienazioa eta objektualitatea ondo ezagunak dira
horien artean eta, beharbada, nabarienak prozesu horretan.
Makinaren enajenazioa, lanaren indarraren objektualizazioa,
zeina ez zen inoiz heldu sormenerako ahalmena gauzatzera
(iharduera marginaletan izan ezik), beraiek kontsakratzen
dituen hitzaldiak aipatu ere egiten ez dituen mailetara heltzen
da teknologia berrien egiazko prozesuan. Arrazoi
desberdinak erabiltzen ditu eta gizarte industrial
aurreratuaren garapenaren ideologizaziopean izateagatik
besterik ez dira konbentzigarriak: agintzen duen
modernizazioa beharrezkoa da besteekin lehian aritzeko eta
pobreziaren menpe ez erortzeko, hau da, garapenenaren eta
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hirugarren munduaren menpe (hona hemen berriro,
gainbeheraturik, erro marxiarreko pentsamendua). Ez da
ezertxo ere adierazten halako teknologia berriak, sartuak
diren eremuetako batzuetan, behinik-behin, gauzatzeko
ahalbideari buruz eta plano pertsonalean ere ez.
Baina teknologia berriak goraipatzen dituen hitzaldiak
ez du ezer esaten beharbada haien ondorio nabariena dena
ren gainean. Horrek, hain zuzen, garai berriari ez bada ere,
amaitua den beste bati buruz hitz egitea ahalbidetzen du.
Haien garapenak historiaren subjektua aldatu du, boterea
ren arazoa errotik bilakaraziz. Boterea jadanik ez dago gi
zarte-maila baten esku, zuzendaritzan diharduen taldeak
bereganatu baitu. Horrek mugimendua galdatzen du, zentzu
batean nahiz bestean, aldaketa teknologikoaren izenean, zei
nek, bere aldetik, faktikoki boterean nabariago eta sendoa
go iharduteko bidea ematen duen. Garapen teknologikoaren
hazkundeak, modernizazioak, boterea legezkotzen du eta,
horrela, hazkundeak, modernizazioak, boterea legezkotzen
du. Morala eta zuzentza hitzek hiztegia uzten dute, lehena
go aipatutakoek egin zuten moduan. Hitzaldi morala ziurta
tu zuen helburuen eta helbideen arteko alde hura galtzen ari
da. Helburuak eta helbideak gauza bera dira aipatutako au
tolegezkotasun horretan, eta helburu jakin bat lortzeko hau
edo bestea egin beharrean historikoki oinarritutako hitzaldi
moralak -zeinen indarrez, beraz, ezin den edozer gauza egin)
jadanik ez du zentzurik edo utopista, politikari eta intelek
tualen talde murriztura mugatzen da. Horiek beren buruari
setati galdetzen diote ia nora goazen - galdera hori dagoe-
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neko erantzunda ez balego bezala errealismoaren ihardue
ran bertan- eta zein den helburuak lortzeko jarraitutako pro
zeduren (edo jarraigarrien) legezkotasuna.
Denbora ezereztu ez bada ere, bai, ordea, historia.
Horren funtsa zeharo aldatu da, etorkizuna orainaldira eka
rri baita, orainaldian dago, bere burua ezereztuz, gauzei
gaurkotasunak, egunerokotasunak, ematen dien zentzua har
tuz. Hori dugu garai berriaren ezaugarrietako bat eta errea
lismoaren ideologiarako edukin aproposa.
Errealista deitzen zaio dagoenari egokitzen zaionari
eta errealista da dagoena goreneko baloretzat hartzen
duenaren jarrera, utopia faltsu eta burutezinaren izenean
horri aurre egitearen hutsaltasuna aldarrikatuz. Errealista
da orainaldiari heltzen diona eta, horrela, historia ezabatzen
duena. Edozein historiak berekin dakarren zalantza onartzen
ez duena, hura ere etorkizunetik proiektatzen denez. Sortzen
ari den orainaldiarekin puntuz-puntu identifikatzen da
etorkizuna, harekiko ezertxo ere desbideratu gabe,
identitaterik borobilenean. Errealismoa identitatea
menderatzea da, historiaren subjektua desberdintasunik
gabeko subjektu bihurtzen du, ikusmugarik gabekoa. Ez du
historiak berezkoa duen honen edo bestearen alde aposturik
egiten, zeren esaten duenaren, atxiki zaionaren,
errealitatearen baieztapenean, honen eta bestearen aniztasuna
ezabatzen baitu: hau bakarrik dago, berau aurkitzen den
errealitatea, aldarrikatzen duena, hain zuzen.
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Zentzu horretan, errealismoa historiaren amaiera da,
hura bera historikoa izanik, eta taldeko inplikazio sendoak
ditu: denek itxaron behar diote errealistaren hitzari bide
egokia zein den jakiteko, izan ere, harek guztien lekua har
tu baitu, historiaren lekua. Baina leku hartze horrek jarrera
berriaren argitu beharreko alderdi batzuk uzten ditu age
rian: ahal duenak besterik ez du lekua hartzen historian,
hau da, boterea duenak. Esaten duena gertatzen denarekin
identifikatzeko ahalmena bata besteri egokitu eta egokitza
pen horiek sortarazten dituen ezadostasunak isilarazi ahal
dezakeenak besterik ez du. Errealismoak sortzen duen ikus
mugarik gabeko subjektua boterea da, berez eta bere baitan
harturik: esandakoa legezkotzen du bere ekoizpen histo
rikoaz, ekoiztutako historia legezkotzen du esandakoaz.
Baina ekoiztutako historia faktikotasuna baino ez da. Ikus
mugatik ezadostasun gauztiak kanporatuak dira, ez debeka
turik daudelako, hutsalak direlako baizik. Hain urrun aurki
tzen da boterearekin ados ez dagoena.
Etorkizunerako proiektuak baztertu ditu ezinbestean
gauzatzen ari den modernitateak, eta kritikak banakotzen
dira, halako kutsu moralista eta antzinakoa, aurre-moder
noa edo tradiziozkoa hartuz banakoaren jarreran. Ez du zen
tzurik proeiktu zehatz bat kontrartzeak edozein proiektu eza
defendatu eta defentsa hori boterearen bidez gauzatzen due
nari. Botereak edozein etorkizun ezereztu eta errealismoari
itxura konbentzigarria ematen baitio. Kritika pertsonalta
sunean eta banakotasunean isolatzen da eta sarritan erabili
tako kontzeptuetara jotzen du, alegia, zuzentasun, duinta-
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sun, zintzotasun, benetakotasun, etab.era. Kontzeptu ho
riek joandako garaikoak dira eta, dena den, behin eta be
rriz subjektua aipatzen dute, hau da, errealismoaren egitu
ran barreiaturik ez dagoen subjektuaren beharra adierazten dute. Horrela ihardunez, kritikak, nahiz eta joandako
garaikoa izan, etorkizun zentzua historiari -orainaldiari da
goeneko- atxikita izatea zalantzan jartzen du, subjektuak
aurkituko duela espero du, eta aurkikuntza horretan huts
egin daiteke, litezkeen etorkizun batzuei buruz eztabaida
tu, historia ezagutu eta eraiki.
Teknologia berrien hitzaldiak eta iharduerak lehen
tasuna eman diote boterearen arazoari, eta orain artean
egin izan denaren bestelako moduan egin dute hori. Bote
rea honetarako edo hartarako ona den ala ez buruzko ezta
baida zentzugabetzen hasia da eta boterea berez ontzat
hartzen duen dinamika sendotzen ari da. Gizarte-egitura
ren objektibizazioaren Marxen aintzinako arazo hura, bes
teak beste, balorearen arazoa, lanaren indarra gauzatzea,
alienazioa, etab.en gisako gai osagarrietara eramaten zue
na, testuinguru desberdinean azaltzen da orain: gauzatzea,
objektibizatzea, hau da, balorea, botereak besterik legezko
tzen ez duen logikan sartzearen menpe dago, botereak
bakarrik baitu orainaldia (beraz, historia, orainaldi hori
baino beste historiarik ez dago eta) zer den esateko ahal
mena. Kultur-ihardueretan nabari antzematen da hori, bo
terea azaltzen den gizarte-ekintzak baloratzen baititu, ez
Marxen maila zaharrekin jarraitzeagatik (modernismo on-
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doak, aldiz, erabiltzea atsegin du edo hartara behartuta
aurkitzen da), kasu honetan kulturala den erabilpen-balo
reagatik baizik .
3

3
Ekoizpenaren eta lengoaiaren artean halako identita
tea badago, amaitua dela dioten garaiaren ezaugarri nagu
sia ezereztu da, jadanik ez du izateko arrazoirik. Askok
garai modernoa definitu zuten lengoaiaren eta hark aipat
zen zuen gizakiaren arteko zubia eraiki nahi izan zen ga
raitzat. Segurtasun garaitzat alde bakarretik ikusi dutenen
aurrean, beharrezkoa iruditzen zait adieraztea hasiera-ha
sieratik erabateko segurtasun eza utzi zuela agerian eta bi
aldeen arteko eztabaida tirabiratsuan sortzen dela moder
nitatea. Bi krisialdik tirabira horretaz oharrarazten dute,

3 Adibidez, Vattimo eta eta Bell-ek, egile hain desberdinak izanik,
ideia hori azpimarratzen dute. Hona hemen lehenengoaren idazati guztiz
zehatza: ... izan ere, pentsamenduaren

historiaren ideiaren menpe

dagoen gertakaritzat ezaugarritu daiteke modernitatea. Hura ulertu
rik arian-ariko argiketa gisa, funtsen eskuratze eta berreskuratze pro
zesu gero eta osotuagoan oinarritzen dena. Funts horiek sarritan «ja
torritzat» hartzen dira eta, horrela, mendebaldeko historiaren irault
za teorikoak eta praktikoak berreskuratze, birjaiotze eta itzulera gisa
aurkeztu eta legezkotu ohi dira (Modernitatearen amaiera, Bartze
lona, Gedisa, 1986, 10).
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lengoaia poetikoarenak eta errepresentazioarenak, hain
zuzen.
Hugo von Hofmannsthal-ek Lord
Chandos-en
eskutitza-n aurkezten dituen tesiak ondoren gizakiaren
linguistizitatea deiturikoaren ukapenik errokoena dira .
Lengoaia gizakiaren beraren gertakaria denaren ideia
zalantzan jarri, duen zeinu izaeragatik hain zuzen gizakiak
ez duelako gardentasun horretarako dohainik, eta, aldi
berean, horren premia aldarrikatzen du Hofmannsthalek.
Dena dela, Rilke-k ere ukitutako
gizakiaren
linguistizitatearen
arazoa, garai modernoa bere
hastapenetatik eta, zehazki, Kantek gauza berez
ezagutzearen ahalmena zalantzan jarri zuen unetik
ezaugarritu duten bereizgarritasunetako bat izan da.
Bitartekari baten bidez hurbildu beharra dago gauzari,
alegia, subjektuaren aurrean gauza objektutzat, eta
4

4. Hugo von Hofmannsthal, Lord Chandos-en eskutitza, Murtzia,
Arkitektura, 1981. Joan den ikastaroan Madrilgo Círculo de Bellas
Artes-en izandako mintegian, Francisco Jarauta-k Hofmannsthalen Es
kutitzak planteatutako arazoak aztertu zituen aparteko argitasunaz. Ha
ren azalpenari heltzen diot, neurea baino askoz ere zehatzagoa baita.
Vattimok erabiltzen du gizakiaren linguistizitatea esapidea herme
neutika gadameriarrari eta horrek Heidegger-en pentsamenduarekiko
duen harremanari buruz hitz egiterakoan. Cfr., G Vattimo, Desber
dintasunaren abenturak, Bartzelona, Península, 1986, bereziki 1.
atala, Arrazoi hermeneutikoa eta arrazoi dialektikoa.
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hurbilketa subjetuak bere aldetik ipintzen dituen
baldintzapetan bakarrik jartzen duten intuizio, kontzeptu eta
lengoaiaren bidez. Egoera hori, hain zuzen, enpirismoak
iruditutakoaren guztiz bestelakoa da, zeinarentzat hitzak,
besterik gabe, aipa dezakeen datua den gauza: subjektuaren
lekuak hemen ez du eskatzen bitartekaritzarako baldintzarik,
objektu izanik gizaki den objektuaren izaera aldatuko duenik.
Gizaki-objektuari gizaki bete gisa aipamen egitea ga
rai modernoan etengabe azaldu den arazoetako bat, baina
bat bakarra, izan da. Kontaketa oinarritu da gauzei behar
bezala hurbiltzeko tresna gisa eta, beste edozein sistemak
baino hobeto, naturalismoaren ohizkotasunaren berri eman
du, hura naturaltzat harturik. Baina, zailtasuna, hau da,
objektuaren lekuak sartzen duen ezezagugarritasuna, onartu
eta izkutatzea dakarrela eta, aipamen horri uko egiten dio
tenek errotikotasun kritiko erabatekoaz behatzen dute kon
taketazko ezagueraren arazoa. Gauzen kontaketaren, ale
gia, haien mimesiaren aurrean, proposamen bat somatzen
da: subjektuari buruzko gauzaren mimesia, subjektuaren
lekutzea objektu zehatzaren kontaketa jakinari dagokio
nez. Hori izan da, eta hori da, neurri handian, gaur egun
go kontakeran proposamena, batipat naturalismoaren kri
sialdian emankor sortzen denarena. Orain Proust eta Joy
ce datozkit gogora. Lehenengoak kontatzaile enpirikoa
gainditzen du kontaketaren subjektu birtualaren eraikunt
zan, bigarrenak, berriz, gauza berez kontatzen digu, Du
blin, literatur lengoaian, inor ez balego bezala, subjektu-

40

rik ez, zeinen menpe kontaketa egongo litzatekeen eta,
horrela, hermeneutikak berezkoa duen gizakiaren linguis
tikara hurbilduz .
5

Zeinuaren eta gauzaren arteko aldea lengoaia gizakia
ren gertakari bilakatuz aurki daiteke. Hark zeinu izateari
uzten dio, zerbaiten lekuan izateari, gauza berez izateko.
Horrela irteera ematen zaio zailtasun kantiarrari eta segur
tasuna lortzen da, ez ordea enpirismoarena, gauzaren lite
keen ezagueran oinarritzen dena, ezaguera gauzari buruzko
interpretatze edo hari buruzko edo, harekin?, elkarrizketa
zehazgabetzat harturik, beharbada ez dagoelako ezer elka
rrizketatik harantzago.
Errepresentazioaren krisialdia antzeko bidetatik eta
antzeko garaitan sortu zen, baina garaiaren hasieratik ere
zetorren. Natura, zioen Cézanne-k, kopiatu nahi izan dut
eta ez dut lortu. Baina harro sentitu nintzen eguzkia, esate
rako, ezin zela birsortu jabetu nintzenean, beste gauza ba
ten bidez errepresentatu behar zela baizik, ... kolorearen
bidez . Ezin da natura birsortu, beste gauza baten bidez
errepresentatu behar da..., baieztapen horrek tirabiran jart
zen du pintura-irudia bera, naturaren ordez jarri daitekeena
6

5

Proust-en lana ikuspegi honekin aztertu dut Proust: galdutako

denboraren irudiak liburuan, Cuadernos Hispanoamericanos, 1985,
424, 49-70.
6 M. Doran (ed.), Cézanne-ri buruz, Bartzelona, G. Gili, 1980, 227.
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hura errepresentatzeko. Ideia zabalduko dut, gauzak ezin dire
la zuzenean ikusi, zuzenean birsortu, esanez, haiek errepre
sentatzen dituzten beste gauza batzuen bidez baizik, pintura
irudien bidez, alegia, eta, beraz, gauza guztien multzoak
osatutako errealitatea pintura-irudien bidez ezagutzen da. Ho
rrela, irudiek errealitatearen beraren zati bat osatzen dute.
Birsorketaren krisialdi hori, pintura zeinu gisa erre
presentatu eta hartzearen Cézanne-n tesian azaldutakoa, ja
danik garaiaren hasieran agertzen zen, lehen esan dudanez.
Goyak hasieran kartoietan egunerokoaren irudi enpirikoohiturakoa -XVIII. mendean zehar landutakoa- onartu zuen
eta errealitateari hurbildu zitzaion Sanlucar eta Madrilgo
marrazkietan eta Caprichos-en ere. Baina, zenbat eta ge
hiago hurbildu, parodia eta patetismora are gehiago heltzen
da. Naturalista ahazten saiatzen den sentsibilitatetik erakus
ten digu Goyak behatzen, pintoreak zuzenean eskaini nahi
duena kontatuz eta objektibatuz. Subjektuaren zeregina eze
reztuz kontatutako gauzaren izakia aldarrikatzeko era baita
objektibizazioa. Eta eskaintza zuzen hartan, aldiz, subjek
tuaren zeregin hori agerikoa da. Esaterako, Friedrich pinto
reak ere bestelakotasunaren kezka azaleratzen du bere irudi
objektiboetan, birsorketaren muga gainditzera behartuz, erre
presentazioaren mesederako .
7

7 Friedrichi buruzko bibliografia nabarmen ugaldu da azken urteotan.
Gaspar David Friedrich. Le tracé et la transparence (1984, Paris,
Centre Culturel du Marais) oraintsu izandako erakusketak.../...
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Batak eta besteak, Goyak eta Friedrichek, era desberdin
samarretan bada ere, pintura irudia den zeinua, XIX.
mendearen amaieran kritikoki adierazten dena, aurreratzen
dute, jadanik abangoardia mugimenduekin behin-betirako
bat eginik. Horrek pinturan sorrarazitako tirabira ez da
batere harritzekoa: beti pentsatu ohi zen zeinu linguistiko
arbitrario eta ohizkoa ez bezala, pintura-irudia zeinu
naturala zela, hau da, gauza berez den bezala irudikatzeko
gai, artistaren partaidetzak aldaketa ulertezinezkorik
berekin ekarri gabe. Hark desitxuratzen bazuen, bere
baitatik ateratako zerbait barne sartzen bazuen, hori
antzeman zitekeen erreferentea behaturik, baina barne
sartze horrek ez zion zeinuaren egitura-galdaketari
erantzuten. Arazo tekniko-materialek eragindako aldaketak
ere kontrola zitezkeen alderaketa horretan. Pinturazeinuaren naturaltasuna, edo, nahi bada, ikonoarena,
irudikatu edo pintatutako gauzaren benetakotasunaren
garantia zen. Cézannek bere oharpenen eta bere pinturaren
bidez aldarrikatutako naturaltasun ezak errepresentazioaren
teoria osoa berriro aztertzea eta birsorketaren eta
errepresentazioaren artean bereiztea galdatzen zuen.

.../...agerian utzi du berriz ere haren pinturaren konplexutasuna, eta
erakusketaren izenburuan bertan nabarmentzen da irudiaren gardenta
sunaren ahalbidea, nere ustez lengoaiaren litekeen gardentasunaren
baliokidea dena, eta bi kasuetan garai modernoak bilatutakoa.
Neuk idatzitako Imágenes de Goya liburuaren (Bartzelona, Lumen,
1983) idazatian adierazitako ikuspegiaz aztertu dut Goyaren lana.
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Lengoaia poetikoa bezala, pinturarena subjektuaren eta
gauzen arteko bitartekari bilakatzen zen eta, beraz, berau
ezagutzeko eragozpen. Errepresentazioak eta lengoaiak
izaera bikoitza uzten dute agerian: haien bidez besterik
ezin da ezagutu, baina horrexegatik zalantzan jartzen dute
ezaguera.

4
XIX.a errepresentazioaren eta kontaketaren mendea
izan zen batipat. Literaturaren eta masa-komunikabide
hasiberrien (kazetaritzaren) egitekoa erabakiorra izan zen.
Nobela kontaketa da, kazetaritza-kronika, egunkarietako
folietina eta ipuina kontaketa dira. Aleluia osatzen duen
koadro- errenkada, erromantze negarrarazleak eta historia
politiko eta gizartekoak kontaketa dira. Kontaketa horren
une bat ilustratzen duen errepresentazioa da irudia eta, beraz,
unea denez gero, kontaketaren beraren zati bat da, hura
indartu egiten du. Bizia hartzea besterik ez zaio falta berau
ere kontaketa izateko.
Mundua denboran errepresentatzea da kontatzea: hura
ikusteko era bat, ikusteko era bakarra dela uste baldin
bada ere. Lehendabizi Corot eta, ondoren, inpresionismoa,
ikusmolde horri arazoak jartzen hasten direnean, mendea
ri duen itxura eman dion funtsean sakondu besterik ez
dute egiten: errealitateak, aldi baterako gertakaritzak ikusi
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eta ulerturik, itxuraz pentsa daitekeena baino osagai-egi
tura zabalagoa du. Forma naturala denaren ideia baztertuz
gero uler dezakegu haren berariazko aberastasuna. Temati
zatu daitekeen modua da begiratzea, pintoreek sortutako
irudiak ez dira naturaren errepresentaziorik, hari hurbiltze
ko moduak dira, hura ikusmenaren bidez eraikitzeko mo
duak eta, beraz, guregana dezakegun ikusmenaren ondarea
osatzen dute. Enpirismoaren begirada ere begiradaren modu
bat da, eraikuntza bat, ez datu bat.
XVIII. mendearen amaieran garaia bere buruaz
bisualki jabetu zen, bere burua bisualtzat eta bisualitatean
ezagutu zuen: argitu zituen pinturak, grabatuak, marrazkiak
eta eskulturak ez ziren gauzen errepresentazioa, baizik eta
garaiaren errepresentazioa, begiratzeko modu historiak,
euren buruaz zentzu horretan jabetu zirenak. Garaiak bere
burua errepresentatzen du. Artearen historia osatzen duten
irudien bildumak naturari gutxi gorabehera egokitutako
hurbilketak izateari utzi dio, plano berean behatu behar
diren hura begiratzeko moduak dira: ez dago modu
nagusirik, ez dago gainerakoak baino gehiago hurbiltzen
denik, denak berdin hurbiltzen dira, zeren hurbiltzeak,
egokitzeak, egokitzapenean ebazten ez den osagai
semantikoetako bat besterik ez delako. Garaiko
autokontzientziak notari bat du: 1876an Konrad Fiedlerek bisualitatearen teoriarako testu nagusi bat idatzi zuen,
ondoren formalismo izena hartuko zuena, Arte plastikoen
balorazioari buruz, hain zuzen. Urte batzuk beranduago,
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lehenengo lanean azaldutako gaiak garatzen dituen beste
bat idatzi zuen, Iharduera artistikoaren jatorriari buruz
(1887) . Lehenengoan, gozamen estetikoaz edo
edukinarekiko interesaz ase daitezkeen jarreretara mugatu
gabe, berariazko gai artistikoei buruz galdetzen bazuen ere,
bigarrenean, ezaguera mota den bisualitatea aztertu zuen.
8

Harrez geroztik, irudien historia beste modu batera
itxuratuko zen. Irudi bakoitza ikusteko modu bat bada,
bisualitatearen modu bat, ez dago arrazoirik beste modu
batzuk ez sortzeko. Ez eta pintura eta eskulturabisualitatearen natura praktikoki eta plastikoki ez
aztertzeko, modu horiek eta beste edozein modu
ahalbidetzen baititu horrek. Artearen historia jolas-eremu
gisa eskaintzen da eta bertan begiratzeko moduak
ahalgarriak dira historia osatzen duten heinean: historia
hori, beraz, ez dago behin-betirako emana, ez dago egina,
modu berriekin egin behar da. Garaiak erdigunea gainditzen
du bere buruaz jabetzen denean: abangoardiaren historia
izenarekin ezagutzen dugun garaia hasten da, pintura eta
eskultura-irudiari buruzko galdeketa errokoa eta zehatza,
hau da, iharduera artistikoaren izaerari eta zentzuari
buruzkoa. Artistek ez zuten inoiz ahaztu haien lanetako
bakoitzak hasieratik iharduera eta izaera hori berriro
planteatzen zuenik, baina ordurarte bizitakoa tematizatzen

8. K. Fiedler, Schriften zur Kunst, Munich, Wilhelm Fink Verlag,
1971, 2 bol.

46

hasia zen, koadroen eta eskulturen arazo bilakatuz (kasu
batzuetan izan ezik, haien gaia ez bazen ere). Hori da
garaiaren ezaugarri nagusia, berau definitzen duena.
Mende honetako lehen urteak kontaketa krisialdi
sakonarekin hasten da, eta hori are harrigarriagoa da, XIX.
mendearen amaieran nagusitzen zen pintura eta eskultura
kontaketan erabat oinarritzen zirela kontuan harturik. Izu
garritasunak eta historiari buruzko pinturak euren pinturafuntsetan ziur ziruditen eta arazo harrigarri eta konplexua
goak lantzen ziharduten buru-belarri. Naturalismo couber
tiarrak ere irudimenaren sormen-ahalmenaren alde eraba
kior egin zuen apostu: Egunon, Coubert jn.a edo Lurpera
tzea Ornans-en gaien kontaketa dira. Gauzak harrigarriro
aldatu ziren XIX. mendeko lehen hamarkadan: kontaketa,
ez gaia, koadrotik desagertzen da eta horrek, bere haus
narketa plastikoan, bere buruari geldetzen hasten zaio be
rau ahalbidetzen duten osagaien pintura-izaerari buruz.
Filosofiaren historian pentsamendu kantiarrarekin gertatu
zen bezalaxe, kubismoa egiazko iraultza kopernikarra da.
Garai aurre-kritikotik garai kritikora igaro zen. Lehenago
kontatutako arazoetaz eta pintura aniztasunaz galdetzen
bazen ere, orduan funtsezko galdera egin zen: nola izan
daiteke pintura?

Baina alde nabaria dago pinturaren eta filosofiaren
artean: pinturak ezin du saihestu gauza zehatzaren
berehalakotasunik, galderan ihardun eta sakontzen badu
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ere. Errepresentazioan
galde
dezake,
baina
errepresentaturikoan egin behar du. Picassok edo Grisek,
kubistak direnez, plastikoki hausnar dezakete espazioa
eraikitzeari
buruz,
liluraren
izaerari
buruz
bidimentsionaltasunean, objektu errealak erabiltzeari buruz
lanaren itxuraketan, etab., baina espazio zehatzarekin egin
behar dute: ezin dute objektuari buruz beren buruari galdetu
objektu batean ez bada, ezin dute errepresentazioari buruz
galdetu errepresentazio batean ez bada. Pintura beti da
tirabira horren adierazpena baina bere baitan bakarrik,
zeren irudia, kontzeptua ez bezala, banakoaren irudia baita
beti, hori edozein dela ere. Banakoaren errepresentaziotik
abiatuz egin behar da galdera, eta egiten denean
errepresentazio hura zalantzan jartzen da. Ondorioz,
banakoa, alegia, objektu hau edo bestea, irudia, ez da berez
errepresentatzen, aldiz, zerbaiten gisa pintatzen da:
Picassok fruitontziak espazioan dauden objetu gisa
pintatzen ditu eta espazio hori (enpirikoa, fruitontzia
aurkitzen den espazioaren errepresentazioa denez)
materialki bidimentsionala den, ez tridimentsionala,
pintura-espazio gisa pintatzen du. Giacometti-k giza-irudia
enpirikoki ez den txingar gisa errepresentatzen du, baina
txingar horren eskulturatik enpirikotasuna ikus daiteke.
Pinturan eta eskulturan prozesu bikoitza dago: gauza
errepresentatzen da zerbaiten gisa, eta hori egitean,
errepresentatzeari utzi gabe, errepresentazioak berez
galdatzen ez duen baina errepresentazio artistikoak
beharrezkoa egiten duen balore berria azaltzen da.
Azalpenaren eta errepresentazioaren arteko tarteak
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finkatzen du abangoardiaren mugimenduak elikatzen dituen
tirabira.
Mendearen lehen urteetan lengoaia hori errotik
ikertzeari ekin zitzaion. Brancusi-k bere eskulturetan
bolumenaren berezko ahalmen adierazgarria aztertzen zuen
eta ezaugarri hori ia erabat galdua zuen joan den mendeko
kontaketazko eskulturak. Bolumenak jadanik ez ziren
hirudimentsioko pinturaren euskarri, osagarri semantiko
funtsezkoa baizik, eta deskripzio eta kontaketa figuratiboak,
berriz, bigarren planoan geratzen ziren. Klee-k eta Kandiskyk, Mondrian-ek ere, aipamen bikoitz horren izaera ikertzen
zuten eta, horretarako, pintura-irudiaren osagarri xumeenak
isolatzen zituzten: euskarriaren gainazala, puntua, lerroa,
kolorea..., osagai horien artikulazioak antolatzen dituen
harreman-egitura, sorrarazten dituen indar plastikoak,
eragiten duen bizkortasuna. Abangoardiaren zeregin ia
aszetiko horren ondoren bakarrik, jaso ahal izan zen berriro
figurazio espresionista edo errealista, baina ordurako
begirada xalo izateari utzi zion: errepresentazioan subjektuak
bere aldetik jartzen duena besterik ez du jasotzen irudiak,
irudia berez harturik. Irudiak emandako mundua
errepresentatzeko asmoa baztertu eta emandakoaren eta hura
halakotzat hartzen duenaren arteko harremana islatzen du.
Lehen planoan jartzen du objektuaren interpretazioa bere
errepresentazioan. Hobeto ikusten irakatsi eta kontaketak
zokoratutako forma, kolore, paisaia eta gertakarien mundua
aurkitzen du, pertzepzio eguneroko eta objektualaren
ohikeriaren azpitik. Miróren izar eta ilargietatik zerua ikusten
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hasten gara, eta haren eskulturetatik harribilak. Eguneroko
errealitatea eraikitako errealitate gisa ikusten hasten gara,
ez eman edo jasotako gisa: Hopper-ek begiak ireki zizkigun.
Zerua urdina da, ez al da hala? Ba, hara non, Monetek
aurkitu zuen hori , zion Cézannek.
9

Empedokles hörderliniar aintzinako eta klasikoaz ge
roztik, garai modernoaren etengabeko tentaldiak izan dira
. Kontaketaren nagusitasun garaian izkutuan, lengoaia
poetikoaren eta kontaketaren krisialdian lehertu egin ziren
eta harrez geroztik ez dira isildu. Une hartan elkarrekin
nahastu ziren banandu ezin balute bezala, nahiz eta aur
kakotzat hartu ohi diren.
10

Mende honetako lehen hamarkadan Matisse, Derain,
Vlaminck, Friesz eta Picassok ohizko gaiari buruzko koadroak
pintatzen zituzten, emakume bainulariei buruzkoak, alegia.
Braque-k bere karrerako biluzirik hoberenetakoak pintatu
zituen. Derainek eta Picassok aintzinako kutsuko eskulturak
egiten zituzten. Matissek emakumezko biluzi batzuk zizelatu
eta Brancusik Musua egin zuen. Hamarkadako azken
urteetakoak dira Sitges eta Garraf de Sunyer-eko paisaiak,
eta jarraian ondorengoak, 1910 eta 1911koak, Mediterraniarra
9 M. Moran, ob. cit., 127.
10 Felix de Azúak, Diderot dela eta, garai modernoaren jatorrietan
aintzinakoaren eta ilustratuaren arazoa aztertu du, cfr., La paradoja
del primitivo, Bartzelona, Seix Barral, 1983.
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eta Pastorala. Lan guztien artean Matisserenak dira
ezagunenak: Luxua, lasaitasuna eta guritasuna (1904-5), Bizi
poza (1905-6), Biluzi urdina (1907), Luxua (1907), etab.,
Derain: Urrezko garaia (1905), Dantza bakikoa (1906),
Dantza (1906), Bainulariak (1908), etab., eta Picasso: Carrer
Avinyó-ko andereinoak koadrorako estudioak (1906-7). Pintura
horiek Ingres-en batzuekin lotu ohi dira, zeinen Bainu
turkiarra (1862-3) erakusgai izan zen Pariseko 1905eko
Udazkeneko Aretoan, eta Cézannen Bainulariak-ekin ere bai.
Harek, hain zuzen, 1904ko Aretoan hogeita hamar pintura
eta 1905ekoan beste hamar izan zituen erakusgai eta 1907ko
Udazkeneko Aretoan hilondoko omenaldia egin zioten
berrogeita hamasei lanez osatutako erretrospektibaren bidez.
Hainbat alditan adierazi denez Ingresi buruzko gairik ez zuten
ahaztu. Akademizaturik, mendean zehar zabalki hedatu zuten,
sekularizaturik, Manet, Seurat eta Renoiren gai izan zen. Puvis
de Chavannes-ek eremu idiliko eta literaturari dagokionez
klasizistan bizitzearen poza azpimarratzen zuen, Herri atsegina
(1982), eta Matissek mundu ideialera itzultzen zuen gaia, baina
aintzakotzat hartu gabe estilo klasiko akademizista eta
kontaketazkoa, ideializazioari atxikitzen zitzaiona. Matissek bi
ezaugarri zituen, Gauguin-ek hau esanez argiro bereizitakoak:
Puvis de Chavannes greziarra da, ni, berriz, basatia . Bataren
xalotasuna eta bestearen klasizismo neogreziarra postulatu
berberean oinarritzen dira, hura asetzeko bideak guztiz
bestelakoak badira ere: harreman zuzena, berehalakoa,
11

11. Maurice Molingue (ed.), Lettres de Gauguin à sa femme et à
ses amis, Paris, Grasset, 1976, CLXXIV. zk.
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naturarekin. Haren ibilbidearen erdigunean, garaia bere baitara
itzultzen zenean, XVIII. mendean garai hori piztarazi zuten
baliokideak ziren proeiktuak aurkeztu zituen.
Xalotasuna naturaren kaltetan izan gabe bizipen gisa
aurkezten zen; klasizismo neogreziarrak natura ideializatzen
zuen hura gizabidez bizitzeko eta, Puvis de Chavannesi
dagokionez, klasizismo hura erabat XIX. mendekoa den
ikusmolde kontaketazkoegi eta neoklasikoegiari oraindik ere
lotua zegoen. Hilbiziko indarrei buruz ala oihan eta
hondartzen ohikeria idilikoari buruz ihardutea, batzuen eta
besteen pintura irrika horren adierazpena zen. Irrika horrek,
XIX. mendeko ohizko historiaren arabera, hau da,
ezagueraren ikusmolde enpiristaren arabera, ez zuen
arazorik, ase zitekeen: natura guretzat emandako gisa
genuen.
Xalotasunaren eta klasizismoaren arteko loturaren
jatorria Cézannen pinturan kokatu dute zenbait egilek ,
baina hemen ez zaigu hainbeste interesatzen haien jatorri
historikoa bilatzerik, garaiko ezaugarri izaera adieraztea
baizik, eta, horregatik, beren artean desberdinak izan arren,
ezin dute bata besterarengandik ihes egin. Xaloak naturaren
adierazpen zuzena eta berehalakoa bilatzen du, paleta eta
idazkera indarrez eta xumetasunez betez, bitartekariak
saihesten dituenaz. Natura bera ekintzan aurkezten du
oihalean, eta Pollock-ek ere horretara joko du: bere
12

12. John Elderfield, Fauvismoa, Madril, Alianza, 1983, 132-133.
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koadroetan subjektuak, igarotze irreflesiboaren bizi-indarrak
liluratuta, keinu berean hartzen ditu bere gain natura eta
pintura. Bitartekari linguistikorik izango ez den nagistasunaren
alde egiten du borroka xaloak, baina borroka hori, eta hortik
datorkio zailtasuna, lengoaiaren, irudiaren, erdian burutzen
du, eta ezin du beste edozein eremutan burutu, bere nahiaren
aurka. Klasikoak «ikusmenaren eta burmuinaren» arteko oreka
eraikitzen du, Cézannek zioenez, sentsibilitatearen eta
hausnarketaren artekoa, ihes egin nahi duen natura hori
itxuratzeko. Klasikoak bere gain hartu zuen xaloaren baliabidea
beregandik ihes egiteko, eta nagusitasunaren mesederako bertan
eraikitzen zuen, biztandu daitekeen etxea zen, esango luke
poetak, baina etxe hori mamutzarraren etxea zen, Picassok
Suitte Vollard-en erakutsi zuenez, beharbada inoiz ez ziolako
utzi hori izateari eta inoiz ezin zelako bestela izan.
Modernitatean proiektuen eta segurtasunaren garaia,
berritasunaren aldeko apostuarena, aurrerabidearena, ikus
ten dutenen aurrean, askoz ere kezkagarrigoa da eztabaida
hori eta saio horiek, xaloarena eta klasikoarena, itxuratzen
dituen irudia -irudi horrek garai osoa zeharkatzen du gaur
ko egunera arte, hura antolatuz emana ez den zentzuan-.
Sortzen duen subjektua, jartzen den sentsibilitatea, ez dira
atsekabeetatik salbu, une zoriontsuenetan ere: beharbada
beteko ez den, izan ere, bete ez den, etorkizunaren atseka
bea, eta, hala ere, bere alde apostu egiten dena. Hori egi
tean garaiak bere zentzu historikoa baieztatzen du, baina ez
hura amaitua dela aldarrikatzen dutenen alde bakarreko zen
tzuan, bestelakoan baizik.

53

Delfos-i Erasoa
edo Arkitekturazko amaitu gabeko
proiektua hiri modernoan
Antonio Fernández-Alba

Geometria lapraneko zati, Edenaren Ekialdeko mode
latu neoklasiko, azken modernitatearen klasizismo eta arki
tektuaren lanaren inguruan oraindik bizi dugun modernis
mo ondoko zerrenda espazial osoaren artean, hiri moder
noan arkitekturaren proiekturako hainbat itxaropenek mi
nez oroitu zuten kontzeptuak barreiaturik gordetzen dira.
Zalantzarik gabe bikaina izan zen abenturaren apurrak eta
oihartzunak, zeinarekin mendea hasi zen aurrerapen eta
arrazoiaren izenburupean.
Arrazoiaren garai berriek, hasierako urte haietan, au
rrerapenak sartuko zuen aldaketaren aurresuposaketak adie
razi zituzten; horrela, denbora eta aldaketa aurrerapen eta
arrazoizko elkartasunezko binomio gisa sendotu ziren.
Denborak berehala ekin zion aginduzko hitzaldiak gar
bitzeari, eta zenbait alorretan ageriko gertakari batzuen be
rebiziko ondorioen arriskuak zehatz mugatu ziren. Denbo
raren dimentsio berriak hiriko espaziorako maila berriak
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garatzea ahalbidetuko zuenaren eta espazio hura atseginga
rriagoa izango zenaren itxaropena zegoen, zeren arkitektu
rak bere formak utopiaren funtsezko baloreetan proiektatu
ahal izango baitzituen. Azken finean, garaiko gizatasunaren
inguru berrian guztientzat ongizate orokorra ziurtatzen zuen
iraultza industrialaren paradigma neo-ilustratu hura aukera
tu ahal izango zuen.
Denbora ez linealaren ikusmolde hari aldaketaren ideia
gainezartzen zitzaion eta, hala, hiria ex novo eraikiko zen
bi parametro zehatzetan edo, nahi bada, denboran zabaldu
tako laburpen kontzeptualean edo baloreen aldaketa itxura
tuko zuen metafora alegorikoan. Beraz, utopia modernoaren
testuinguruan arkitektura berria eraikitzeko aldaketa garaiak
ziren haiek. Arkitekturaren proiektu modernoak eta, haren
ondorioz, hiriaren eraikuntzak, biztanleek bezalaxe, beldu
rra eta atsekabea pairatu zuten oraindik lehen hiru hamar
kadak amaitu ez zirenean, «erraldoi horiak» hazten eta men
dearen lehen urteetan landatutako astigarrak hilzorian ikusi
zituztenean.
Hain merezi gabeko ondorio kaltegarriak arintzeko
gaizki bideratutako terapiari ekin zitzaion, alegia, proba
gogorren bidez sentimendua baretu edo deuseztatzeari, gaitz
guztiak sendatzeko ordezko orokor gisa hiriko zientziaren
babespean, neurri batean. Zientziak, bere objektibotasunagatik,
ezingo luke espazio haiek eraikitzeko adina kaltegarri izan
eta, aldi berean, zaharkitutako aurreko estiloak alboratzea
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ahalbidetuko luke. Bien bitartean, iraultza eta abangoardia,
estatu burokratiko modernoaren taxonomia anbiguoen
inguruan, totalitarismoan eta gizarte-demokrazietan
instituzionalizatzen ari ziren. Garai haietan oharkabean igaro
ziren botere ekonomikoaren funts neo-liberalak eta
aberastasunaren
kulturarantz bideratutako gizarteen
menderatzeko sistema berriak. Mende hasierako
arkitekturaren izpiritua iluntzen ari zen abangoardien lorpen
plastiko arrakastatsuen artean, baina laister merkataritza
sentimenduak espazioaren erabilera eta manipulazioak
bereganatu zituen. Hiriko espazioak interpretatzeko era
arrazoi funtzionalaren eremuan geratu zen. Merkatuaren
legeak erasotutako funtzionaltasuna zen hura eta hain inbasio
bereziak forma ere alferrik galdu zuen. Arkitektuek
historiarekiko hausketari ekin zioten «sormenezko kultura»
berriaren oinarriak ezarriz. Erabateko jarrera hartan,
funtziotik kanpo formak existitzeko arrazoirik ez duenaren
printzipioa aldarrikatu zuten.
Aipamen hain eskematikoa abiarazteko, beharrezkoa
zen jarrera zorrotzekin eta diseinu moralizatzaileen itxuran
tzekin adiskidetzea. Arreta puritanozko haizexka batek
irakaspenak zabaltzen zituen kontsakratutako estilo lizunen
«forma desegokiari» buruz. Funtzioak eta gizarte-erabilga
rritasunak modernitatearen usadioa mehatxatuko zuen edo
zein kritika deuseztatu zuten. Zentsura sotil batek, zapalke
taren garai historikorik hoberenean bezain suntsitzaile, fun
tzio iragankorraren estetikaren norabideak ezartzen zituen.
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Gauzen errealitatea aldaketaren berezkotasun gisa onartzen
zen. Hogeitamarreko hamarkadako garai hartan zertxobait
hondatutako norberarekiko ikuspegiak halako hatsaldia bi
latzen saiatzen zen psikoanalisiaren plano horizontalean,
eta sentimenduaren bakarlekuan, solas baliagarri gisa, era
gingarrien eta erantzunen jarrera azaleratzen zen. Ordurako,
hiri modernoan sortzen ziren espazio haietan «egokitasunik
gabeko gizakiak» hainbeste entseiu-tutuz inguraturik eta
«balada funtzionalen» arkitektura haren behatzaile gisa ezin
iraungo zuela somatzen hasiak ziren. Piskanaka-piskanaka,
arkitektura objektu batzuetara murriztuko zen, zeinen espa
zioek agerian utziko zuten leku haietan bizitzea hirian elkar
bizitza galdua zela onartzea bezainbeste zela.

Amestutako arkitekturaren hitzondo berrikusia
Hirian objektu ederraren goreneko dimentsioak, ba
rruko edertasuna izan arren, halako bihurkeri kutsua zuen
bere baitan, zeren gutxiengo miresgarri batzuen bidez le
gezkotzen zen «izpiritu berria» oroimen historikoa ezerez
ten saiatzen baitzen, hiri zaharren sareak ezabatzera ere hel
durik, ikur teknologikoen mesederako. Laister metropolia
ren ideologia agerikoagoa bilakatuko zen, hiritarren banako
tasuna deuseztatuz eta hura erabilgarritasun eta funtzional
tasunaren arabera barne hartuz. Arteari zegokion bere ga
raiko benetako ideiak, zeinek elkartasunean mundu etikoaren
modernitatea itxuratu zuten, munduratzearen erantzukizun
poetikoa bere gain hartzea. Etika eta estetika izango ziren
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artearen zeregin poetikoaren balentziak formen mundua hi
riko bizitzaren gertakari bihurtzeko. Hala gertatu izan da
ilustrazioaz geroztik. Izan ere, gaur egun hiriaren eremuan
bana ditzakegun forma onargarrienak, ideia berritzaile
haiek antzinako ezagutzaren baitara aldatzetik sortutakoak
baitira.
Hausketazko hitzaldi argitzaileak azaleratzen dira
artistaren barruko munduan: kubismoa, surrealismoa,
abstrakzioa, konstruktibismoa..., haien mezuek adierabidezko
multzo heterogenoa baina, aldi berean, garaiko gizarte-hitzaldi
berriak eraikitzeko gramatika ere biltzen zuten, nahiz eta
artistak ez zuen zehatz ezagutzen gizarte-gertakarien geografia
gorabeheratsua. «Orain, idazketarekin hutsunearen zientzia
neureganatu dudala, idatzi zuen Pragan 1914ean BohzumilHrabal-ek, neure buruari eta munduari buruz oraindik ez
dakidana idazteko aukera izatea espero dut». Barruko
begiradaren artista haiek irudimenezko etorkizunaren
oihartzunen eta jadanik amaitutako iraganaren itxurapenen
artean sakabanatu zituzten euren sormenezko ezaugarriak.
Artista militanteak, bere lanaren bidez, utopiaren inguruak
eta, aldi berean, eromen modernoaren drama erakusten zituen,
agerian utziz utopiak bere baitan duen itxaropena, baina
oroimena gordetzearen beharra ere, zeren oroimenik gabe,
jakina denez, ez baitago komunikaziorik.
Arkitektuak, bere lanak dakarren utilitarismoaren gai
netik orokorrean, ezin zuen baztertu espazioak bere baitan
duen poetika. Esparru plastikoan izandako aurkikuntza han-
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diek txundituta, proeiktuen igarotzea laztantzen zuten plan
tari nagusitasuna ematen zioten trametan eta bere eraikun
tzen programaren edukinak geruza bidimentsionaletan, fun
tzioaren ibilbideek mugatutako maila espazialetan, anto
latzen zituen. Eraikuntzaren bolumetria haren planten ber
tsio bidimentsional deseberdinen bidez egiten zuen, iko
nografia teknologikozko ariketa esanahigabea utziz fa
txadarako.
Hiriak, bere ikuspegi axonometrikoetatik, biztanleen
ausentzia eta tresna industrialek bertan utziko zuten
kutsadura bultzatzen zituen, irudimenaren grabatu haien
behatzailea zeruaren mugetan kokatuz, etengabe zabaltzen
den laberintoa behatuko lukeen beharrezko aingerua balitz
bezala. Horrela, Le Corbusier berritzaile eta ikonoklastak,
makinararekiko ardura mesianikoak bultzatuta, erdi-aroko
Parisa desegitea eta, haren lekuan, «hiriarekiko utopia
guztiratzailearen» entseiuak egiaztatzeko kaleidoskopio
ilunak jartzea proposatzen zuen. Voisin Plana, denbora joan
ahala, kaleak eta plazak deuseztatzeko eta gizarte industrial
itxaropentsuaren gleba berriarentzat hiria kanpamenduetan
zatitzeko «begi kartesiarrak» gidatutako mailu neumatikoa
bilakatuko zen.
«Kaleak, zioen L.C.ek 1929an, higatu egiten gaitu.
Eta, jadanik guztia esana dagoenean, jadanik guztia egina
denean, gogaitzen gaituela onartu beharko dugu». Utopia
ren poetika hiriaren lurzoruarekiko kontaktu, «egiaz aska-
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tasun agindua diruditen ukapenerako espazioak geratzen
zaizkigu» (Sennett) utopia makinista haren «izpiritu berria
ren politika utopikoa», bilakatu zen.
Garaiko ideialismoak, zeina ez zen bere krokisaren
gozamenetik harantzago joan, eragindako espazioen eraiki
tzaileak ziren lehen utopikoen irrika islatzen zuen L.C.ren
ideiak. Atxekipen eklektikoak, denboraren igarotzeak hi
rian jalkitako amuleto estilistikoak, deuseztatzeko asmoa
zuen arrazoiaren amets txuri eta grisak jasotzen zituzten
marrazki haiek. Oroimenik gabe orainaren indar berritzai
lea agerian uzteko bestelakotasun guztiak baztertzea eta al
tzairu, hormigoi eta kristalezko arkitektura ezartzea zen arra
zoi haren asmoa.
1

L.C.ren drama eta, harekin batera, A.M.M.rena ( ),
sinfonia makinistaren artean inkontziente kolektiboa lurpe
ratzearena izan zen, oroimenak hiria bere monumentuetan
sinbolizatzeko duen garrantzia ahaztu nahian. L.C.ri, garai
hartako arkitektu-ideologo zenez gero, berorren proiek
tuen proposamenetatik, besteak beste, gure garaiko hiri
tekno-zientifikoaren suntsipen-arketipoak eraikitzea ego
kitu zitzaion.
Hiri industrialaren arkitekturak, errenazimenduaren
garaian konposatzeko kodeen beharra izan zuten bezalaxe,

1 Arkitekturaren Mugimendu Modernoa
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bizitzak mugatua, ukimenerako atseginak izango ziren ma
terialez eraikia, ikusmenerako pozgarria, duintasunez za
hartzeko eta inguruko ordena ez hausteko gizakiaren errit
moari egokitua, beharko luke izan. Baina errenazimendua
ren ideiak eta aurreko hiriaren kutsu burgesak ez zuten ba
lio automata erresidentzialaren edo nomada telematikoaren,
hori bihurtu baitzen hiri zaharretako biztanlea, ibilbideak
itxuratzeko. Utopia modernoak hiriarentzat forma borobil
eta ia behin-betikoarekin egin zuen amets. «Zoriak», alda
gai ekonomikoek eta «aurrerapenezko borondate» faltsuak
hartu zuten beren gain hiriaren egungo morfologia premia
duna eraikitzea.
«Goreneko menhiren» hiriari zuzendutako arkitektu
raren proiektua, ideologia makinistaren ezaugarrietara hur
bildu zen, bigarren natura teknikoan objektu buruaski gisa
diseinatuz eraikuntzak. Baina eraikuntzak funtzio aldaketa
ren legeen menpe daude eta espazioaren hausketa eta beren
beharra zuen garaiaren onespena jasateko ere ez ziren gau
za izan. Batzuek oraindik ere diraute, edertasunaren hau
taketa naturala gainditzeko gai izan zirenak, hain zuzen.
Lanbro arteko arrazoiaren lehen iturburua zen utopia mo
derno hark hiriaren arkitekturarako proiektu bat postulatu
zuen, adierazbidezko osagaietan murrizlea, oroimengabe
tua, ideiaren menpekoa. Hala, denboraren dimentsio be
rria asmatu zuen, egoitza atseginik gabeko lekuan utopia
negatibo bilakatu zen eta makina mitifikatu zuen, hura
jainkotuz, bizi eta komunikatzeko bitartekaritza abstrakto
gisa.
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Hiria artifizialtasunaren geologia mailakatu gisa
Aurreko gogoetek inguru zatikazko, heterogeno eta
zalantzazkoan kokatzen gaitu, arkitekturaren proeiktuari
dagokionez. Mendearen lehen erdian zehar arkitekturak egin
dako bidaia itxuraz ilustratuak «lekuaren oroimena» zauri
turik utzi digu. Hiriak eraikitako euskarri funtzionalistak,
aberastasun ekonomiaren kulturaren ideologiaz geroztik,
merkatal-ekoizpen prozesuei lotutako proiektua zuen arki
tektura berregiten du. Ingurugiroan nagusitzen diren tres
nek eta eraikuntzek berregite teknikoaren araudi zorrotzari
eta haren merkatuko lege zurrunei erantzun behar diete.
Faktore horiek legezkotu baitute arkitekturaren espazioaren
kualitatea eta industrial ondoko hiriaren eraikuntza, faltsukeri
formalez eta errepikapen sinbolikoz betetako adierazbidezko
menpekotasuna onartu behar izanik.
Razionalizazio ekonomikoak eta haren lehiazko egi
turarenak «funtzioaren estetikak» eskaintzen dituen ahalbi
de formalak agortu zituzten. Merkatu ekonomia berriak,
hiriko espazioari dagokionez, garai industrialarekiko beste
lakoak diren eskubide batzuk behar ditu eta pentsamendu
arkitektonikotik abiatuta haren espazioak antolatu behar duen
proiektuak unibertsoa interpretatzeko zientzia berriak es
kaintzen dituen ikusmoldeei hurbilagotu beharko luke.
«Zientzia berriak» agerian uzten du unibertsoa ezin
dela bateratutako zerbaiten gisa ulertu, zatikazko multiplo
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baten antzera baizik. Hiriaren espazioa ez da gaur egun
eraikitzen «collage industrial iragankorren» sekuentzien
modura, giro artifizialaren ekologia berriaren eremuaren
barneko objektu autonomo bilakatutako zatietatik sortuta
baizik. Batasunaren hausketak, zientziaren arabera, bizitza
ren ihardueretan kode erregulatzaile gisa jokatzen du. Inter
pretazio zientifikoak adierazten du unibertsoan sortutako
gertakari gehienak ezin direla definitu eredu iraunkortzat,
zeren denboraren azelerazioak ezarritako funtsezko aldake
tak egitura aldakor gisa hartzen baititu.
Aldakortasun maila hori nabarmena da mende amaiera
honetako artearen adierazbide ugaritan eta nahiko argi
erakusten dizkigu zatikazko irudimen horren ezaugarriak,
zeinaz sortzaile batzuen adierazbide artistikoa baliatzen den,
beste garai batzuetan artea zuzentzen zuten araubidezko
ereduen amaiera miresgarri bilakatuz eta pintura-oihala
objektu aldakorren izugarrizko ugaritasunaz betez. Arteihardueraren ebidentzia horiek ia ez dira somatzen
arkitektura proiektuaren inguruetan. Hiri modernoaren
irudietan islatzen den hondamenaren esperientziek badirudi
ez dutela arkitektua kezkarazten.
Modernitate ondoko edo materialismo ondoko garaio
tan hiriarentzat proiektatu edo eraikitako arkitekturaren es
pazioan zehar halako jarrera kritikoaz ibiltzean, onartu be
harra dago maila goreneko arkitektu multzo jakin baten
lana taxidermistaren zereginari hurbiltzen zaiola, zein, jaki-
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na denez, kosmetizatutako larruazalen azpian heriotza be
tikoratzen ahalegintzen den. Haien proiektuen eta eraikun
tzen ariketa formalek ainguratuta diraute «purobisibilis
moaren estetikaren» ateetan, hain zuzen, izaera hiperartifi
zial, semiotiko eta sentimenezkoari lotutako garaiotan, non
metropoliko bizitza garatzen dugun. Irakurketa estetiko ho
rren goreneko maila oraindik beha daiteke A. Rossi baten
fundamentalismo razionalistaren kontsakratutako irudietan
eta, batez ere, hark Japonian burututako azken lanetan; Ei
semann-Derrida bikoaren lanean, «des-eraikuntza
baiezkoaren» izugarrizko bereizketen bidez, akatsa bertute
teologal purobisibilista bihurtzen saiatuz. Indarrean dirau
eta arrakasta handiz gainera, Frank Gery baten «intuizio
nismo» grinatsuak, zeinek jatorrietara itzultzeko irrikitan
dauden bezeroen «ametsezko fantasiak» birziklatuz, «oiha
nean estalpe» bat proiektatzen dien, kareharri marroiekin
eta historiaurreko flora nabarmenduko duen antzinako pira
mideekin. Koherentzia teoriko ahula izan arren, proeiktua
ren irakaskuntzan oraindik ere badiraute konposizio-arauen
antzineko baliabideek, polisemia formalekiko postulatu mi
metikoek: erregionalismo pop edo antzinakoek, organikoek,
sinbolikoek, antropomorfismoek, neoabstrakzionismoek,
mandalanismoek, edukinaren metafisikoek... Hiri moder
noaren espazioen Kaosaren zoria eta pilaketaren beharra
«barnehartzeko» prest dauden proiektuek.
Azken arkitekturarako postulatzen den proiektuak,
berau oinarritzen den hainbeste errepikapen formal izanik
ere, Euclides-en geometria linealari atxekita dirau, aurreko
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razionalismoen konposizio-eskemekiko edo eredu ilustra
tuaren arauen interpretazio objektiboekiko hain hurbil dau
den planten errepikatutako monotoniak ondo islatzen due
nez. Gaur egungo medio artifizialaren iragankortasunaren
aurrean, hiriaren espazioen eraikuntza iraupen luzeko pro
zesutzat ulertzen duen kultura europarrean oraindik ere
finkatutako proiektuaren kultura.
Lan horiek aurkezten diren kaligrafia formalak, itxu
raz, abangoardien hiperfuntzionaltasunaren edukin seman
tikoak aldatzen ditu, aipamenen gain-ugaritasuna barne har
tuz: trukatutako zutabea, kopatutako frontispizio edo kolo
naurreko piramidea. Arkitektura, ez da ahaztu behar, bizitze
ko leku da baina bizitza errepresentatu ere egiten du. Hiria
ren espazioaren gertakariak, lurzoruaren merkataritza balo
reen plusbaliaz gain, haren beldurrak eta, zalantzarik gabe,
gizarte-egiturak ere adierazten ditu. Arkitektura-proiektua
ren aipamen semantiko horiek biztanleen gizarte-kontake
taren antzeko suertatzen dira. Arkitektura-eraikuntza objek
tu bitartekaria da bere esparru artifizialaren eta bere gizar
te-garai eta garai historikoaren artean.
Gaur egun, espazioaren esanahien ugaritasunean kon
posatzeko logika aurkitzea erronka teoriko-kritikoa izan dai
teke arkitekturaren proiektu berriarentzat eta hori bera argi
ro azaltzen dute mende amaierako arteak eta artistek. Aipa
men formala erabiltzen duten artista batzuen eta modernis
mo ondoko arkitektuaren arteko aldea, artistak, orohar, ira-
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gana «berritzen» duela da. Arkitektuak, berriz, «berregi
ten» du eta berregite hori itxurantz antzera eraikitzen da
eta, horrela, berregindako iragana fizkziozko eredu bilakat
zen da.
Azken arkitekturak itxurantzaren ironiatik abiatuta
burutatako eraikuntza askoren kutsu semantikoak iragana
ezagutezina bilakatzea ere lortu du. Plastifikatutako plantak
balira bezala, arkitekturaren osagai desberdinek nobelaturik
kontatzen dute espazioaren esanahiaren gertakari hutsa.
Komunikabideek hedatutako eraikuntzak eta proiektuak egu
neko berriak bailiran zabalduko dira, haien konnotazio se
mantikoak gaurkotasunaren publizitate-zentzua duen bitar
tean. Arkitektura horiek beraiek kontatzen duten historiaren
fizkzioaren gisakoak dira. Esan daiteke amaitu dela edo
noraezean dabilela, esanahien ordenaren bila. Zentzu ho
rretan uler dezakegu nola jatorrien utopiaren forma iraunkor,
ordenatu, erregular eta simetrikoaren ordez, ez zientziak
gogorarazten digun «eredu aldakorren», baizik eta desio
aren ekonomiak sortutako kulturaren izaera gaizto eta gaur
egungo noragabe ideologikoek ezartzen dituzten joeren, za
lantzazko nahasmen irregular eta asimetrikoa dugun. Irudikontsumoaren eragingarri azkar gisa «gadget arkitekto
nikoak» hiriaren eraikuntza-objektuaren mugikortasun for
malaren beharra islatzen du.
Ezaguera kritiko sortzaileari buruzko hausnarketa
ren aurrean, hainbat arkitekturazko proiektuk eta eraikun-
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tzak eskaintzen duten eragingarri ezaren eta zirrara este
tiko eskasaren ordez, «arketipo berrigarriak», hiriko ob
jektu arkitektonikoen ekoizpen-katean «itxuraldaketa» ga
rantizatzeko beharrezko ereduak, ziurtatuko dituen pa
thos publizitarioa garatzera emana den proiektu mota
baten desarkitekturizazioa dugu. Eredu horiek bi helburu
dituzte, batetik, «bapateko espaziotarako» proiektuak dei
tuko diegunak berehala aldatzen dituzten irudien sotilta
suna erakustea gutxiengo profesional batzuei eta, beste
tik, erabiltzaileari bere garaiaren benetako espazialtasuna
«irudi berrigarrien» babespean bizitzearen lasaitasuna
erakustea.
Gaur egungo arkitektura-proiektuaren kultura
errepresentazioaren bitartekaritza eskariak baldintzatua da.
Maila goreneko arkitekturaren «star system»ak iradokitako
proposamenetara hurbiltzea besterik ez dago, berrikuntzarekiko
txundidura hori, zeinaren bidez ereduak, irudiak eta sentimenak
proiektatzen dituen, egiaztatzeko. «Arkitekturazko objektuak»,
komunikazio tresna bitartekari gisa, eraikuntzaren lekua
hartzen du. Tokio, gaur egun, ustekabeko objektuen hiria
da sistema elektroniko berrigarrien traman, non prozesu
informatikoen «denbora azeleratua» bihurtu den espazioa.
Hiriaren espazioan guztiak, euskarriak eta mezuak,
bidimentsional izateko joera du. Zeinu telematikoen euskarri
mugagabea da kalea.
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Ordenaren beharra edo kaosaren apologia?
Postulatu eta galdera berriak sortarazten dituen hain
aldaketa azeleratuan, arkitekturaren proiektuan araubidezko
ereduaren aurrean ordena berriaren eskariak ez du itxuraz
funtsik «galdutako klasizitatea» berreskuratzeko proposa
menetan, zeren desiratutako ordena hori zibilizazioaren tes
tuinguruan sortzen baita, non natura, mehatxatutako primi
geniak eta milurtearen amaierako aurresuposaketa tekno
zientifikoetan erroak barneratzen dituen bigarren naturak
elkarbizi behar duten.
Mugimendu Modernoaren aurresuposaketa teorikoek ez
al zuten ba klasizitatearen forma miresgarria ideializatzeko
asmorik? Klasizismo guztiak, araubidezko agindu batzuk
erabakitzean, ordenaren forma berri gisa onartu ohi dira.
Tentaldi horretatik hurbil izan ziren utopia modernoaren
aintzindari grinatsuak, funtzioaren maila zorrotzak argitzen
saiatuz, azken arkitekturan nabarmentzen den, ausardia baino
gehiago, esperimentu kutsuarekiko kontraste nabarian.
Proiektua balentzia etikoaz gabeturik, haren osagai morala
ezerezturik, proiektatzeko era hori ez da zentzuzkoa
batasunaren hausketa agerian uzten duen kaosaren
egiturekiko. Aitzitik, forma arkitektonikoak beti eskaintzen
duen bitartekaritza sinbolikoa berregiten du. Arkitektuak
lotsarik gabe erakusten digu espazioen galdutako osotasuna,
eraikitako osoaren ordezko gisa zati arkitektonikoa
goraipatuz hiria eraikitzeko asmoa, arkitekturaren proiektutik
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abiatuta gaur egungo metropoliaren konplexutasuna
kontrolatzeko ezintasunaren aurrean.
Arkitektuen proiektu horrek ezin dio erantzun eska
rien heterogenotasunari. Aldiz, sistema teknikoak sorta
razten duen konplexutasuna berorren jokabide sinkre
tikoaren justifikazio gisa erabiltzen da, ikertu beharreko
arazoen azken baliabide gisa «mimesi estetikora» joaz.
Hortik dator jadanik ikusia denaren apaindura gisa ironia,
edo espazialtasunaren gorengo ezaugarritzat metafora
arrunta, barne hartzea.
Proiektuen eta arkitekturaren eraikuntzaren alderik
handiena hartzen duen bitartekaritza sinbolikoak helburu
estaltzaile izatearen zeregina betetzen du. Arkitektura his
torikoaren trataera «berrikustaile» berriak, adibidez, bai ai
pamen ludikoetatik bai modernismo ondoko historizismoaren
aproposeko anakronismoetatik, proiektuaren kulturak kon
trolatzen ez dituen inguru fisikoaren desorekak behatzearen
beharra betetzen du. Tekno-zientziaren egiazko botereak,
botere sinbolikoaren bidez, hainbat hutsune gogaikarri es
tali beharra du eta egoera horrek zalantza nahiko ezkorra
sortarazten du gaur egungo arkitekturaren eraikuntza-ihar
dueraren baitan dagoen epaiketa estetikoari buruz.
Arkitektura Eskoletako proiektuen tailerretan burutzen
diren ariketen gehiegizko eraberdintasuna da gaur egun
ekoizpen sinbolikorako leku gisa eskolaren eraginkortasun
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ezaren froga argia. Bertako irakaspenek kontsumo azkarreko
kodeei lotutako irudi eraginkorrak, ia ezer eztabaidatzen ez
duten errepikapen estetiko probokatzailez jositakoak,
eskatzen dituzte. Horri gaineratu behar zaio iharduera
profesionalaren ihesbide hori babesten den sekta-izpiritua,
eredu profetiko gisa arkitekturako azken proiektuaren
erantzun jakin batzuek kontsakratzen dituena. Salbazio talde
batzuek, jantzi razionalez, antzinako ikuspegi garbiz edo
klasizismo malguarekiko aipamen inozoz apainduta,
ikasgeletan zehar alde batetik bestera dabiltza. Sermoiaulkietatik, mila hizkuntzen testuetan berregindako «beraien
sariei» buruzko maisu-irakaspen aspergarriak eta eraberdinak
diktatzen dituzte. Berriro, «ordenarako» deiaren oihartzun
inkontzientea azaleratzen da gela horietan. Munduko orden
berriaren hasierak iragartzen dituzten irudiak izango al dira?,
ordenaren beharra edo kaosaren apologia?, gehiegizko
galderak hurbiltze kritikoa formulatzeko edo arkitekturaren
mende amaierako pentsamenduaren erroetan bide teorikoa
sortarazteko.
Ordenaren egiturak, nahiz eta erabat zehazgabea izan,
adierazbidea behar du. Arkitekturaren formak materia be
har du espazioa bizigarri bilakatu ahal izateko. «Forma»,
espazio arkitektonikoan materia bilakatzen ez bada, esana
hirik gabeko hitz gisa ulertuko litzateke. Arkitekturaren
proiektuak, metropoliaren kulturaren testuinguruan, inter
pretari gisa espazioan bizitzearen errealitate amankomuna
(mugimenduan dauden materia, energia eta informaziozko
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jario handiak) ezagutzeaz gain, formen lengoaia ere berre
raiki behar du, gure garaiko kultur-egituraren ezaugarririk
sakonenak aurkitzen saiatuz, zeinek, nabaria denez, metro
poliaren mekanismoekiko kultura autonomoaren ezintasuna
postulatzen duten.

W. Benjamin-en zorigaitza
Le Corbusier-en garaipena da
Bizi ditugun espazioek ez dute argiro islatzen eraiki
takoaren xedea. Gure inguruak itxuratzen dituzten forma
askok aurrez finkatutako manipulazioen eta tresna gisa era
bilitako kodeen menpe daude, zeinak desegokiak diren ma
teriari eta bere sintesi osagarri eta eraikigarriari forma atxe
kitzen dion «kultur-egitura» ezagutzeko.
«Gustoaren» esanahigabeko munduak «irudimenaren»
goreneko munduaren lekua hartu du eta, hori dela eta, gure
metropoliak beren gain hartzen dituzten arkitektura proiek
tuetan ez da nagusitzen zentzu-kalitateetaz (ukimenezkoak,
termikoak, akustikoak...), zeinekiko proiektuaren ihardue
ran arretak dimentsio berria eraikitzen duen, arduratzen den
irudimenaren ezaugarririk. Aitzitik, azken hamarkadako
hainbat eraikuntza-multzotan argi eta garbi froga daitekee
nez, forma merketzearekin batera espazioa alferrik galtzea
dakarren atmosfera medial baten itxuratzaile den erdi-in
formazioa nagusitu da. Elkarrekiko hurbil altxatzen dira
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altzairu eta hormigoizko ihauteri horiek Pariseko bigarren
mendeurreneko ospakizun megalomaniakoan. Lanbroaz in
guraturik, Londoneko kai hutsetan inperioaren azken apu
rrak, edo Sevillako ospakizun gogaikarri hori, desegite for
malaren arkitekturaren fikzio teknologikoa.
Formaren itxuraketa egituratzen duen ordenaren
arakaketak edo bilaketak errealitatea materiarekin, zeinarekin
giro artifizialaren ekologiaren lurralde berrien kolonizazioan
eraiki eta aurrera egin beharko litzatekeen, interpretatzeko
lana edo hermeneutika izan beharko luke arkitektuarentzat.
«Errealitatearen eraikuntzan» interpretari onaren ezaugarri
horiei, jatorriz duen poeta izaera gehitu beharko zaio,
bizitzeko amankomuna eta beharrezkoa denaren formari izen
eman ahal izateko.
Arkitekturak eskatzen duen ordena forma deskribatu
(zutabe, bobeda edo kupula) ahal izatearena da. Osagai ar
kitektoniko horiek legezkotasuna hartzen dute beraien gau
zatzearen errealitatearekin topatzen direnean. Bere erreali
tatearen arabera espazioa eraikitzeko forma itzultzearen teo
riatzat ulertzen bada ordena, arkitektura-proiektua, literatu
ran bezalaxe, munduaren, zeinak, arkitekturan, eraikitzeko
iruditzen dugun espazioaren aurre-irudiketa baliokidetzat
izango lukeen munduaren berridazketa izango litzateke.
Gauzen izena, haiek aipatzea, Fray Luis de León maisuaren
hitzetan, «horren urruntasun esanahia gureganatzea edo
hurbiltzea» edo «jartzen den izenaren kalitatea halakoa iza-
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tea, nola, aipatzen denean, esan nahi duenak izan ohi duen
soinu bera izatea» da.
Azken arkitekturaren eraikuntzan azaleratzen diren
lengoaia teknologikoak irudiaren merkatuaren eragileek for
mulatuak dira. Forma berri edo iraganekoei ematen zaien
izena ez da, hain zuzen, esan nahi duena iradokitzen duen
sinfoniarik, estilema hutsez jositako hutsunea baizik. Bero
rren formen inkomunikazioa berregiten duen arkitekturaren
espazioak bizi ditugu, arkitekturaren izatetik bertatik mun
duan iraunkor denaren interpretazioa adierazteko ezintasuna
ren aurrean. Baina eraikuntzak bere balioa galtzen duenean
eraikuntza gisa, berau aurkezteko «moduak» gordetzen du
balioa.
Hiromi Fujii arkitektuak proposamen arkitektonikoen
altzatuak ohizko funtzioen kodeak aldatuz osatzen ditu,
horrela, leihoa zutabea da. Haren metodo metamorfolo
gikoak osagai arkitektoniko desberdinak elkarrekin harre
manetan jartzen saiatzen dira juxtaposizio nahasien bidez.
Publizitatutako haren beste jarraitzaile batzuek, Tschumi,
Eisenman eta Hejduk-ek, eskalaz aldatzen diren formen
zatiak jasotzen dituzte, konnotazio alegoriko errazeko izen
funtzional bat ematen diete eta, ondoren, edonon kokatzen
dituzte. Neo-De Stilj-en ariketak, desitxuratutako tarte ho
rizontal eta bertikaletan gainezarritako irudi neokubisten
hausketa, estilema huts horien erasoaren adibide dira. Ma
terialismo ondoko gizarteetan adierazten diren leherketa
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figuratiboak, azken arkitekturen «haran bizantziar eztie
tan», galera eta larritasuna baino somatzen ez diren to
kietan, lekutzen direnak. Fabulatutako espazioak, zeinen
funts nihilista «ezeren zeinu» izatera zuzenduta dagoen,
ausentziaren kontakizunak nobelatzeko. W. Benjamin-en
zorigaitzak Le Corbusier-en «garaipena» nabarmentzen
du.
Horri buruz, Libeskind-ek kontatzen duen parabola
(Ch. Jencks-ek «Nazioarteko Arkitektura»n jasotakoa,
«Azken Joerak»en, 261. orr. G. Gili) argigarria izan daiteke
eta irudi arkitektonikoaren iharduera jakin batek jarraitzen
dituen «estilema hutsak» argiro azaltzen ditu. Libeskindek
nazien kontzentrazio eremutik bizirik ateratako emakume
baten bidaiaren berri ematen du: Zer uste duzu dela Stu
tthol-era zaramatzan abere-kamioiaren zirrikitutik ikusten
duzun lerro txuri hori? Erantzuna, «nere inspirazioa, nere
zeruko zeinua», froga gainditzen lagundu zion indarra, Li
beskindek zioenez, ondoren, «hegazkinen ihes-hoditik ate
ratzen ziren gasak» zirenak. Arkitekturak uzten duen ildo
bera... bere ausentziaren zeinura murriztutakoa. Bere «zei
nu ez originalek» agerian uzten dute galeraren atzetik fede
paradojikoa dagoela: «lehorraldi itogarria, kiskalgarria, ja
saten da... Sinboloaren sakonena husten denean, azaleratu
eta lautu egiten da, eroritako leizea ikusgarri egiten da eta
arima egarridun jakitunagoa eta hobea da argi-diztira». Ho
rrelako aurresuposaketen bidez, Libeskindek Berlingo Tier
garten auzorako lehiaketa irabazi zuen 1987an.
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Edozein suposaketaz baliatzeak, enajenazio formalak,
non proiektuaren kultura murgilduta aurkitzen den arkitek
tura epigonalen proposamen horietan, arkitekturaren este
tika beraren apaindurazko funtsa kutsatzen duen behin-be
hineko eskenografiak inguratutako «maila medial gauzako
tuari» kontsakratzen dio bizitzen den espazioa. Gaur egun
jadanik agerikoa da mende honetan zehar pentsamendu ar
kitektonikoaren garapena korronte ideologiko handien no
rabidetik doala. Bata, korronte iraultzailea, abangoardien
gorabeherek eta konkistek nabarmen bultzatutakoa, bestea,
kontserbatzailea, onargarritasun barkatzaileaz eta, batzue
tan, ospatutakoaz, behatzen duguna. Lehenengoa, bere au
rresuposaketa funtzionalez gain, biztantze modernoaren ga
rai berriekiko hurbilketa formal batzuk ere azalduz, eraba
kiorra suertatu zen bigarren natura tekno-zientifikoaren es
parruan espazioaren eraikuntza interpretatzeko eta, neurri
batean, ulertzeko.
Bigarrenak, bere inertzia kontserbatzaileari dagokionez,
jarrera laudatzaileaz dihardu eta espazioaren eraikuntzaren
azaleko baldinpetzaileetan du eragina. Baina, itxurantza
klasizistaren kondarrekin, antzinako eskenatokiekin edo
modernitatezko neurrigabeko garraisiekin arkitektura
pozointzen uzten du. Edozein forma berorren fabula da eta
edozein arkitektuk bere narzisismo hieratikoa sal dezake
ezer ere igorri gabe, zeren «konposaketa-hitzaldien» jolas
soila eta, ekitaldi ludiko horretan, «eraikitako formaren»
zentzua besterik ez baita geratzen. Ondo egindako tresnaren
proiektuak ez du ezer ere esan nahi.
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Katrastofismoaren adierazpen bat egiteko asmorik
gabe, egia da amaigabeko formalitateen kraterrak gure hi
riak eta elkarbizitzarako guneak inguratzen dituela. Haren
espazizoak ugaldu eta agortu egiten dira etengabeko «me
tamorfosi itxuratuan». «Garrantzi gabeko aldaketaren orde
na» berriaren zeinuak eta irudiak dira. Bertan, arkitektuak
forma hutsen eremuan jolas dezake, badakielako inork ez
diola asaldatuko eskenatoki hain irreala proiektatzearen zo
rabioa.
Ordenaren beharra? gehiegizko galdera arkitekturaren
autonomiatik erantzuteko. «Ez dago joera edo estilorik,
munduaren ingurua gobernatzea merezi duenik», dio pozez
Ch. Jencks-ek, mende honetan zehar arkitekturaren hainbat
heriotz iragarri duen hark, hain zuzen, azken urteotako kul
tura arkitektonikoaren harridura eta bizitasun sortzailearen
aurrean.
Beharbada, erantzun sendo bati hurbiltzeko, hain pre
miazkoa den galderaren hitzak alderanztu beharko geni
tuzke, zeren, arkitekturan, proiektu razionalaren bilaketa eta
arakaketa, beharren orden desberdinak aurkitzean datza. Zer
beharretarantz bideratzen da gizakiaren biztantzea datorren
mendearen aurresuposaketa ekologiko eta antropologikoe
tan?, nola salbatu lekua, hau da, existentzia berregiten den
espazioari nola eman forma?, Beharrezkoak ote ditugu ba,
biztantzen dugun zentzugabekeriaren espazio diren proiek
tu horiek, non forma hutsak eta anarkikoak, irudi eta espa-
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zio antzutan sakabanatutakoak, alferrikako aieneak eta ha
rrotasun goibelak sortzen diren?, edo eskura ditugun mate
rialak diren kultura honetako osagai berberekin arimaren
indar sendo eta suntsiezinezkoa eraikitzerik izango al da?
Oraingoz, halako gehiegizko galderak amets guztiak
galerazten dizkit, jende askori bezalaxe. Baina behin-beti
rako erantzuteak irtenbide ikuspegia deuseztea ekarriko luke.
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Artea «artearen heriotzaren» ondoren
Rafael Argullol

Artearen gaur egungo egoerari buruzko idazlanak
irakurtzea, askotan, jauregiaren aretoan edo kontzertuko
areto burgesean baino, hiribarrenaren hutsune kezkagarri
batean melodia klasiko bat entzutearen antzekoa da.
Landutako harmoniaren arabera entzuten dira notak, baina
horiek jasotzen dituen eskenatokian gudalekuaren nahaspila
nabari da. Ondorioa kontraesanekoa da. Interpretazioak ia
ezinezkoaren muga ikutzen duenaren susmoa geratzen zaio
irakurleari. Soinua erraz atera da instrumentuetatik baina
aukeratutako inguruaren akustika benetan txarra da.
Esperientzia laburtzeak, gehien-gehienetan, harridurara
garamatza.
Hala ere, harridura hori ez da erabat irakurlearena edo
entzulearena, zeren, benetako kasu guztietan, arazoari aurre
egiten saiatzen den idazle edo hizlariarenganaino zabaltzen
baita. Aukeratutako arloa erabat estetikoa denean ere, aurre
egin beharreko galdera mordoa halakoa da, hipotesiaz ha
rantzago joatera ausartzen denak, erraz, delinkuentzia inte-
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lektuala erregutu dezakeela. Artearen gaur egungo egoeraz
hitz egiteak, lehenik eta behin, haren egiazko existentziaz
argi eta garbi geure buruari galde egitea galdatzen du. Egiaz
existitzen al da arte deitzen diogun hori, edo benetan neka
razleak diren adimenaren mekanismo itxurarazleak hura
eusten duten neurrian besterik ez ote da existitzen?
Artea oraindik existitzen denaren hipotesia onartzen
badugu geure buruari galdetu beharko diogu zer harreman
duen tradizio modernoarekin eta, gainera, zein den iragane
ko artea legez gureganatzea ahalbidetzen digun haria. Bai
na, hipotesi horren barruan lan egin ahal izateko, ezinbeste
koa dugu alderantzizko ahalbidea kontuan hartzea: hau da,
artea jadanik ez da existitzen. Itxuraz hain kontraesanekoak
diren bi hipotesiak behatzetik abiatuz zer neurritaraino ihar
dun dezakegun aztertzen dugu.
Hegel-ekin, eta «Hegelen denborarekin» ere, kontuak
garbitzea abiapuntu egokia izan liteke. Kasu batean zein
bestean ezinbestekoa dirudi. Bapateko eskenatoki-aldaketa
sortzen den eremutzat, zeinen bidez tradizio klasiko-errena
zentista krisialdian sartu eta arte modernoa gora etortzen
den, hartu ohi da XIX. mendea. Geure buruari kokapen
historiak galdatu behar badizkiogu, ilustrazioa eta idealis
moa, klasizismoa eta erromantizismoa bateratu ziren eta
elkarri aurre egin zioten gudaleku gatazkatsuan aldaketa
hura lekutzea iruditzen zait egokiago. Guda eta elkarbizitza
haiek nekarazitako zaratatik dator gure modernitate-ideia
ren jatorria. Hau da, ia biografikoki, «Hegelen denbora»,
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non Jainkoa hil da -Nietzsche baino askoz ere lehenago,
erromantiko batzuen aldetik- oihuaren lehen oihartzunak
artearen heriotzaren iragarpenarekin -abangoardiatzat du
guna baino askoz ere lehenago- bat egin zuten.
Sar gaitezen kontu garbiketa haren muinean. Zer esan
nahi ote zuen Hegelek artea hil da zionean edo, zehatzago,
«artearen iraganeko izaera» baieztatzen zuenean?
Artearen ustezko galerak interpretazio oker ugari sor
tarazi ditu, batzuek Hegel ez ezagutzeagatik, besteak, uste
dut, Hegelen arkitekturarekiko gehiegizko leialtasunagatik.
Lehengoek arteari egotzitako «heriotzaren» esanahaia
orokortzen dute, sormen artistikoaren aurrekoa eta ondo
rengoaren artean muga zurruna ezartzerik balego bezala.
Bigarrenek, Hegelen baikortasun dialektikoa guztiz berega
naturik, harek iragarri zuen moduan, kontzientzia artis
tikoaren gainezkaldiak, Izpiritu Bakarreranzko ibilbide his
toriko handian jadanik aski ez izanik, kontzientzia erlijioso
eta filosofikoaren goreneko egitekoari leku utzi ziola froga
tu nahi dute.
Ia beti bezala, ezjakinak zein ortodoxiak ez dute ge
hiegirako balio. Hegelen artearen heriotzaren egungo ba
loreak, proiektu eta diagnostiko gisa, tarte kritikoa galdat
zen du Hegelen sistemarekiko. Beharrezkoa da, nolabait
esatearren, eraikuntzatik pieza ateratzea, ikuspegi desber
dinetatik arazoa gauzatu duten beste pieza batzuekin alde
ratzeko.
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Zatikazko Hegel horrek, Hegelen osotasunetik banan
dutakoak, esaterako, Baudelaire baten azken zatiekin (be
reziki, Aretoak lanaren egileaz dihardut) eta Nietzsche ba
tekin (batipat, azken Niezscherekin, hilondoko idazlanen
egilearekin) ondo solas egiten du. Beste adibide batzuk jar
tzerik badago baina, aukeratzen hasiz gero, hiru aparteko
ikuspegi horiekin geratuko nintzateke, tradizio artistikoaren
apurketa, praktikan, sarrerazten eta garatzen duen XX. men
dean zehar haien maialakatzearen abantaila izanik.
Noski, hilzorian dagoen artea, Hegelentzat, arte
klasikoa da, materiaren eta izpirituaren arteko oreka
borobilenean jaio eta heldutakoa. Izpirituaren aldeko oreka
horren hausketa egiaztaturik geratzen da arte
erromantikoaren «gehiegizko kontzientziarentzat». Hobeto
esanda: arte erromantikoak artea bere kabuz desegitea dakar
berekin, artea forma klasikoaren arabera ulertzen badugu,
alegia, Historian bere funtsezko zeregina adierazi duen haren
arabera. Horregatik, artista modernoaren ironiak (ironia
erromantikoak) heriotz kolpea esan nahi du, subjektibitate
gabeziaren adierazpen artistikoari - baina jadanik ultra
artistikoari - dagokionez. Objektuaren eta subjektuaren
arteko berezko erraztasuna behin-betiko eragoztuta geratzen
da artistarentzat, artista moderno eta bere lanaz «kontzientegia»
denarentzat.
Hegelen azterketa ia iragarpenezkoa da arte moder
noaren zoriari dagokionez. Estetika Irakaspenak lanean age
rian utzitako sistemak zehazki azaleratzen dira gure garaira

81

heldu arte. Ez ordea diagnostikoa, Hegelen sistema bere
osotasunean harturik hura irakurtzen saiatzen bagara.
Artea ez da bere kabuz desegiten bere burua garbitze
ko eta gaileneko kontzientzia mailek berau gaindi dezaten.
Aldiz, norabide erabat bestelakoan, barne kontraesaneko
egoera gaindiezinean sartzen da, subjektibismoak ematen
dion askatasun itxaropenaren eta bakardade zeinuaren ar
tean, non legeria objektiboaren gabezia aitortzen duen. Bau
delairek - modernitateari buruz duen ikuspegiaz - artista
modernoaren ezaugarri den «aurreranzko jauziaren» salaketa
librea formulatzen jakingo du eta Niezschek ere, Tragedia
ren jaiotzaren lilura metafisikoen ondoren, artista hori «egi
rik gabeko artearen» aldi bereko sari eta zigorrera bidera
tuko du.
Baina arte modernoa «egirik gabeko» zurrunbilora bota
aurretik, urte batzuk atzera egingo dugu, Kant-en babespe
ra jotzeko, labur-labur bada ere, gaur egungo pentsalari ba
tzuek, eta bereziki Gadamer-ek, egin duten moduan. Izan
ere, Gadamerrek Epaiketaren Kritikaren funtsezko ideia
batzuk errepasatu ondoren, Kantek «kontzeptu eta esana
hietatik aske dagoen edertasun hura» gisa deskribatutako
edertasun askean jartzen du arreta. Kanten Interesik gabe
ko plazerra eta amaierarik gabeko helburua lortzea arte
modernoaren garapena somatzerantz, Kantek iragarri zue
nez, erabat bideratzen da. Gadamerrentzat, edertasun askea
esperientzia estetikoaren oinarri gisa formulatzeak, arte gisa
burujabetasuna egiaztatzean hazten den arte modernoaren
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ibilbidea argituko luke. Arte klasikoak, zeini buruz Hege
len «artearen heriotza» betetzen den, ez du artearen kon
tzientziarik (kanpora begira ez bada, hau da, guretzat),
aldiz, arte modernoa bakarrik, «artearen heriotzaren» on
dorengo artea, autokontziente besterik ez delako, edo ezin
duelako izan, edertasunean bizitzeko egoeran aurkitzen da.
Kantek eremua teorikoki prestatu zuen, zeren, Gadame
rren ustez, «arteak arte ez besterik izatea nahi izan zuenez
geroztik hasi baitzen erreboluzio artistiko modernoa». Ar
tearen bakantasuna, tradizioari dagokion artearena nahiz
hausketaren ondoren sortzen dena, estetikaren autonomiaz
baliatze amankomunaren bidez finkatuko litzateke. Baina,
klasiko deitutako artean, artea komunitatean integratu arren
eta, ondorioz, artistaren in-kontzientzia sortarazi arren au
tonomia hori adierazten bazen ere, des-integrazioaren eta
auto-kontzientziaren emaitza den arte modernoan, autono
mia horrek berorren estatutu ezinbestekoa hartzen du.
Hala ere, nere ustez, Gadamerrek, lege onez, Kanten
gana jotzen duenean, ez du kontuan hartzen Kanten argitu
gabeko artearen eta esperientzia estetikoaren arteko bikoiz
tasuna, alegia, sormen artistikoaren berehalako etorkizuna
ezagutzeko azken mugimendua burutzea eragozten diona.
Izan ere, Kantek estetikaren autonomia aldarrikatzen due
nean, edertasuna objektiboki legezkotzeko aukera guztiak
galerazten ditu eta subjektibismoari ateak parez-pare irekit
zen dizkio. Epaiketaren Kritikaren zenbait ataletan, berezi
ki «gorentasunaren analitikari» dagokion zatian, idatzitako
tik ondorio gisa, ia transiziorik gabe, mende erdi berandua-

83

go Baudelairek modernitatea definitzen saiatzerakoan baiez
tatu zuena atera genezake. Bi kasuetan, subjektuak berak
edertzat duen hura ederra dela argudia dezake. Baina Kan
ten kasuan lege-ezabatze hori eta, beraz, erroko subjekti
bismo hori, esperientzia estetikoari dagokionez besterik ez
da erabat onargarria. Ez da horrela gertatzen arteari dago
kionez, zeinen aurrean artistari ordena eta arauari objekti
boki egokitzea eskatzen dion giro klasizista-ilustratuaz ha
rantzago Kant ez den heltzen. Kantek «Hegelen denbora»ren
kritika erromantiko eta idealista beharko du, esperientzia
estetikoari egotzitako subjektibismoaren balorea artearen
unibertsora tokiz aldatu ahal izateko. Jolasa amaitzeko, He
gelek Kanti kontraesan beharko dio, Baudelaire batek (he
men bere garaiko bozeramaletzat hartutakoak) edertzat duena
ederra denez gain, edertzat egiten duena ederra dela ere
sinestarazteko. Subjektibismoa estetikatik artera tokiz alda
tzearen bidez, modernitatearen jaiotzaren ziurtagiria zigila
turik geratzen da.
Jaiotzaren ziurtagiri hori zer neurritan da heriotzaren
ziurtagiri? Hegelek hala uste du, nahiz eta kontzientziaren
goreneko maila batzuek ezarriko direla iragartzen duen. Ikus
pegi orokorragotik, ironia erromantikotik hasi eta abangoar
dien azken eboluziora arte, jaiotza-heriotza bikoiztasuna
bete-betean sartzen da arte modernoan zehar, zeina askata
sun eta bakardade sentimendu bikoitzaren kulunkazko joane
torrian, sarritan joera utopiko-apokaliptikoetarantz eta, Mun
duko Bigarren Gerraz geroztik, itxurantza erabat bere gain
hartzera ere abiatzen den, berritasuna ugaltzea hura berehala
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zaharkituko zenaren susmoarekin batera eskenaratzen zuen
jadanik errepresentazio moderno haren errepresentazio an
tzekoan. «Artearen heriotza», Hegelen iragarpenetik isola
tuta, transzendente denaren desegite gisa altxatzen da.
Horregatik, arte modernoa, Jainko-zurtza, abentura for
malaren bidez, jainkotasun forma baten atzetik doa bere kasa
eta etsi-etsian. Eta gauza hura, zeinekiko gizakia utzirik sen
titzen den, azal dadila behartzea ere bada esperientzia este
tiko. Gure eskenatokitik atera den eta, une jakin batzuetan,
itzul dadila erregutzen dugun Jainko ezezagun hori dugu.
Esperientzia modernoak Nietzschek adierazitako «egi
rik gabeko artea» bultzatu du, garrantzi nahi, edo behintzat
somatze, etengabekoan. Eta joera hori are nabariagoa izan da
une larrietan, non, baldintza artistikoa amildegiaren ertzean
izanik, arteak bere buruari erabateko sormenez berau eza
batzea planteatu dion sormenezko isiltasunean. Egirik gabe
bizitzera zigortutako arte horrek, bere ahalmenen artea go
reneko tirabirara eraman dutenean baino bezainbeste egirik
ez du inoiz izan. Joyce, Beckett, Duchamp, Schönberg-i
buruz ari naiz pentsatzen. Autkontzientziaren azken ariketa,
hau da, obrari berari buruzko ironiarena, arriskurik handie
na eta argitasunik handiena bilakatu da aldi berean.
Dena den, aspalditik batzuek, ahultze-aldi larri horre
tan, arkua hautsi edo, hain alarmista ez izatearren, lasatu
dela susmatzen dute. Eta ez naiz artearen gauzatze eta merka
taltzearen behin eta berriz errepikatutako arrazoiaz arituko,
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alde hori garrantzizkoa dela uste baitut, baina ez funtsezkoa.
Gakoa beste leku batean bilatu behar da. Eskenatokia hiru
hitzokin osa daiteke: erreboluzio modernoak aurkako erre
boluzio modernoa sortarazi du, zeinek itxuraz modernitatea
definitzeko balio izan duen. Estetikaren autonomiak bultza
tutako esperientzia modernoak autonomia hori arriskuan jart
zen dioten antigorputzak inkubatu ditu. «Artearen heriotza»,
Hegelen arabera ulerturik, guztiz emankorra izan da, «ge
hiegizko kontzientziak» artean zorabiozko prozesua, baina
prozesu sortzailea, ondorio gisa ekarri duenaren ikuspegitik
behatuz gero. Horrela, arte modernoaren drama garrantzi
nahiaren zorabioa izango litzateke.
Baina uste dut jadanik eskubidea dugula «artearen
heriotza» fartsa gisa ere interpretatu ahal izateko. Beste
ikuspegi batetik, arteak, hausketa utopiko-apokaliptikoaren
baliabideak agortuta, aurreko tirabira tragikoari dagokio
nez arkua lasatuta, autokontzientziaren drama itxuratuko
luke; baina hori besterik, alegia, itxura besterik, ez litzate
ke izango, zeren egiaz erabateko kontzientzia uztea aurki
tuko baikenuke bere baitan. Hori egia balitz, tradizioaren
ustezko in-kontzientziatik edo modernitatearen itxurazko
autokontzientziatik ihardun ordez, autonomia kontzeptu
guztiak mailarik sakonenean hautsiko lituzkeen bere bai
tatik kanpoko kontzientzia extrintsekotik ihardungo luke
arteak.
Hori egia balitz, kontrarreboluzio modernoak errebo
luzio modernoa arrisku handiz menderatuko luke. Eta, nere
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ustez, gaur egun arte deitzen diogun alderik handienari da
gokionez hori egia da.
Aipatutako kontrarreboluzio modernoaren eraginik
nagusiena, sormen artistikoak eta, aldi berean, harrera artis
tikoak beharko lituzketen baldintzak kutsatzea da. Ondo
rioz, esperientzia artistikoaren aukera galtzen da, moderni
tateak bultzatuta, kultura modernoak berak abiarazitako
egoera desegileek artearen autonomia ezereztu duten neurri
berean.
Egoera horietatik nere ustez erabakiorrak diren hiru
aipatuko ditut, baina azterketa zehatz-mehatza egiteko as
morik gabe. Kasu guztietan kultura modernoak sortarazi
takoak dira eta arte modernoaren garapenean galera larriak
eragiten dituzte.
Lehena, artearen barne kontzientziaren galera da. Ar
tearen kontzientzia extrintsekoa bilakatzen da edo, gauza
bera, teoriaren ia erabateko gailentasunari lotua. Argi dago
joera horrek modernitatearen jaiotzan dituela jatorriak eta,
berriro ere, Hegelen diagnostikoarekin zerikusia du. Baina
luzaroan praktikaren eta teoriaren arteko hausketa emanko
rra dela frogatzen da. Abangoardia historikoak - hitz gero
eta desegokiagoa - deitzen diogun horiek dira horren froga.
Hausketa horren geziaren punta da abangoardia. Hala ere,
abangoardiaren klimax eta «museizazioaren» ondoren, ar
tea, orohar, fikziozko esperimenturantz bideratzen da, teo
riaren eta kritikaren babespean. Erreboluzioaren muina le-
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hortu egiten da doktrinaren pisu gero eta astunagopean. Ar
tearen azken-azkeneko kronika, teorien laberinto amaiga
bekoaren barruan aurkitzen den mamua ote den ez dakigun
norbaiten bilaketa krispikoaren antzekoa da.
Bigarren egoerak desgaraikotasuna galtzearekin zeriku
sirik du. Arte modernoaren ibilbidea desgaraikoa da, gaur
kotasunaren atzemate gero eta handiagoaren aurkakoa. Es
perientzia modernoaren barruan, une handiak gogoratzea
besterik ez dago, non artearen eta Bandelaire-k arrazoiz
«publikoaren mamutzarra» deitutakoaren arteko aurkako
harreman bortitza izaten zen. Baina, aldi berean, arte mo
dernoaren ibilbidea, barruko indarra galtzean, gaurkotasuna
itxuratzen duten sareetan, hau da, komunikabideen saree
tan, harrapatuta geratzen da. Arteak bere desgaraikotasuna
ri dagokionez amore eman eta funtsezko bilaketen eta arra
zonamenduen eskenatokia uzten du, bere burua iritzi pu
blikoaren eskarien zerbitzura jartzeko. Iritzi publikoaren
adierazbide komiko hori, hain zuzen, asebetean erabiltzen
da gure garaiko artea demokratizatzearen ikuspegi era be
rean komikoa justifikatzeko.
Hirugarren egoera beste bien ondorio zuzena da eta,
metafora bat erabiltzearren, «arimaren galeran» datza. Adie
razbide lapidarioa da baina argitzailea ere. Lehenago, espe
rientzia artistiko modernoak bere baitan duen garrantzi na
hia aipatu dut. Ez du axola nahi hori batez ere probokazio
formalaren hausketa linguistikoan adieraztea. Arte moder
noaren hedapenaren alde handi baten ezaugarri izan den
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etengabeko krisialdiaren estetikak bizitza-plan bat dakar
berekin, zeinen azpian funtsezko galdera izkutuak dauden.
Artearen autosuntsipenezko erabateko proposamen bera ga
rrantziarekiko, edo, nahi bada, garrantzi-ezintasunarekiko
erronka da. Isiltasunaren beharra eta zentzugabekeriaren
egiaztapena sormen-aberastasunezko aparteko garaian dau
de. Baina, esperientzia modernoa ispiluen jolas nekaga
rrian alferrik nahasten den keinua ere bada. Formaren ilu
sio soilean betikotzen saiatzen den begi nekatua. Mimetis
moan eta arruntkerian babesten den funtsezko grabitate
rako ezintasuna. Arima-gabezia.
Erreboluzio eta kontrarreboluzio modernoen aurkako
mugimenduen bidez itxuratu da gure ingurua. Kulunka ho
rretan, batzuetan bildutako ur-emariaren aberastasuna auke
ratzen dugu eta bestetan lehortu eta agortutako ubidearen
pobrezia. Azken kasu horretan, berriro, jadanik Hegelena,
beraz, ondoriotan aberatsa, izango ez den, baizik eta zuze
nean nihilista izango den «artearen heriotzaren» mamua
azaltzen zaigu.
Ez dut uste hori izango denik artearen zoria. Baina,
hala izan ez dadin, arteak berorren hilzoriko gaitz-aurre
koen aurka egin beharko luke, zeinak, argiro esatearren,
mendebaldeko kulturan azaltzen diren gaitz-aurreko berak
diren. «Arimaren galera» du ongizatearen zibilizazioak
arriskurik larriena. Horren aurrean, berriro ere, desgaraiko
artea beharko genuke.
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Utz iezadazue topaketa honen izenburuarekin jolastuz
amaitzen. Begi nekatua eta begirada pobrea alboratuz, begi
basatia, zeinen begirada, kontrasteetan aberats, oztoporik
gabe gizakiaren baldintzaren trinkotasunean zehar libre za
balduko litzatekeen, berreskuratzera joko lukeen artea be
harko genuke.
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L. A. 92: Ripe Rap,
Suntsipena Deseraikuntza*
Juan Antonio Ramírez

1. Movie-made
Heltzerakoan, hegazkinetik, basamortutik kanporatutako
oasia dirudi. Los Angeles ez da hiria zentzu zorrotzean, ez
eta guk probintzia deituko geniokeena. Haren neurrigabeko
hedadura dela eta, ez da gauza arraroa bizilagun bakoitzak
bere burua barne hartzen duela uste duen lurzati txiki edo
«komunitatearekin» identifikatzea: Pasadena, Glendale,
Watts, Santa Monica, etab.ekin. Eraikuntza-trinkotasun oso
txikia du baina haren loop ikaragarrian mendebaldeko itsa
sertzeko zeru-arraskaririk altuenak eta izugarri ederrenak
aurkitzen dira. Beti aipatzen da haren kale zuzenen lauta
suna eta neurrigabeko luzeera, baina mendi-hegaletan zin
tzilik dauden etxeei buruz ere hitz egiten da. Batzuek eklek
tizismoaren lilurarik handienak ikusten dituzte bertan, bes
te batzuek, berriz, Ifarrameriketako Mugimendu Moder* Honako saiakera aurretik argitaratu zen, "Revista de Occidente"
izeneko aldizkarian, 145 zk., 1993ko ekainean.
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noaren goreneko adibideetan finkatzen dute begirada. Dis
neylandia eta Lovell House-a, Queen Mary-a San Pedroko
portuan hondarturik eta deseraikuntza, Frank Ghery-ren ara
bera. Infernua ala paradisua, zer da Los Angeles?
Zeruko bere lehen bokazioaz hitz egiten digu izenak,
eta aintzinako arrantxu eta misioen izendegi ia osoak lehe
nengo praile-kolonizatzaileen borondate «izpirituala» go
gorarazten digu. Ekialdeko anglohiztunak etorri ziren on
doren, argi mediterraniarraren eta uzta oparoko barazdun
herri erromantikoaren bila. Agindutako lurralde honek Va
lentziako laranjondoak, mahastiak, Andaluziako olibondoak,
datil-palmondoak, eta hamaika landare tropikal exotiko izan
go zituen. Oparotasun eta betiko gaztetasunaren fantasiak
ustekabeko bi bultzada izan zituen: petrolioa, zenbait etxe
tako lorategietan ia bere kasa azaleratzen zena, eta zinea.
Horrela, automobilei gasolina eta arima guztiei elikagai
mitikoa emango zien Los Angelesek mende honetako ha
sieraz geroztik. Urteak igaro ahala, industria aeronautikoa
garatu zen (izenak hartara behartzen baitu). Irudimenaren
aintzinako hegoak egiarenak ere baziren jadanik. Zaindari
berria Howard Hughes izango zen, Spruce Goose, egurrezko
egiturako «munduko hegazkinik handiena»..., industriaren
miraria, gordeta (eta mirestuta) dagoen neurrigabeko alu
miniozko kupuladun katedralaren jabea.
Abiadaren eraginpean baino, mugikortasunpean izan
da Los Angeles. Ez dago ezer sendo eta iraunkorrik. Zine
ko pantaila aldakorraren antzera, badakigu dena aldatuko
dela une batetik bestera. Ez dago erdigunerik ez eta ingu
rualderik, gehienez «aireportu mnemoteknikoak» baizik, non
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gure hiri-sentsibilitateak aldi batez lurrartu lezakeen. Be
harbada inguru fisikoa (kaleak eta eraikuntzak) alda daite
ke, baina horrek ez du zerikusirik: hemen gaudenez, gure
kontzientziaren aldakortasuna da garrantzitsua. Unibertso
proiektibo izugarriaren, alegia, gure nahien eta beldurren
paradazko (eta halabeharrezko) gauzatzearen antzekoa da
hiri hura. Movie-made Los Angeles. Amesgozoa eta ames
gaiztoa. Diogun guztia egi izan daiteke.
2. Formak eta mitoak
Los Angeleseko kale eta bulebarretan zehar automo
bila gidatzea (pasiatzea burugabeko ideia da), etxe baxu eta
palmondo, etxe eta minimall komertzialak, etxe eta etxaun
tza, elizaren bat eta sinagoga, etxe gehiago eta palmondo
gehiagoren itsasoan ibiltzea bezala da. Azkenean mapan
aukeratutako lekura heltzen da bidaiaria, inguru erdi-hiri
tar horrek mundu osoa hartuko duenaren oharmenarekin,
Asimov-ek Fundazioa-n deskribatzen duen hiri-planeta
haren antzera.
Hemen ez dago arkitekturarik, arkitekturatzat ulertuz
gero irauteko eraikitako bizitokiak eta monumentuak. Ez
dago erregearen gorpu momifikatuaren ukiezintasuna ziur
tatuko duen granitozko piramiderik ez eta gogortasun sen
doko tenplurik. Eguraldi onak eta lurrikara suntsitzaileek
ipuiaren hirugarren txerri txikia atsekabetu dute, etxea adre
iluz eta eustorez eraikitzen zuen hura, alegia. Zein da otso
basatiaren beldur? ez ote zen ba desarmaturik geratuko us-
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tezko harraparia, eraikuntza horien neurrigabeko exotismoari
aurre egiterakoan?
Arkitekturazko lengoaien erakustaldi ikusgarria, ho
nako adierazpen politiko ospetsuaren ia karikatura: «Mun
du osoko estilook, elkar zaitezte!, hau da, «etor zaitezte
Los Angelesera!». Egundoko menua formajaleentzat. Bule
barretako izugarrizko iragarki-dorrepean (horiek bai direla
metalezko egitura sendoak) asmakizun eta mistifikazio guz
tiak barra-barra sortzen dira. Artifizioen oihana, bitxikerien
ihauteri-dantza, asmakizunaren hipertrofia, ikusmenezko lilu
ren metastasi ikaragarria...
Garai batean gondolaz ibiltzerik bazegoen Veneziako
ubideetan zehar, Italiako fizkziozko jauregien errenazimen
duko loggiak behatuz: Adriatikoa, baketuta (Ozeano Pazi
fikora eramana). Amets haren andeatutako hondakinen ar
tean arloteak, hondartzako harroputzak, euren buruaren
erakusleak, trafikatzaileak, makarrak, izargai fantasiotsuak,
intelektualak, yupiak, irristariak, txirrindulariak eta turistak
han-hemenka dabiltza: Munduko Zirko Handia. Auzo ho
rretako klasizismo arina beste leku askotan aurki daiteke,
eta ezinbesteko handinahikeriazko kutsua hartzen du (BeauxArts) zenbait eraikuntza ofizialetan, besteak beste, Udale
txean edo Zuzentza-jauregian (U. S. Federal Courthouse).
Baina hori ez da Los Angeleseko arkitektura motarik ezau
garriena, eta, aldiz, bada Pasadenako Pacific Asia Museum
eraikuntza, Hollywoodeko Chinese Theater famatuarekin
lehian ari den ekialdeko estiloaren imitazioa: haren teila
berdeek eta «pagoda» kutsuak ez dute izkutatzen, hala ere,
Kaliforniako hegoaldeko eraikuntza guztien ezaugarri na-
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gusienik, hau da, dagozkien parking lots-etarako eta ho
rien arabera existitzea. Haiei esker, normalean asfaltatu
riko gainazal soil handietan altxatzen dira eraikuntzak, eta
zuhaitzen eta gauzen, eraikuntzen eta horiek biztantzen
dituzten gizakien kutsu metafisikoari laguntzen dio ho
rrek.
Ezinezkoa denez hiri horretan aurki daitezkeen aldaera
metafisiko guztiak hemen errepasatzerik, esanguratsuak
iruditzen zaizkidan arkitekturazko objektu batzuei buruz hitz
egingo dut (neronen aukera besterik ez dela aitortuz).
Spadena house-a Culver City-n eraiki zuten 1921ean filme
baterako dekoratu eta Irvin V. Willst Productions-en bulego
1

1. Spadena House (1921) Beverly Hills-en. Ark. Henry Olivier.

gisa, eta ondoren Beverly Hills-era eraman zuten. Oraindik
ere badirau bertan, maitagarrien ipuinen antzeko lorategiaren
erdian, eta haren osagaiak (epotxak, zurezko noria, enborrez
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egindako zubia....) kanpotik ikus daitezke. Kitsch
surrealistaren benetako maisu-lana da multzoa, Caligari
doktorearen bulegoa-ren eta Walt Disney-en txiklebiguntasunaren arteko nahasketa deskribaezina. Hansel eta
Gretel, beharbada, baina ogrorik gabe. Ikaratzeko lekua
baino gehiago, irribarregai.
Askoz ere famatuagoa dugu Charles Fletcher Lum
mis-ek berorrek eraikitako etxea, «El Alisal» deitu ziona
(1898-1910) . XIX. mendearen amaieran eta XX.aren ha2

2. «El Alisal», Charles Fletcher Lummis-en etxe espainiarra (1898-1910).

sieran eguzkiak bedeinkatutako lur agindutakotzat Kalifor
niaren paradisuzko mitoa asmatu zuten ekialdeko migrari
ausartetako bat genuen Lummis hori. 1895ean Kalifornia
Landmarks Club-a eratu zuen, aintzinako misio frantziska
rrak ezagutarazteari eta berritzeari ekin zion erakundea. Ira-
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gan kolonial ustez ez traumatikoa (bertakoen eta praile
onen arteko elkarbizitza baketsuarena) berriro azaldu zen
hala, milaka eta milaka migrari, inbertsio oparo eta zinea
ren industria bera ere Estatu Batuetako bazter urrun harta
ra azkenean erakarritako eraikuntza ideologiko sotilaren
osagai garrantzitsu gisa. Horri esker uler zitekeen Lummi
sek etxeko hormak egiteko erabilitako harribilen «bene
takotasun» arrunta. Arts and Crafts Movement-aren izpiri
tuaren eta ustezko forma hispaniar batzuen arteko nahas
keta interesgarria du bere baitan, esan ohi denez, Espai
niako erregeak berberak jabeari oparitutako erregekanpaidun kanpai-hormak
bezalaxe.
Azkeneko inplikazio
horiei buruz gehiago hitz
egin behar dugu: elazahar
hispaniar-idilikoaren arrakas
ta halakoa izan zen, aintzi
nako misioen edo Anda
luziako kortijoak itxuratzen
zituzten Mexikoko arran
txuen milaka edo milioika
berregite sortu zirela. Los
Angeleseko irudi arkitekto
nikoa Mediterranioko etxe
3. Beverly Hillseko Udaletxea (1932).
patioari, dorre churrigueres
Ark. William Gage.
koari edo puntuerdiko lei
ho eta horma-konkari buruzko aldaera amaigabeen eragin
pean izango da beti. Zenbaitetan guzti horri beste osagai
3
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batzuk erantsi zitzaizkion, esaterako, ferra-arkuak eta, Es
painia airuaren erakusgarri sinbolikotzat, bigizteriazko axu
leiuak edo mokarabeak . Uste dut ez dela behar adina haus
nartu lurraldeko eskola horrek XX. mendeko arkitekturan
4

4. «Patio del Moro» Hollywooden (1925). Ark.
Arthur B. Zwebell.

izandako garrantziari buruz. Haren formak mundu guztian
zehar proeiktatu zituzten, Hollywooden egindako filme uga
riren dekoratuen bidez, baina baita movie theaters-ei esker
ere, zeinen estilemak sarritan estilo Spanish-dunak ziren,
erakusten ziren ekoizkinen benetakotasun kaliforniarrari
azpitik aipamen egiteko.
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Horrek, kontrajarritako bi joera bultzatu zituen: ho
rietako bat, neobarrokoa eta gehiegi apaindua, historian
galdua, Mugimendu Modernoaren azkeneko arrakastak
suntsitua geratu zen, bestea kubikoa eta apaindurarik ga
bekoa zen eta zailtasunik gabe diseinuaren mugimendu
berritzaileenekin bat egin zuen. Formak hispaniarrak zi
ren, gutxi gorabehara churriguereskoak, adibidez, Pasade
nako edo Beverly Hillseko udaletxeetan arrakasta izan zu
tenak. Baina hispaniarrak ziren ere Union Station-a, askoz
ere urriagoa, eta Arthur eta Nina Zwebell-ek diseinatutako
barruko lorategidun etxe zoragarriak (Patio del Moro, The
Andalusia...). Esan izan da Irving J. Gill zela Adolf Loos
amerikar antzeko bat, bertako bultzatzaile bat, berariaz
modernoak diren arkitektuei bidea prestatu ziena. Baina
apaindurarik gabeko Mediterranioko etxe txuri kubikoaren
eredu herrikoia birsortu besterik ez zuen egin Gillek .
«Zintzo» eta «bertako» izate hori, Wrights-en Los Ange
les aldeko be
rregite maiari
ere zegokion,
zeina beste
saio bat izan
zen Kalifor
niako artea
Mexikoko tra
dizioan errot
zeko (agerian
dago Spanish
5. Santa Mónicako Horatio West Court-eko
ikuspegia (1919-21), Irvin J. Gill-ek diseinatua.
hitzak Estatu
5
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Batuetan mexikarra, islamiarra, berez espainiarra dena
eta beste ekarpen meditarraniar eta latinamerikar bat
zuk hartzen dituela). Esan dezagun bada argi eta garbi:
arkitektura hispaniar jakin bat trinkotasunez lantzeak
ulertarazten du Mugimendu Modernoak Los Angele
sen beste edozein tokitan baino lehenago arrakasta
izatea.
Baina egi hori historiagileek onartzen duten arte
oraindik itxaron beharko da, mito idiliko zaharrak gaur
egun zeinuz aldatu baitu. Los Angelesen hiru milioi inguru
hispaniar bizi direla diote, migrari mexikar legez
kanpokoak gehien-gehienak. Erdiguneko auzoetan, auzo
pobreetan eta, orohar, behe kualifikazioko langileak behar
dituzten leku guztietan barra-barra daude. Haiek dira
bertako aurrerabidearen beste aurpegia, makina ekoizlearen
lubrifikatzaile merkea. Angloek haien beharra dute baina,
aldi berean, haien beldur dira. San Diegoko autobidean,
mugatik gertu, zirkulazio zeinu kezkagarriak daude, non
irudi beltzean eta atzean horiz familia bat (aita, ama eta
seme-alaba) korrika azaltzen den: «Kontuz, mexikarrak
aske». Zezenak bezala Espainiako zenbait lekutan.
Ifarrameriketako politikariek eta intelektualek begiak isten
dituzte. Haientzat ez bada horrelako aintzinako miseriarik,
nola onartuko dute ba gaur egungo diseinuaren sofistikazio
eta aurrerakuntza handienek hispaniar jatorria dutenik? nola
izango dira gauza bidegabekeriari eta bazterketari, hau da,
erabat aurkakoari lotutako ondare formalean sotilki
kontraesanekoa dena bereizteko?
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Arkitektura modernoa Los Angelesen goiz sartu zen,
lehenago esan dugunez. Art deco-a grinatsu hartu zuten,
oraindik ere badirauten estilo horretako lan kopurua eta
kalitatea aztertuz gero. Horietako batzuek New York edo
Pariseko adibiderik hoberenen maila berean jar daitezke:
Bullocks Building-ek
(1928) kontraste zoragarria
eskaintzen du harriaren tonalitate eztiaren eta brontzezko
ukitu berdekararen artean; Hollywoodeko Saint Jame's
Club-a (1931) edo Lane Wells Co. Building-a (1938-39)
aldi berean dotoreak eta ausartak dira, han eta hemen
sakabanaturik dauden mota horretako eraikuntza askoren
antzera (zinetokiak, lantegiak, biltegi handiak, etxe
partikularrak). Badakigu zinegintzaren industriak estilo
hori bultzatu zuela, glamour-dun izarrak deco sofistikazio
dotorezko dekoratuetan mugitzen ziren sekuentzia askoren
bidez.
6

6. Lane Wells Company Building (1938-39), Ark. William E. Myer.
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Amerikarrek streamline moderne deituriko (neuk «art
deco aerodinamikoa» deitzen diot) estiloaren aldaerak Los
Angelesen beste inon baino arrakasta handiagoa izan zuen.
San Pedroko portu aurrerakoiak eta San Diegoko untzite
giarekiko hurbiltasunak bertako itsas-zaletasuna areagotu
zuten, horrek berekin dakarren transatlantiko handien mito
logizazioarekin. Horri erantsi behar zaio bertako industria
aeronautikoaren garapen sendoa eta automobilaren hedapen
geldiezina inguruko hiri-pilaketa izugarrian banakako ga
rraio gisa. Mekanikaren aurrerabide miresgarri horiek ahalbi
detu zuten euren itxura arkitektura diseinura eramatea. Ro
bert V. Derrah-k proiektatutako Coca Cola-ko planta botila
ratzailea (1937) edo aurreko urtean arkitektu berak eraiki
tako Croosroads of the World-a, «eraikuntza-untziaren»
adibide ezinhobeak dira. Eskola, bizileku, denda, lantegi,
etab. ugari, metalaren itxurako banda paralelo eta kurba
7

7. Coca Cola Building, Robert V. Derrah (1937).

103

arinez eginak ziren, eraikuntza horiek autobidean korrika
egiteko, ozeanoan zehar ibiltzeko edo hegan egiteko sor
tuak bailitzan.
Garrantzitsua da aniztasun bitxiko testuinguru horre
tan kokatzea Los Angeles inguruan altxatako lehenengo era
bateko eraikuntza modernoak, zeren horrek argitzen baitu
zergatik bertako komunitatekoek ikusten zituzten eraikuntza
horiek modernitatearen profeta europar handien asmoa zen
guztiz bestelako moduan. Kaliforniako bezeroak ausartak
ziren eta euren etxebizitzen bidez beren planteamenduen au
rrerakuntzaren berri eman nahi zuten: F. L. Wright-en Ho
llyhock House-a (1917-20) gotorleku kultural utopikoaren
erdigune gisa eraiki zuten, ideologia sozialista aurreratukoa
zen Aline Barsndall oinordeko aberatsaren enkarguz; 192226 eta 1929ko Lovell doktorearen bi etxeak (Schindler eta
Neutra-ren proiektuz eraikitakoak) jabearen natur-garbizale
tasunaren muturreko adierazbide ziren, etab. . Beraz, apain
duraren soiltasuna, planta irekia, sabai laua, lurrarekiko ego
kitzapen organikoa eta antzeko ezaugarriak, jabe mota ja
kin
baterako
8. Lovell House-ko sarrera-terraza (1929). Ark.
Richard Neutra.
eraikuntza eredu
jakin baten be
rezko estilematzat
soilik hartu zi
tuzten. Europako
arkitektu moder
noen zaletasun
salbatzaile eta
unibertsala desa8
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gertu zen Los Angelesen. Diseinatzaileek eta erabiltzaileek
eskura zuten jadanik aukera guztiz aberatsa zabaltzen zuen
«beste estilo bat» besterik ez zen modernitatea.
Giro amorratu eklektiko hark ez dio inoiz ere amorerik
eman moda bakarreko zaletasun inperialistari. Hirurogeita
hamar eta laurogeiko hamarkadako postmodernitate figura
tiboak tradizio moralaren jarraipen organiko soil gisa aurre
ra egin ahal izan du. Izan ere, zinearen Mekan ez zen gauza
berria tradiziozko lengoaia batzuk berreskuratzea, dekora
tua eta maskara errugabetzea edo arkitekturazko txantxak
goraipatzea. Si
mon Rodia migra
ri italiarrak eraiki
tako Watts Dorreak
(1921-54 inguru) ,
bertan beti izan
den
askatasun
irrika handiaren
testigantza enble
matikoa da. Hona
hemen arkitektura
inozoaren eta be
rezko autoeraikun
tzaren paradisua:
mendebaldeko
beste edozein hiri
tan ez dago hemen
bezain arkitektura
9. 1921 eta 1954 bitartean S. Rodia-k eraikitako
Watts Dorreen ikuspegia.
eta brikolaiaren
9
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10

arteko lotura esturik . Etxeko lardaskeria. Ez dago ezer
erabat amaiturik. Ez al zen ba saihestezina deseraikuntza
ren estiloa ere indar handiz azaltzea?
Santa Mó
nicako Frank
Ghery-ren etxea
(1977-78) », al
dizkari profesio
nal guztietan ar
gitaratutakoa,
abiapuntu izan
zuen arkitektueskola bizkor
10. Tony's Burger, Los Angeleseko erdigunean (1932).
batek, zeinek lo
kadura, angelu zorrotz eta plano inklinatuekiko atsegina
izan duen ezaugarri amankomuntzat. Morphosis, Frank
Israel eta beste deseraikitzaile batzuen lanek hondakinezko
materialak goreneko sofistikazio mailaz nahasi dituztena
ren oharmena
sortarazten dute.
Gogora Gheriren
kartoizko altza
riak, edo egur
gordinari edo
uhindutako xa
flari emandako
lehentasuna.
Esan izan da ar
11. Frank Ghery-ren Santa Mónicako
etxearen ikuspegia (1978).
kitektura mota

106

horrek azpian lurrikararen etengabeko mehatxua iradokitzen
duela, eta egia da haren geometria nahasiko eta zorrotz
landutako konposizioek suntsipen bortitzaren halabeharrezko
emaitza diruditela. Falla geologikoaren ideia diseinu kultuaren
bihotzean bertan txertatzen da. 1992an izandako bortizkeriazko
gizarte-gertakariak ikusita, onartu beharra dugu deseraikuntzak
hausketa moral handia aurrikusi duela.

3. Hiri-erreserbak

Orain artean azaldutakoek begibistan dauden hiriko
mugarriak osatzen dituzte, alegia, aurki daiteekena etorbide
nagusietatik, gune turistikoen ondotik eta bertakoek bisitatu
behar dela (salbuespen batzuekin) uste dutenaren ondotik gi
datzean. Baina bada ere gida-liburuetan azaltzen ez den bes
te hiri bat, arrotza denarentzat sarbide zailekoa. Ez da zehaz
ki Los Angeles hiriaren Mr. Hyde kontrajarria (hiriak ez dira
nobeletako pertsonaiak), haren ezaugarrietako batzuk inguru
publiko nagusienetan nabarmenki azaltzen baitira. Kazeta
riek rap hitzarekin bataiatu duten sektaren ezaugarri soziolo
giko zehazgabeko jarraitzaileek bakarrik ezagutzen dituzten
utzitako bazterretan aurkitzen dira bertako santutegi magikoak
edo iharduera-guneak. Los Angelesen, nerabeen gertakaria
da, arrazartekoa, baina ez mailartekoa. Rapzaleak beltzak eta
hispaniarrak dira eta, nahiz eta badiren zenbait anglo edo
asiatar ere, denak dira gizarte-maila behekoak. Adierazbide
ezagunenak break dance-a, graffitia eta behe frekuentziako
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eta erritmo errepikatuko poesia musikalizatuaren mota bitxia
dituzte.
Desberdintasun ugari daude hiru adierazbide horien
artean baina asetugabeko protesta zehazgabearen eta
autoatsegintasun narzisistaren arteko nahasketa kezka
garria dute ezaugarri amankomun gisa. Rapak ez du egi
turatutako ideologiarik. Heldugabeko kultura da, baz
terketatik, eragingarri ezatik eta gaztaroaren aknetik eto
rritako gogo-egoera artistikoki gailentzeko saio naif eta
sumina.
Jarrai dezagun behatzen «begibistan dagoena» eta
pintadak azter ditzagun. Los Angeleseko eskualdean
graffitiari buruz dakidana Getty Center for History of
Art-ek 1992ko martxoaren 19an jakitunen talde murriztu
batentzat antolatutako bisitaldi espezializatuari zor diot
neurri handian. Gidaritzat Carmelo Alvarez gizarteekintzailea eta hezitzailea eta Erik Duke Montenegro eta
Chaka Ramos graffitilariak izan genituen. Azkena
famatua egin zen bertako epaile batek errukigabe zigortu
ondoren, kaleetan graffitiak egiteagatik epaitzen ari
zitzaien aretoan pintatzea leporatu baitzion (itxuraz
arrazoirik gabe).
Garrantzitsua da ez ahaztea Estatu Batuetako beste
hirietan baino nabarmenagoa den testuinguru zorrotz eta
zapaltzaile hori. Los Angelesek ez du metrotik, beraz ber
tako graffitilariek ez dute eskura izan hirurogeita hama
rreko hamarkadan zehar eta laurogeikoaren hasieran New
Yorkeko kide batzuek famatu egin zituen komunikabide
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garrantzitsu hori. Gertakari hori, beraz, «hiri-erreserba
tan» garatu ohi da, udal-borondate onaren zulo beltz arra
roetan: miseria gorriko inguruetako eraikuntza zaharkitu,
tunel, utzitako lantegi, etab.etan. Lurralde horietako bakoi
tzak berezko mugak ditu, isteko alanbradak izan ohi dira
(tarte ugaritan zulatutakoak), erdi desegindako hormak (oso
preziatuak neska-mutilentzat bertan euren pintatzeko trebe
tasuna erakusteko), edo kale nagusi baten edo autobidearen
ertzak.
Motor Yard-ak (Irene St. eta National Boulevardaren ondoan) berrogeita hamar bat metroko luzerako
trenbide-tunel ohia du erdigunetzat. Bertan, gazteek, ba
tek daki nola, goi-goiko aldeetan ere pintatu dute, zoru
tik zenbait metrotara; baina herdoildutako metalezko
trenbide estuan ere, eta han inguruko asfaltatutako lurzo
ruan. Bertan izan ginenean mundu osoa harrituta utzi zuen
euri zaparrada handiak bota berriak ziren eta pintura-latak
putzuetako ur
gainean zeu
den, urperatze
politiko eta
kultural han
dian bizirik
iraundako
mamuak bai
liran .
Bada
utzitako bes
12. Tunelaren sarrera eta pintura latak putzu baten urgainean («Motor Yard», 1992ko martxoa).
te tunel bat
12
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Belmont Tunnel Yard-eko «graffitilarien erreserban» (To
luca-ren ondoan, downtown-ean). Zabalune hori irakas
kuntza ertainetako institutuaren ondoan dagoenez, nes
ka-mutil ugarik erabiltzen dute eskolako atsedenaldia in
guruko hormak edo mende hasieran transformatzaile
elektrikotzat erabili omen zen eraikuntzaren bazter guz
tiak (sabaiak
eta erlaizak
barne direla)
pintatzeko.
Maldaz behe
ra dagoen ga
leria izugarri
sakona eta
nahiko altua
da berez tune
la, eta lehen
13. Chaka Ramos graffitilaria Belmont Tunnel-ean eta, haren
metroetan
atzean, William Gass idazle ospetsua (1992ko martxoak 19).
pintatzeko
besterik baliagarria ez delakoan nago, eguzkiaren argia
heltzen den lekuraino. Edo artista horiek hiriko lurpeko
barnealde ilunetan ere beren lanak burutzen ote dituzte,
inork ere ikusiko ez dituen lekuan, haitzuloetako arte madeleinetarraren apaizburu-pintoreen antzera? Tunelaren barruan, sarreratik ez hain urrun, arlote baten ohea ikusi
genuen, kaxa batzuen bidez lokaztutako zorutik gordeta,
eta geure buruari galdetu genion ia nora joango litzatekeen loti hura, aurreko gaueko euri zaparradak behar bai13
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no gehiago bota
izan balu .
Santa Fe
eta Jesse bitar
tean bada ere
beste graffitila
rien «santutegi»
bat, zementuz es
talitako zabalune
14. Interior del Belmont Tunnel Yard (19 de marzo de 1992).
handi bat. Erdian
eraikuntza industrial ohia dago zut, egun zeharo utzitakoa.
Beti aurkitzen dira bertan pintatzen diharduten nerabeak.
Bake-mezu xaloak adierazten dituzte, nahiz eta ez diren
sinadura soiletik harantzago joaten (gertakari horren gaile
neko urteetan zehar New Yorken gertatu zen antzera), bai
na, hori bai, sinadurak izugarri handiak eta artistikoki lan
dutakoak izaten dira . Lantegiaren barnealdea zoragarri
ederra da eta ia goreneko mailara ere heltzen da: argia
sabai-leiho bate
tik jaisten da, sa
baiaren erdian,
eta ginga-ar
giketa eskas ho
rrek kolore uga
riko
pinturei
(hormak eta zo
rua erabat estal
tzen dute) itxura
15. Rose emakumezko graffitilariaren sinadura Santa Fe &
Jesse-ko erreserban (1992ko martxoak 19).
magikoa ematen
14

15
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16

die, inkontzientetik edo ametsetik azaleratu bailiran . Bi
garren bisitaldia egin genuen egunean euriak blai egindako
sabaia oraindik ura zeriola zegoen. Zoruko putzuen gainean
erortzen ziren ur-tanten hotsari zurrunga arinak, eztulak, zu
rrumurru isilak
gehitzen zitzaiz
kion: arlote bat
zuk lotan (edo
hilzorian) zeuden
bazter urrunene
tan. Haientzat
benetako giza
kiak al ginen ala
euren amaigabe
ko amesgaiz
16. Utzitako lantegi baten barnealdea, Santa Fe & Jesse-tik
gertu.
toaren proiekzio
soilak? (Zentzugabekeriaren ametsak oraindik ere mamut
zar gehiago sortarazten ditu).
Los Angeleseko agintariek ezikusia egiten diete neu
rri batean mugatutako leku horietan eta beste batzuetan lan
egiten duten graffitilariei. Eta horregatik neska-mutilak, za
balune eza dela eta, burututako lanak behin eta berriz pinta
tzera behartuta daude. Tarte batzuetan gainjarritako pintu
ra-geruzek zenbait zentimetrotako lodiera ere badute. Bai
na abenturazale ugari daude merkatal edo erakunde-eraikun
tzatan pintatzen dutenak, poliziari argi eta garbi erronka
eginez. Horrela, edonon aurkitzen diren graffitiek hiriaren
esanahiaren miseria, alegia, gizaki-multzoarentzat edukin
onbiderako eta bateratzaileen eza nabarmenarazten dute.
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Orain arte iharduera hori berreskuratzeko ahalegin batzuk
izan dira, hormak apaintzeko artista profesionalei pintada
«onak» eskatu dizkieten dendarietatik hasi eta Mac Arthur
Park-eko (Down Town eta Korea Town bitartean) udal ekin
tzara arte. Astialdirako gune hori berriro gaitzeko progra
men alde funtsezkoa izan da graffitilari batzuei egindako
eskaintza zati jakin batzuk pintatzeko, esaterako, zerbitzuko
eraikuntzen hormak edo oinezkoentzako tunelak. Baina ez
dut uste halako sasi-babesak klandestinitatea berorren gi
zarte-eraginkortasunaren alde garrantzitsua duen gertakaria
berbideratzera eramango duenik.
Metropoli handi anonimo eta sakabanatuak delitua
sortarazten du gizartearen izerdi soil gisa. Horregatik agin
tariek polizia-zapalketaren ohizko dutxarekin garbitzen den
berezko zikinkeriatzat ikusten dute lapurketa eta krimena.
Indarkeria fisiko soilaren artearen bidez nabariarazteko ne
rabeen saioa da rap kultura (graffitiak), baina «sistemare
kiko oposaketaren» eremu barruan ekinez beti ere, bertan
kokatzen baita ohizko delinkuentzia. Gazte horietako askok
ezin dute, Frued-en arabera, gurasoen aurka altxa, halako
rik ez dutelako edo beren agintean gurasoak hain ahuldurik
daudela eta (langabezia, gaisotasunak, alkoholismoa eta dro
go-menpekotasuna, desengindako familiak...), ezin baitute
seme-alaben afirmaziorako erreferentzia puntu sendorik izan.
Proposamen neokartesiarra: mundua bidegabekoa da eta ez
dit jaramonik egiten, beraz, pintadak egiten ditut. Izena bera
pintatzen dute, izugarri handia, hizki-globoz, hizki koadra
tuz, erliebean, mila koloretan, wild style-an, eta itxuraz nor-
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beraren nortasuna sinatzeko asmo bakarrez. Ez al dirudi
programa politiko sozial nabarmenki eskasa? Zer gerta ote
daiteke ustekabeko gertakari batek raparen tribua heldua
razten badu?

4. A Far West Story.

Graffitiaren gunerik garrantzitsuenetan izan ginen
egunean sentimendu ikaragarria soma zitekeen giroan.
Zerbait argiro izugarria zegoen egoitza-azuoetako abe
ratsen etxauntza atsegin eta eklektikoen eta eskaleek
eta graffitilari gazteek biztandutako bazter zikinen arte
ko kontrastean. Orduan bururatu zitzaidan Los Angelesi
ondo egokitzerik bazegoela Walter Benjamin-ek Histo
riari buruzko kontzeptua izenburuko bederatzigarren te
sian idatzitakoa: «Paradisutik ekaitzak astintzen du (...)
Ekaitz horrek aingerua etorkizunerantz bultzatzen du
ezinbestean, zabor piloak zerurantz gpratzen diren bi
tartean».
Ordurako ezaguna zen bideo-zinta famatua (bideo-za
letu batek hartutakoa), non polizia txuri batzuk G. King
mutil beltzari emandako jipoi basatia ikusten den. Apirila
ren 29an jakinarazi zuten epailearen erabaki harrigarria (era
bat txuriz osatutako epaimahaiak jaulkitakoa), polizia tor
turatzaile horien errugabetasuna adieraiziz. Los Angeleseko
komunitate beltzaren haserre bizia, ondoren etorritako le
herketa bortitzarekin batera, albiste garrantzi-garrantzitsua
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izan zen mundu osoko komunikabideetan. Ez naiz orain
berriro ere kontatzen hasiko guztiok hain ondo ezagutzen
dugun gertaera. Egun haietan bertako egunkarietan azaldu
tako argazki batzuei buruz besterik ez dut hitz egingo. Neu
re tesia zera da, leherketa bortitza, suteak, harrapaketa, tro
pak heltzea eta ondorengo hiriaren «baketzea», egun gutxi
batzuetan zehar aurkeztu zituzten amaitutako kontaketa gisa,
irudi enblematikoren batekin guztiz identifikagarriak ziren
zenbait ataletan eskainitakoa. Komunikabideek, Hollywoo
deko tradiziorik hoberenean, historia bat kontatu zuten, oi
narrian guztiz kontsakratutako eskema baten arabera egitu
ratua: ustekabeko zorigaitza (indioen edo «gremlins»en era
soa, esaterako) suertatzen zaion komunitate idilikoa, eta
normaltasunerako itzulera indar militarren ordu oneko ekin
tzaren ondoren. Erreportariek eta egunkarietako arduradu
nek hautatutako benetako irudiek (ustez argazkiak ez baitu
gezurrik esaten) trinkotzaile narratibo gisa balio lezakete,
edo kontaketa mitiko orokorraren zereginen ilustrazio gisa,
ipuin zoragarriaren antzeko samarra, zeinen egitura Vladi
mir Propp-ek agerian utzi zuen.
Kolorezko argazki handi batek, Los Angeles Timeseko (1992ko apirilak 19) [aurrerantzean L.A.T.] bidaien sai
lean orrialde erdia baino gehiago hartuz, komunitate baket
su eta zoriontsuaren albiste handia jaso du: udaberria heldu
da. Antelope Valley-ko hegi leunak «kolore ugariko basalo
rez estalita daude». Atzealdean tarte horiak eta moreak na
gusitzen dira; hegi baten diagonal argia nabarmentzen den
aurreko planoa Kaliforniako mitxoleta laranjatuek hartzen
dute. Kamara lurzorura jaitsi da naturaren begi errugabeen
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bidez mundua somatzeko eta, agian, aipatu beharra dugu
inguru horretan bi emakume ageri direla, grisez jantziak:
138. errepidetik gertu, Gorman ondoan, pasiatzen ari diren
mojak direla dio argazki-oinak.
The Outlook [aurrerantzean T.O.] egunkariko lehen
orrialdeak, zertxobait be
randuago (apirilaren 24a),
gai berberari buruz zihar
duen. «Hegiak bizirik
daude», zioen izenburuak.
Argazki handi batean lo
rez estalitako mendiak eta
txangolariak ikusten ziren
eta, beste txikiago batean,
azpian, ereduzko familia
azaltzen zen lorez jositako
zelaiaren erdian : bikote
txuria eta hiru alabatxo,
ilehori eta irrifartsu; kor
bataz jantzia eta alkonda
17. Normaltasuna: udaberria heldu
da (The Outlook, 1992ko apirilak
raren (txuriaren) maukak
jasota, aitatxok alaba bati argazki bat egiten dio. Txango
lariak dira, zalantzarik gabe hiritik datozte, zeren, goial
dean, fokoz kanpo daudela eta, aparkatutako kotxe batzuk
antzematen baitira...
17

Udaberriko normaltasunaren beste irudi batek egunkari
beraren lehen orrialdea hartzen du hurrengo egunean: irakas
kuntza ertainetako ikasle batek preserbagailuak dohainik
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jasotzen ditu
Santa Móni
cako institutu
batean . Ia ez
zaio aurpegirik
antzematen
baina
argi
dago irrifarrez
ari dela, aldar
te onean behi
18. Kondoiak dohainik eskolatan
(The Outlook, 1992ko apirilak 25).
nik-behin. Ziu
rrenik argazki
lariak eskatuta itxuratzen du ekintza hori, zeren modeloaren
hautaketa, jantzia eta enkoadrea diruditena baino prestatua
goak dira: lehen planoan, nahasia, soda edo kafe-edalontzia
(Ifarramerikako eskoletan ez dago edari alkoholikorik), bai
na kondoiak dauden aulkiak dira hoberen enfokatutako zatia.
Kondoi-piloetako baten ondoan gonbidapen bat dago ingele
sez idatzia («Please, take one») eta eskuinaldeko aulkian mezu
bera baina gazteleraz. Azken hori nolabait harrigarri egiten
da, irakaskuntza ertainetako ikastetxe batetik etorrita, non
ikasle guztiak derrigorrez ingelesez egin behar duten. Argaz
kian azaltzen den mutila beltza da eta ezkerraldeko kaxatik
ez bat, baizik eta lau pakete jasotzen ari da (iragarkiak go
mendatzen duenez). Argazkilariak haren ikuspuntuan kokatu
gaitu: goitik beherako irudi-hartze guztiz ausartaren bidez,
begiradak edalontzi eta aurpegitik ikaslearen eskuraino gara
matza, baina, zein identifika daiteke berarekin? Biztanlego
txuri eta goi errentakoa duen Santa Mónicako The Outlook
18
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egunkariaren irakurleak? Nik esango nuke hemen azpiko
mezu eskizofrenikoa dagoela, honela laburtu daitekeena:
guk, ondo hezitako txuriok, gauzak aldez aurretik ikusten
ditugu eta sexu-bidezko gaitzak (eta batez ere HIESa) sai
hesten ahalegintzen gara; argazkilariaren ikuspuntua geurea
da; baina besteek (beltzek eta hispaniarrek) arretarik gabe
jotzen dute larrua eta, beraz, haiei zuzenduak dira dohaine
ko kondoiak. Gizarte maila ertain-altuko txuriek badakite
ekoizkin horiek euren zergen bidez ordaintzen direla, be
raz, argazki hori behatzean gizarte-errukizko ekintza ongi
zalean eta bazterketa-politika sotilki autobabeslean baiezta
tzen dira.

19. Epaia (Los Angeles Times, apirilak 30).

Epaiaren laburpen grafikoa L.A.T.eko (apirilak 30) A18.
orrialdean argitaratutako hiru argazkitan aurkitzen da . Ar19

118

gazkien zentzua ulertzeko gogorarazi beharra dugu ifa
rramerikar guztiek behin baino gehiagotan telebistaz ikusi
zutela Rodney King-i emandako jipoiaren bideoa, eta itsu
behar zuten izan poliziak bortizkeriaz baliatu zirela uka
tzeko. Argazki haietan epaimahaiaren erabaki lotsagarria
irudikatzen zen: salatuak errugabeak ziren. Baina giroan
ez zen poztasunik somatzen. Salatuetako batek (ezke
rraldeko argazkia), ezpainak bihurriro estuturik, ahaztu
tako filmeren batetako gaiztoaren eredua dirudi: eskui
naldeko argazkian, bi poliziak aurpegia izkutatzen dute
betaurreko ilunez. Autobus berezi batera igotzen ari di
ren bitartean segurtasun indarrek babestutako presoak
dirudite epaimahaikoek (azpian). Atzeko burdinsareak
gartzela dakarkigu burura. Horrela, presondegirako ga
rraioa ikusten ari bagina bezalaxe jokatzen du eskena
nagusiak behatzailearen inkontziente ikonografikoan.
Hona hemen egunkari berean, lehen orrialdean, argitara
tutako matxinadaren leherketak lortu duena: askatutako
salatuez gain, babes lanetan ari diren poliziek eta, be
reziki, isilean herriaren jipoia merezi duten epaimahai
ezezagun eta zorigaitzeko kideek ere errudun dirudite
(eta dira).
Gizonak eta emakumeak garrasi bizian, aurpegiak
desitxuraturik eta zeruko indarrei mehatxu eginez ukabi
lak estuturik azaldutako argazki ugarien bidez irudikatu
zituzten altxamenduaren aurreko uneak. Arraza beltzeko
gazte beltzak dira guztiak. Bapateko argazki horietako ba
tean (T.O., apirilak 30) giza-talde trinko baten eskuak elka
rri lotuta azaltzen dira, elkartasuneko piramide bat osatuz
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20

bezala . Ezpatak falta dira baina ezinezkoa da Horazioen
juramentua ez gogoratzea, David-en koadro neoklasiko
eta aurreiraultzailea, alegia. Beraz, odol-itun edo mendeku
arrazial gisa aurkeztuko da suntsipena.

20. Beltzen sumina eta odol-ituna, Horazioen juramendua
bezala (The Outlook, 1992ko apirilak 30).

Albiste izarra, nola ez ba, suteei eta harrapaketei
buruzkoa izan zen. Hondamendiek beti sortarazi dute zirra
ra zine-ikusleengan: haizerauntsiek eta lurrikarek, Atlantari
su emateak, Sansonek filisteoen tenplua desegiteak, amai
gabeko leherketek... Hollywoodek hori egiten jakin izan du
hamar edo hogei kamara erabiliz kontrolatutako gune ba
tean, eta hortik bi gertakari osagarri datozte, alegia, suntsi
penaren berri ematearen atsegina eta aurkeztutakoak zuen
prestatutako ikuskizun kutsua, Orson Welles-ek asmatu
takoaren antzeko martetarren inbasio berriarena. Argazki
askok estetizista ukitu nabaria zuten: LA.T.eko lehen orrial
deko sutearenak (apirilak 30), sugarren diztiran giza-iru-
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diak itxuratuz, antzerki txinatarraren itzalak gogorarazten
zituen. Badirudi erreportari eta maketisten «lanbide hezike
ta onak» edozein benetako gertakarirekin fotograma boro
bilak lortzera jotzen duela ezinbestean.
Azter dezagun Reginal Denny-ri egindako erasoa Flo
rence eta Normandie arteko kalegurutzean (T.O., apirilak
3 0 ) . Haren kamioiaren aurreko kristalak zeharo txikituta
daude eta lurrean etzanda eta odolez beteta azaltzen da bera.
Ia ez dago kolorerik, gorria, beltza eta txuria izan ezik.
odola gauean. Bi gaztek, ustez erasotzaileek, argazkilariari
aurre egiten diote eta erasotua seinalatzen dute arrakasta
keinuz. Ala, zaurituarentzat
laguntza eske ari ote dira?
Baina han beheko tragedia
benetakoa bada, zergatik doa
bertara erreportarien helikop
teroa eta ez laguntza egokiagoa eman dezakeen beste
bat? Argazkia borobila da. Bi
diagonal kontrajarrien bidez
zaurituaren gorputza eta ha
ren kamioia nabariarazten
ditu (beheko ezkerraldeko
angelutik goiko eskuinalde
kora), beltzen eskuek eta ka
21. Tragedia. Reginal Denny kamioilariari
egindako erasoa (The Outlook, 1992ko
binako kristal apurtuak osat
apirilak 30).
zen duten lerroaren aurrean
(beheko eskuinaldeko angelutik goiko ezkerraldekora). Le
rro horien mozketaren bidez osatzen den triangeluaren er21
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dian dago kamioilariaren burua, Jainkoaren sarraskitutako
gorria bailitzan. Badakigu honako hau ez dela kasua, baina
ez dago, formalki, prestatutako errepresentazioa ez denik
pentsarazten digun ezer. Tragedia arte gisa aurkezten da,
kontaketa orokorraren pasarte soil gisa.
Komunikabideek zabaldutako beste hitzaldi moraliza
tzaile batek dio (gertakarien kontaketa-katearen beste atal
bat) su-emaileek eta harrapariek batez ere euren auzoak
desegin zituztela. Bortizkeria itsuak, mendeku-egarri era
gabekoak, autosuntsipenera
darama. Ideia hori irudika
tzen duten argazki ugarien
artean guztiz adierazgarri
bat aukeratuko dut (T.O.,
maiatzak 2) , hain zuzen,
«BLACK OWNED» (beltz
baten jabegoa) zioen iragar
kia lehen planoan erakus
ten zuena, suak desegin
dako ustez merkataletxea
zenaren hondakinen eta
errautsen gainean. Beraz,
hona hemen ageriko mezua:
ez du ezertarako ere balio
22. Suntsipenak beltzengan ere izan zuen
izan merkatari beltz argi
eragina (The Outlook, 1992ko maiatzak 2).
horren arretak, zeren su
mindutako anaiek denda zeharo desegin baitiote. Baina ikus
dezagun berriz ere argazkia. Ba al liteke, bada, iragarki
horrek ukigabe irautea gainerakoa guztiz kiskalita dagoe22

122

nean? Ez ote dute egia nabarmenki «aldatu»? Beharbada
erreportaria bera ez zen izango, baina agerian dago norbai
tek iragarkia leku horretan jarri zuela sutea jadanik amaitua
zenean.
Basatiek burututako suntsipenaren ondoren, zaldune
riaren zazpigarrena (Goardia Nazionala) heldu da eta ordena
ezarri du. Zaila da argazki enblematiko bakarra aukeratzea
kontaketa honetarako, asko argitaratu baitziren, baina beti
adierazle amankomuna zuten, bortizkeria eza. Poliziaren
ekintza hain ezaugarri baketsuen bidez erakutsi zuten, ekin
tza militarra baino, troparen atsedenerako maniobra arina
zirudiela. Argazkilarien irudietan behin eta berriz azaltzen
ziren soldaduak kaleak garbitzen hiritarrekin batera, edo
haurrei tanketak erakusten . Zenbaitetan, nahigabeko argi
tasun bikainaz, halako gerra-balentriaren alde barregarria
utzi zuten agerian: LA.T.ko B1. orrialdean (maiatzak 3),
argazki handian kamioi militar bat ikusten zen Marina del
23

23. Tropak haurrekin jolasean
{The Outlook, 1992ko maiatzak 7).
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Rey-ko hondartza ondoko bizikleta-bidea! oztopatuz,
aurkakoarentzat komunikabide hain estrategikoa.
Asteburu hartan (izenburutan nabarmendu zuten) aginte
militarrak itsasorako sarbide guztiak debekatu zituen,
buruek bigarren munduko gerrako premiazko planen bat
b e r r e s k u r a t u balute b e z a l a , j a p o n i a r r e n inbasio
ozeaniarra galerazteko.
Gauza bitxia da egunkari horretako lehenengo orrial
deak (maiatzak 3 igandekoa ere) asiatarren arazoa sotilki
erabili izana: Goardia Nazionala manifestaldi baketsua ba
besten Korea Town-en. Zalantzarik gabe soldaduek bertan
izanez ekintza hiritar hori ahalbidetzen dute, tribu korearra
babesten baitute su-emaile (beltzak) eta harraparien (hispa
niarrak) gainerako tribuen eraso bidegabeko eta bekaiztie
tatik. Amerika menderatzailea, ia ohartu gabe ere, gatazkak
sortarazitako sakoneko zergaitiekiko arreta saihesten ahale
gindu zen, gutxiengo talde etnikoen arteko norgehiagoka
bailiran aurkezteko. Besteak beste, horren ondorio gisa da
tor komunikabideek ekialdeko biktima baten, hain zuzen,
Edward Lee mutil korearraren lurperatzeari eskainitako izu
garrizko hedadura (maiatzaren 7ko LA.T.eko lehen orrial
dean dator argazkia). Eguneko albiste eta komentaketa uga
rik zioten migrari asiatar eraginkor eta langileen aurrerabi
de materialak afroamerikarren sumina sortarazi zuela, azke
nak alferragoak, araugabegoak, etab. zirelako. Era horretan
nazioaren egitura-akatsa ihauteriko maskara moralez (eta
barregarriz) mozorrotzen zen, norberaren jabego-ziurtagiri
gisa lanaren eta arrakasta ekonomikoaren etika juduprotes
tantearen ildo beretik.
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Bakea ezarri ondoren gorengo agintea heltzen da. Ez
dut hitz egingo beltz batekin saskibaloien jolastuz Don Qua
yle presidenteordearen beranduko irudi sinestezinari buruz
(T.O., maiatzak 21), L.A.T.eko (maiatzak 8) lehenengo orrial
detik ateratako aurkeztezinezko fotogramari buruz baizik.
«Bush presidenteak egindako bisitaldian Los Angeleseko
Hegomendebaldeko Dibisioko poliziaren ofizialak topatu
ditu», dio oinak . Han dago irrifartsu eta lasai, beren ar
tean izateagatik itxuraz pozik dauden ordenaren zaindarimultzo baten erdian. Presidentearen jantzi gris argiak eta
korbata txuriak hura aingeruen antzera nabarmenarazten dute
polizia uniformatuen talde ilunaren artean. Horietako batek
24

24. Bush presidentea bertako polizia agurtzen, edo Breda-ren errendizioaren bertsio berria (Los Angeles Times, 1992ko maiatzak 8).

eskua luzatzen dio, makurtuz, belauna lurrean tinkatuko balu
bezala, Europako aintzinako monarkiei buruzko Hollywoo
deko eskenatan ikasitako menpekotasun feudaleko keinuan.
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Egiaz zer adierazten du horrek? Presidentea polizia zo
riontzen ari ote da edo polizia farrez ari da zalantzarik
gabeko irabazle boteretsuaren aurrean? Azkeneko suposake
ta da zentzuzkoena, badakigulako ordenaren zaindariek (or
duan Daryl F. Gates megalomano tajugabekoaren agindu
pean oraindik) tamalgarri ihardun zutela, zorigaitzeko ga
tazkak izan ziren bitartean kaleetatik desagertu baitziren.
Argazki-koadro hori, beraz, Breda-ren errendizioa-ren ber
tsio berria dugu: irabazle handikiak menderatutakoak la
saitzen ditu. «Aupa mutilak, ekin!». Hau da, lerro artean
irakurtzen dakienarentzat: «Egurra beltzari eta hispania
rrari, ez bitan pentsatu, nolakoak diren badakigu eta!».
Itxurari dagokionez, Horazioen juramendua-rekin alderat
zen genuen argazkiaren gainbeheraketa dirudi. Zeren guz
tiek bostekoari begiratzen diote (argazkilariari begira dau
den presidentearen begi adituek izan ezik). Erpina lurre
rantz zuzenduta duela, gainbeheratutako piramide-konpo
saketaren erdigunea da puntu hori. Zergatik Zeruko JainkoAitarengana jo beharra (beltz gizagajo su-emaileen antze
ra), hura hemen dugu eta, negu-udarteko jantziz, plano
amerikarraren bitarteko distantziatik guri begira?
Hiriko bizitzaren normaltasuna erakusten zuten beste
irudi batzuekin amaitzen zen kontaketa: etxekoandreak eros
ketak egiten edo seme-alabak eskolara eramaten, exekuti
boak lanera abiatzen, etab. Baina ez zen hain erraz izango
«hemen ez da ezertxo ere gertatu» batekin amaitzea, kon
taketaren hariaren inguruko beste alderdi batzuk izango ez
balira, alegia, komunikabideek kontaketaren egitura arketi
pikoak galdatutako amaiera zoriontsurantz errealitatea ber-
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bideratzea ahalbidetzen dutenak. Oinarrizko kontaketa leun
du edo modulatzen duten azpifuntzio antzeko batzuei buruz
ari naiz. «Beltz gehienak ez dira gaiztoak» edo «Zorigaitz
orokorraren erdian heroitasuna eta ontasuna nabaritzen
dira» gisako mezuek garrantzi handia izan zuten Los An
geleseko gatazketan. Lehenengoa era askotan eman zu
ten: Rodney King-ek (poliziak egurtutako gazteak) adis
kidetasunerako deia egin du (T.O., maiatzak 2), Cecil
Murray apaiz beltzak aingeru itxura du (L.A.T., maiatzak
3), Jesse Jacson-ek zauritutakoak bisitatzen ditu (T.O.,
maiatzak 5), Los Angeleseko polizia-buru beltz berriak
kargua hartu du poztasun orokorraren erdian (T.O., maiatzak 19), etab.
Baina tribu afroamerikarraren oinarrizko ontasunaren
adierazpen arketipikoa bi itsasertzetako egunkari bitan maia
tzaren 4ean azaldutako argazkiek irudikatu zuten. The Out-

25. Beltzak onak dira, elizara doaz eta (The New York Times, 1992ko
maiatzak 4).
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look eta The New York Times egunkariek beltz batzuk be
ren elizetan otoitz egiten erakusten zituzten; mutiko batek
eta emakume batek, bakoitzari dagokion argazkian, be
soak altxatzen dituzte eskariaren une gorenean (eskuak
zabalik dituztela, ez dira ukabilak estutu behar)
.
Ertaineko gizarte mailakoen kontzientzia onarentzat argi
dago elizara joaten direnak ezin daitezkeela gaiztoak iza
teagatik salatu. (Hau oso pertsonala delakoan nago, baina
bi argazkietako pertsonaiek Goyak pintatutako Maiatza
ren 2ko fusilaketak koadroan azaltzen den alkandora txu
ridun kondenatua gogorarazten didate). Beraz, arraza-ko
lektibitate bati ezin zaio inbidia eta sumina leporatu. Edo,
dena dela, gidoiak hala galdatzen duenez, Jainkoa, «bar
katu gure zorrak guk geure zordunei barkatzen dizkiegun
bezala...». Kontaketaren ikuspuntutik, hala bedi edo ha
ppy end.
25 eta 26

26. Bereziki haurrak
(The Outlook, 1992ko maiatzak 4).
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5. Sumina edo nagikeria
Baina ez dut oraindik amaitu nahi. Arraza-gatazkek
kontzientzia kolektiboan hiriaren geografia berria azaleratu
zuten, hondamendiarena, hain zuzen. Egunkariek mapa es
kematikoak argitaratu zituzten, sute gehienak non izan
ziren adieraziz . Paradisuaren hiria, izarren eremua (zine
koena), gudaleku gisa aurkezten zuten orduan betiko argi
mediterraniar eta makurtutako palmondoekin. Florence eta
Normandie arteko kalegurutzean piztu zela borroka eta be
rehala hegoaldeko erdiko lautadatik hiriko erdiguneraino
zabaldu zela diote.
Kale zuzen izugarri
horietan ez dago be
giradarentzat oztopo
rik. Haien luzerak
amaigabekoa dirudi
behatoki astrono
mikotik begiratzen
direnean, Griffith
Park-eko goietan:
Western, Vermont,
Crenshaw... Bihurriek
automobilez joan eta
gelditu egiten ziren
dendei eta merkatal
minimall-ei su emate
ko . Ifarralderantz igo
27. Hondamenaren hiriko geografia {Los Angeles
Times, 1992ko maiatzak 3).
ziren auzo pobreeta27
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tik Hollywoodeko ateetaraino doan aldapa arinetik. Bertan
gelditu ziren, ulertu balute bezala alferrik zela (eta oso arris
kutsua) suzko geziak zeruaren beraren aurka jaurtikitzea.
Komeni litzateke gizarte-azterketarako luparen bidez
guztia begiratzea, zeren mendebaldeko munduan sortutako
lehen altxamendu handia baitugu hau erregimen komunistak
erori eta gerra hotza amaitu zenetik. Inork ere ezin izan
zien «gorriei» edo atzerriko indarrek sartutako agenteei errua
bota. Ez zegoen eragin handiko buruzagirik haren
jarraitzaileak gogoberotzeko, ez eta aldarrikapen-programa
agerikorik. Ideologia eta estrategiarik gabe, eraso hutsal edo
izugarrizko bihurrikeriatzat besterik ezin zuten hartu hori.
Irakaspen garrantzitsua historialariarentzat: 1789an hasitako
iraultzen zikloa amaiturik, altxamenduak hasten dira berriz
ere. Ancien Régimen-erako itzulera? Ripe rap, gazteen pro
testa motelaren bapateko helduera. Andeatutako hiri
bazterretatik ateratzeko, mass media-en lehen orrialdea,
albistegien puntako unea tigre basatiak bezala asaldatzeko
beharraren berehalako ulermena. Odol eta suz artea egitea.
Etxe guztiak, kontzientzia on guztiak pintatzea kiskalitako
eraikuntzen kedarrarekin. Bertako graffitilarien poetikak,
ustekabean, New Yorkeko gazteei metroak emandako ospe
handia gainditu zuen, irudiezinezko mugetara helduz.
Sasi-pagoda edo sasi-kortijo zoragarriak, gasolindegi
dekoak, tankera guztietako fantasiak eta mistifikazioak, agur.
Egun batzuetan zehar suak estilo guztietako ihauteriak gar
bitu zituen, eta baliteke horrek atseginezko zirrarak sorta
raztea atsekabetuta euren hilobietan dauden Mugimendu
Modernoaren ideologo zaharren «maitemindutako hautsa-
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ri». Altxamendu horretan ez zuten elizarik erre. Ez eta
udaletxe, postetxe nagusi, edo liburutegi, eskola, museo
nahiz edozein kultur-eraikuntzarik. «Suminaren benetako
seme-alaba» horientzat aipatutako eraikuntzek badirudi ez
zutela botere zapaltzailea errepresentatzen, dendek edo
minimall-ek bezain argiro. Zein urrun gelditzen da hemen
Bartzelonako Aste Tragikoko komentu-erretzea!. Asaldatu
eta errauts bihurtutako tenplu berriak merkatal elkar
trukaketarako lekuak dira. Ludismo finisekularraren for
ma eraberritua: ez erasotu makina ekoizlerik (iraultza in
dustriala bitartean lanpostuak kentzen zituena), baizik eta
alferrikako trasteak (elektragailuak), zeren horiek gehiegi
izateak pribilegiatuen eta ondaregabetuen arteko muga sin
boliko berria finkatzen baitu. Zehatzago: bideo eta argaz
ki-industriaren mila idoloak erakusten dituzten dendak asal
datzea, kapitalismoaren ur-suge mediatikoaren bihotzean
bertan ezpata sartzea bezala da.

28. Des-eraikitako hiria, erretako hiria (maiatzaren 25eko argazkia)
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Eta azkenean, estilo nagusi bakarra: deseraikuntzak
sortarazten duen suntsipena
. Okertutako burniak, elkar
gurutzatutako egurrak, horma kulunkariak eta bilduak. An
gelu zuzenak eta errauts koloreak. Kiskaldutako kontsumo
rako erakargailuak.
Baino zer adierazten du horrek hiriaren neurrigabeko
handitasunean? Nola bereiztu erretako eraikuntza eta utzi
takoa, suminaren ondorioa eta nagikeriarena? Aste batzuk
beranduago erretako inguruetan zehar kotxez ibiltzean, hon
damena, handia izanik ere, etxe baxu eta palmondoen
itsasoak irentsi duela baieztatzen da. Zutik iraundako etxeen
monotonia, solairu hutsen monotonia, suntsipenaren mono
tonia. Los Angeles hiri-dinosaurioa da, beti hondamene
rako prestatutakoa eta altxamenduak urratu batzuk besterik
ez dio egin. Ez da ezer ere somatzen lautadako kaleen artean,
Griffith Park-etik edo, ondoren, autobide korapilotsuen gai
netik igaroz, hegazkinetik begirada berriz ere galtzen dugu28 e t a 2 9

29. Amets amerikarraren kiskaldutako hondakinak (maiatzaren 25eko argazkia).
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30

nean . Amaigabeko etxeak eta lorategiak palmondoekin.
Oasi handia hondartza ondoan. Eta jarraian, basamortuaren
hustasuna. Los Angeles gogoan, Shangri-La beroa, geure
munduko arima bihurria eta eztia: dena egia zen.
J. A. R. Los Angeles eta Madril
(1991ko urria-1993ko urtarrila)

30. L. A., oasia ozeanoa eta basamortuaren artean.
Hegazkineko ikuspegia (1992ko uztailak 1).
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Problem Setting
Proiektuaren kulturarako agendaren gaiak
Ezio Manzini

Premisa
Esan ohi da mende bukaera honetako kultura larri
dura eta tirabirazko egoera berezian dagoela. Are gehia
go: gertakari desberdinek sortarazitako tirabiren ugarita
suna dagoela eta hori beste hainbeste ikuspegitatik antze
man daitekeela.
Baieztapen horiekin bat natorrenez, uste dut baliaga
rria izan daitekeela neure ekarpena bi premisen bidez has
tea: (1) neure ikuspuntu berezia zein den adieraziz - horre
la, esperientzien zein esparruri buruz ari naizen jakinara
ziz, eta horien bidez hausnarketak sortzen dira - eta (2)
geroago hitz egingo dudan tirabiren «gertakari sortarazleak»
direla uste dudanak azaleratuz - ondoren etorriko diren haus
narketei eremu orokorragoa emanez -.
Koadro honetan lehenago aipatutako kulturaren tira
birak (3) «proiektuaren kulturarako agendaren gaiak»
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izenburuaren arabera egituratuko ditut. Beraz, nola edo hala,
giro artifiziala proiektatzen eta burutzen zerikusirik duena
ren eztabaidan neure ustez aztergai dauden arazoak propo
satuko ditut.
Amaitzeko, (4) «lan-hipotesi» batzuk eta ekarpen ho
nen alderik proposagarriena - eta, beraz, eztabaidagarriena osatzen duten zenbait (5) «giroaren eskenatoki» proposa
tuko ditut eskuhartze honetan.

1. Ikuspegia: artifizialtasunaren
ekologia eta proiektuaren kultura.

Neure ikuspegi bereziak giroaz eta haren ekologiaz
dihardu.
Non «giroa» ez dudan ulertzen giro natural ideiali
zatutzat, alegia, era berean ideializatua (edo demoniza
tua) den beste giro artifizial batengandik bereizitako eta
hari kontrajarritako girotzat. Gaur egun esperimentatzen
dugun gisa ulertzen dut bizi dugun giroa. Hau da, euska
rri fisikoen sistema gisa, zeinen bidez hartuemanetan has
ten garen, bizitza biologikoa oinarritzen dugun eta, be
raien bitartez, kulturaren eremu barruan, munduaren iru
diak eraikitzen ditugun.
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Euskarrien sistema hori piskanaka-piskanaka gero eta
artifizialago izatera iritsi da baina, nolanahi ere, «substratu
natural»arekin, zeinean beti ere oinarritu beharra duen,
elkarbizitzan ez bada ez du izaterik.
Beraz, giro horren «ekologia»z arduratzen naiz. Horrek
esan nahi du ko-eboluziozko gertakariak, zeinen bidez ekolo
gia horren baitan dauden azpisistema desberdinak eraldatzen
diren, beren artean elkarrekinez, aztertzen ditudala. Beraz, gi
zakiak sortutako giroan (horretarako, laburtzearren, «giro arti
fiziala» esaldia erabiliko dut) aldagai tekniko, ekonomiko eta
giza-kulturalen arteko elkarrekintzaz arduratzen naiz.
Azkenik, esan beharra dago neure lanaren alde handia
designer-en, industrialen eta, orohar, era desberdinetan salgaiak
egiten eta iharduera horrek berekin dakartzan gaiei aurre egiteko
kultura egokia («proiektuaren kultura», design-aren kulturatzat
ulerturik) garatzen dutenekin harremanetan jarrita burutu
dudala. Azken premisa hori azpimarratu beharra dago,
bereziki esanguratsua izan daitekeela uste baitut.
Design-a, bere izaera dela eta, ibilbide tekniko, ekono
miko eta giza-kultural ugariren bidegurutzean aurkitzen da.
Horregatik, bere baitan (hau da, bere kultura eta praxisaren
barruan) gizarteak bizi dituen tirabira gehienak sortzen dira.
Eta, ondorioz, beharbada, behatzeko esparru benetan esangu
ratsua izan daiteke: design-a iharduerarako eremu gisa, non
gaur egun aipatzen diren «tentsio kultural» gehienak elkarre
kintzan dauden.
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2. Tirabiren jatorrirantz: igarotze bikoitza
Azken urteotan gizarteak bi eraldaketa nagusi izan
ditu: «gizarte industrial klasiko»tik «gizarte industrial
heldu»rako igarotzea, duela denbora asko abiarazitakoa ,
1

1. «Gizarte industrial klasikotik» «gizarte industrial heldurako» - edo industrial
ondokoa, sarritan dei egiten zaionez - igarotzearen ezaugarri batzuk, behinikbehin, nahiko argi daude.
Eboluzio bide horri jarraituz, ekoizkinei dagokienez, itxuratzen ari den gizarteak
berorren izaeraren aldaketa sakona du ezaugarri nagusitzat. Gertakari horren
funtsezko hitzak ondokook izan daitezke: materiaren ugaritasuna, denboraren
azelerazioa, inguruak gainezka egitea. Ikus ditzagun labur-labur esanahiak eta
ondorioak.
«Materiaren ugaritasuna»: muga teknikoak ezabatzea, ekoizpen-aukerak ugal
tzea, materialen zerbitzua areagotzea, osagai funtzionalak erabat txikiagotzea,
ekoizpenaren prozesua malgutzea.
Horren ondorio dira ekoizkin batzuek desmaterializatzeko duten joera, eskaini
tako zerbitzuak ugaltzea eta aniztea, irtenbideen hiper-hautaketa (hau da, eskura
dauden aldakinak ugaltzea).
«Denboraren azelerazioa»: materia eraldatzeko, pertsonak mugitzeko eta infor
mazioa mugitzeko eta lantzeko beharrezko denbora ia hutsera murriztea.
Horren ondorio da, alde batetik, «real time»a, hau da, sistemaren berehalako eran
tzuna eta elkarrekintza tresnekiko harreman kolokial gisa zabaltzea. Eta, bestetik,
ekoizkinen bizitza-denboraren, hau da, haien ekoizpen eta kontsumo zikloen mu
rrizketa orokorra: erabiltzea eta botatzea gauzekiko harremanen forma nagusitzat.
«Inguruak gainezka egitea»: inguru fisikoak gainezka egitea (ingurugirotik
etxeko ingurura), inguru ekonomikoak (hau da, merkatuaren inguruak) gainezka
egitea eta inguru semiotikoak (hau da, adimenaren inguruak) gainezka egitea.
Horren ondorio da, ekoizkinei dagokienez, zerbitzuaren homogenotasun handia
(lehen mailako zerbitzu guztiek dagoeneko gainezka egin dute), alde batetik, eta
aniztasun formalaren bilaketa handia (aniztasun hori, hala ere, atzeko hots han
diarekin nahasteko joera dago), bestetik.
Koadro honetan, ekoizkina preziatzeak anitza bezain uniformea den sakonta
sunetik azaleratzeko ahalmenari egiten dio aipamen. Eta, merkatuaren gainezkaldia
eta ekoizkinen heldutasun teknologikoa ezugarri nagusitzat duen munduan,
azaleratzeko aukera hori gero eta gehiago kuantifikagarriak ez diren kualitateei
aipamen egiten dieten desberdintasunetan oinarritzen da: alde .../...
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eta «hazkundearen gizarte»tik «garapen eusgarriaren
gizarte»rako iragana. Eta azken gizarte horren lehen aztar
na esanguratsuak ikusi ditugu azken urteotan.
2

.../... estetikoari eta, orohar, ekoizkinei lotutako (edo lotu daitezkeen) balore
kulturalei aipamen egiten dioten kualitateak. Gizarte industrial helduaren ba
rruan, ekoiztea eta kontsumitzea gero eta gehiago iharduera kulturaltzat adieraz
ten dira eta ekoizkinak eskaini edo eskuratzen dira «esan nahi» dutenagatik,
materialki nola eginak diren edo nola funtzionatzen duten kontuan hartuz baino
gehiago.
2. «Hazkundeko gizartetik» «gizarte eusgarrirako» igarotzea hasi berria den
gertakaria dugu. Horren ezaugarriak oraindik ere gutxi zehaztuta daude eta
itxaropenak guztiz irekiak ditu.
Zehazki:
-argi dago epe gutxi gorabehera laburrean eta modu gutxi gorabehera larrian,
zerbaitek aldatu beharra duela nahitaez.
Zehazki, argi dago kultura eta «hazkunde kuantitatiboaren» iharduera, hau da,
gaur egungo giroaren hondamena eragin duten ekoizpen eta kontsumo mo
duak, eztabaidan jartzen ari direla.
-argi geratzen ari da «eusgarri» hitzak ingurugiroaz gain, ekonomiari eta gi
zarte-demografiari ere egiten diola aipamen, «eusgarritasunaren» esanahia za
balduz murriztuagoa den giroaren ohizko eremutik berebiziko garrantzizko
eremu politiko-ekonomikora. Eta, beraz, bi alderdi horiek ere eragina izango
dute ekoizpen eta kontsumo sistemaren eraldaketan.
-oraindik ez dago argi nola hartuko duten guzti hori beren gain eta nola elka
rrekingo duten gaur egungo eboluzioaren iharduerarekin, zeina aurreko pun
tuan aipatutako bidean dagoen beste eraldaketa handiak eragin duen.
Oraindik ugaria den koadro horren aurrean, ekoizpen eta kontsumoaren siste
mari egokitu ahal izateko gertakari batzuk azaltzen ari dira: diseinatzaileak,
ekoizleak eta kontsumitzaileak beren jarrera aldatzen hasiak dira eta, zenbait
kasutan, ekoizleei dagokienez, esparru horretan eginkor jokatzen hasi dira,
«giroa» eta «eusgarritasuna», hau da, merkatal arrakastaren oinarriak, ezauga
rri bereizle gisa dituzten proposamenak aurreratuz (izan ere, gizarte eusgarria
ren barruan, ekoizkinaren «zentzu» gizartekoa edo ekologikoa haren onarga
rritasuna oinarritzen den irizpidea, hau da, azken finean, kalitate-irizpidea,
zeinen bidez aukeratzen den, bilakatzen da. Era berean, «gizarte eusgarriaren»
koadroan ekoizkinaren ahalmena proposamen «zentzudun» gisa aurkeztu ahal
izateko ezaugarri bereizle arrakastatsua da).
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Lehen transizioa barruko gertakaria dugu: sistema
aldatu egiten da barruko indarren bultzadaren eraginez:
merkatu-ekonomien barruan onura bilatzeak irteera be
rriak garatzera, hau da, berritzera, eraman du; berrikuntza
teknikoak ekoizpen-prozesuan eta merkagaien izaera be
ran ere aldaketa ekarri du berekin; merkagaiak izaeraz
aldatzeak, muga jakin bat gaindituz gero, merkatua bera
eta bertan jokatzen duten aktoreen egitekoa aldatzean du
isla.
Horren eraginez, gizarte industrial helduan, lehen mai
lako beharrek gainezka egiten dute, merkagaien erabilga
rritasuna ahaztua dirudi eta «beharren» ordez «nahien» ara
bera iharduten duen eskaria kulturazko aukerak oinarrit
zat hartuz adierazten da: kontsumitzeak esan nahi du mer
kagai bat aukeratzea hari egokitu dioten «zentzuaren» ara
bera eta, horren harian, ekoizteak esan nahi du gauzei
«zentzua» bilatzea.
Beraz: merkatua, ekoizleen eta gauzen arteko lehia
balitz bezala banandutakoa, esanahien ekoizleen arteko
lehiatzat proposatzen da berriz ere. Ekoiztea eta
kontsumitzea batipat kulturazko iharduera bilakatu dira
gizarte industrial helduetan.
Bigarren transizioa, aldiz, gertakari exogenoek sor
tarazitako kanpoko faktore gisa aurkezten da: sistema al
datu egiten da (dagoeneko aldatzen ari da, baina etorkizu
nean oraindik gehiago ere aldatuko da), kanpokoak di
tuen lotura batzuen aurka topo egiten duelako. Bestalde,
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aldaketa horrek hainbeste norabide eta hain desberdinak
jarrai ditzakeenez, zaila da gaur egun derrigorrez iritsi
beharko dugun egiazko gizarte eusgarriaren ezaugarriak
zehaztea.
Izan ere, «eusgarritasunaren» kontzeptua, iraganare
kin (Munduaren zehaztugabeko hazkunde eta ustiapen ideia
rekin, alegia) hausteko beharra adierazteko gehiegizko in
darra badu ere, positiboki adierazi nahi duen guztiari irekia
dago.
Zehazgabetasun hori dela ere, gaur egun badirudi argi
dagoela eusgarritasunak zentzu murriztuan giroari buruzko
arazoaez gain, etikari eta kulturari buruzko arazoez gain,
nazioarteko mailako politikari dagozkionak ere dakartzala
berekin: eusgarritasunari buruzko eztabaidak ezin dezake,
jakina, munduko hegoaldearen eta ifarraldearen arteko ha
rremanari buruzko eztabaida alde batera utzi.
Gainera, nabarmena dirudi merkatua kaltetu daitekeela,
izan ere, hala gertatzen da, eraldaketa horren eraginez (gogora
«green consumering» fenomenoa, eta horrek bultzatzen
gaituen ezkoizpenak giroarekiko berbideratzearena). Baina,
zenbait arrazoi direla medio, eusgarritasunak barnehartzen
dituen arazoak ezin dira mugatu bere baitako ohizko jokoarauei.
Beraz, merkatuko ekonomiak, bere irtenbideak deu
seztatzen diren eta mundu mailako eredu hegemoniko eta
erantzun ezinekotzat aurkezten den une beretik, berorren
mugak eta krisialdiak aurkitzen ditu, hain zuzen ere, «eus
garritasunaren» eremu horretan: merkatua gaur egungo le-
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hia dugu eta gizarte eusgarriranzko transizioak, aldiz, etor
kizunari buruzko arazoak eskatzen ditu; eskarirako ekono
mia-antolaketari eta eskaintzarako lehiakortasun eraginko
rrari begira existitzen da merkatua, baina bi aurre-uste ho
riek Munduko ekonomiarik boeteretsu eta aberatsenak kon
tuan hartuz gero bakarrik balio dute eta ez, berriz, eusga
rritasunari dagokionez, Mundua bere osotasunean hartzen
bada kontuan.
Historian zehar bi transizio horiek (gizarte industrial
heldu eta gizarte eusgarriranzkoak) zerikusirik ez duten bi
gertakari balira bezala aurkeztu dira: une desberdinetan hasi
da gizartea horiek somatzen, eragile desberdinek egin diete
aurre lehen aldiz, indar desberdinek itxuraz mugitzen dute
eta haiek indar handiagoarekin eragiten duten eremuak ere
desberdinak dira. Berehala ikusiko dugunez, ezbaiezko au
tonomia hori proiektuaren kulturaren eztabaida eta praktika
barruan ere izan da.

3. Proiektuaren kulturarako
gaien antolaketa
Gaur egun, aipatutako bi transizioen «uhin-buruek»,
sistemaren bihurraldi bakar eta konplexuan bat eginik, elka
rren artean nahasteko joera badute ere, azken hamarkadan
zehar «aurkikuntzen» sail nabariaren forma eman diote proie
ktuaren kulturari. Gaien sail horrek ez du hierarkiazko or-

141

denik jarraitu (funtsezkoa eta bigarren mailakoa denari da
gokionez), orden heuristikoa baizik: guk, gizarte industrial
aberatsenetako gizabanako eragileok, piskanaka ikusi ahal
izan duguna barneratu du proiektuaren kulturak berorren
eztabaidan eta praktikan.
Laurogeiko hamarkadako hasieratik eta orain arte,
errealitateari buruz dugun ikuspegia aldarazi digute zen
bait gertakarik, zeinetaz gutxinaka jabetu garen: errefe
rentzien koadroa erabat aldatu diguten eta proiektuaren
kulturan galdegai berriak azaleratu dituzten gutxienez lau
funtsezko arazo sortu dira jarraipen azkarrean. Lehenago
jabetu garen horietako batzuk dagoeneko erantzuten ari
dira eta beste batzuei buruz oraindik hausnartzen hasi
beharra dago. Jarraian datorrena, beraz, agenda antze
koa da, non gure interesean sortu diren denborazko or
dena errespetatuz idazten diren aurre egin beharreko
arazoak.
1. Hamarkada honetan zehar, gero eta gehiago ulerta
da nola, gizarte industrial helduetan, ekoizpen-sistemaren
eta merkatu beraren ko-eboluzioa ekoizkinen eta ekoizleen
egitekoaren izaera aldatzen ari dela. Beraz, ikusi da bai
batzuek eta besteak gune kulturalaren barruan iharduten
duten eragile bilakatu direla eta gune hori lehiaren egiazko
eremua dela. Horregatik ere ikusi da eremu horrek berehala
gainezka egin dezakeela eta bertan formak eta zerbitzuak
ugaltzeak ekoizkinak arrunt bihurtzea, adierazleak nahastea
eta, azken finean, «hots» handia sortaraztea ekarriko
lukeela.
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Proiektuaren kulturak hasiera-hasieratik igerri zuen
gertatzen ari zena eta osagai eragilea ere bazen: lauro
geiko hamarkadako design-aren «hizkuntz-esaera» adie
razbide esanguratsunetakotzat jo daiteke. Baina, aldi be
rean, bortxatu ere eginda: horren ondoren etorritako len
goaien ugaltzeak, izan ere, noraeza orokorrerantz, lehen
aipatutako irudiz hain asetua bezain kualitatez pobrea den
mundu hartarantz, bultzatu gaitu. Koadro horren barruan,
duela zenbait urte proiektuaren kulturaren alde batek
ekindako «kualitate berrien» arazoari buruzko ikerketa,
beste bide batzuk aurkitzeko ahalegina izan da. Dena
den, egindakoarekin ere, arazoa konpondu gabe dago ora
indik: nola eman sakontasun kulturala eta iraunkorta
suna irudiz asetuta eta eraldaketa azkarrean dagoen gi
roan murgildutako ekoizkinari?
2. Azken bost urteotan giroaren arazoa eraldatu da
eta eraldatu gaitu. Ez bakarrik arazoa nabarmendu delako,
baizik banako batzuk bere gain hartutako arazo izatetik,
guztiontzat ohizko arazo zehatza izatera pasa delako ere.
Eta mundu industrialari dagokionez, arazorik nagusiene
takoa bilakatu da.
Horren emaitza gisa, giroaren arazoa heldutasunaren
aldian sartua da gaur egun. Aldi horretan, «garapen eusga
rriaren» ikuspegiaren aurrean, ekoizpen eta kontsumo sis
tema berbideratzeko beharra Nazio Batuen adierazpen ofi
zial bilakatu da. Aldi horretan, eztabaida jadanik ez da al-
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daketa horri buruzkoa, berorren moduei eta garaiei (eta
kalteak zeinek ordaindu beharrari) buruzkoa baizik. Aldi
horretan, kulturari dagokionez, «giroaren eskenatokiei»
buruzko arazoak planteatzen dira, non garapen eusgarria
ren ideia orokorra islatu beharko litzatekeen.
Proiektuaren kulturari buruz, giroaren mugez jabetu
izateak hausnartzeko eta esperimentatzeko bide batzuk ire
ki ditu, aplikazioari (giroari kalte txikiagoa egingo dioten
ekoizkinak asmatzea) eta kulturari (giroari buruzko sentsi
bilizazioa areagotu dela eta, zentzuzko kualitate irizpideak
berriz ere finkatzea) dagokienez.
Bestalde, giroaren arazoak sortarazten dituen eskari
berriekiko lehen erantzun antzeko horiek, ahul eta
kontraesaneko bezain interesgarri dirudite: Zein da
diseinatzaileen egitekoa giroaren arazoak eguneratzen duen
sistema-eraldaketen koadroaren aurrean? nola izan daitezke
eragile giroaren eskenatoki berriak proposatzeko? nola
zehaztu aldi berean giroarentzat eusgarri eta sozialki eta
kulturalki onargarri izango diren kualitateak?
3. Hamarkada honetan zehar «gune globala» eta «gi
zarte gardena» adierazbideen esanahia argitzen ari da.
Azken urteotan, aldiz, argitze horrek ustekabeko bira eman
du: espero zenaren aurka, aldeak eta kontraesanak area
gotzera eraman du egiazko denboran guztien elkarrekiko
harremanak.
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Gaur egun, gatazka egoera leherrarazlearen men
pe dugun gizartean, planteatzen da bateratzea nortasun
banakakoa eta etnikoa eta zeharkako baloreak, zeinen
ugaritasunari buruz hitz egin eta, behar bada, bat eto
rri daitezkeen.
Koadro sozialaren bapateko aldaketa horrek iraga
nean erabat urrunak ziruditen arazoak sortarazten diz
kio proiektuaren kulturari. Egoera guztietarako razio
naltasun eta estetika baliagarrien idei gaindituta (fun
tzionalismo objetiboa eta nazioarteko estiloa), desber
dintasunen eta nortasun bereizien balorea finkatuta, len
goaia amankomunak aurkitu beharrean dago proiek
tuaren kultura: nola zehaztu ditzake proiektuak bereiz
garritasunen arteko kontraste emankorra lekutuko den
ulermenerako eremuak?
4. Hilabeteotan, gizarte industrial helduen egoerari
buruzko azterketa aldatzen ari da: ahuldutako eta ase
tutako munduan bizitzeaz jabetzeari (eta ondorioz da
torren mundu horrek aurre egin beharreko arazoei eran
tzuteko eskariari -erantzunetan kualitate berriei eta gal
dera berriei buruzkoa -) gainezartzen zaio, kontraesa
nean, mundu pobre eta gosedunean ere bizitzeaz ohar
tzea. Egia da iraganean ere gutxieneko sentikortasunik
zuen edonork gizadiaren alderik handiena gizarte abe
ratsen oparotasunetik at zegoenez ohartzen zela. Baina
borondate hori haserre moralean, gertakari hain larri
bezain gure eguneroko esperientziatik eta horrek bi-

145

daltzen zizkigun estimuluetatik urruna zen gertakariak
eragindakoan, geratzen zen. Gaur egun hori aldatu da
jadanik. Behar bada, lehen ez bezain aberats eta aberats
izaten jarraitzeko lehen ez bezain seguru bilakatzen gai
tuen krisiladi ekonomikoaren eraginagatik. Behar bada,
munduaren pobrezia gugan hurbiltzen ari delako eta
aurrez-aurre, fisikoki, egunero azaltzen zaigulako. Be
har bada, beste arrazoi sotilago batzuk direla medio.
Dena dela, lehenago zoragarriak iruditzen zitzaizkigun
arazo batzuk, metropoli industrialetako hiritar izatearen
adierazbidetzat hartzen genituelako, gaur egun esanahi
mugatu eta ezbaiezkogoa dutela iruditzen zaigu. Po
breziaren azaleratze nabarmenak lehentasunen ordena
berriz ere finkatu balu bezala.
Guzti horren aurrean proiektuaren kultura agerian
dago inoiz ez bezala. Kualitate berriei buruzko ezta
baida gizarte industrial heldu eta aberatsen mundu ase
tua abiagune zuen koadroan barruratu da: nola propo
satu berriro kualitatearen arazoa pobreziarekiko berriz
ere iragazkor azaltzen den munduan? nola bateratu
gizarteak sortarazitako eskari desberdinak eta nola
aurkitu erantzun jarraigarriak proiektuaren praxisen
barruan?
Neri dagokidanez, ez nago orain egindako galde
ra guztiei erantzuteko prestatuta. Jarraitzen saiatzen ari
naizen ibilbidearen norabide batzuk proposa ditzaket,
hala ere.
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4. Lan-hipotesia: proiektuaren
kulturarako lau oinarri.

1. Batipat Europatik etorritako gertakari filosofiko
eta praktikoaren adierazbidea da egiaz, proiektuaren
kultura deitu ohi dugun hori. Proiektu orokorrenetan
ere, munduarekiko dituen ikuspegietan ere, historia par
tikular batetik sortutako ikuspuntua da beti gertakari hori
(are gehiago: giza-balore orokorgarriak proposatzeko
joera hori, hain zuzen, Europako kulturaren ohizko ezau
garria da).
Gure proposamenen «etnikotasuna» onar dadila eta
gardenago bilaka dadila da, puntu honetan, lan-hipote
sia. Europako nazioartekotasuna kultur-inperialismo mota
bat izan da iraganean. Gaur egun, beste batzuekin eta
izaera desberdinekin alderatzeko beharra aitorturik, gi
zatasunaren arabera pentsatzeko dugun joera, ulerme
nerako sortu litezkeen eremuak banakotzerantz doan
tirabira gisa itxura liteke: «nazioartekotasun» berria
desberdintasunen artean gune amankomuna bilatzeko
asmoz.
2. Proiektuaren kultura, urteotan, gizarte industrial
heldu eta aberatsen «eskari berriei» erantzuteko kualitate
berriak aurkitzen saiatu izan da: oinarrizko arazoak (asetu
gabeko lehen beharren aurrean azaldutakoak) jadanik
konponduta zeudenaren sinesmenetik sortutako gaiak.
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Gaur egun, jadanik esan dugu, arazo hau ez zaigu
defendagarria iruditzen. Gure zeruertzean, ohizkoak
(gaur egun dirautenak) bilakatu diren arazo berri horie
kin batera, eskari berri-berri eta eskari berri-zahartzat
har ditzakegun beste batzuk azaldu dira.
Giroaren arazotik abiatuta lehen aldiz historian sor
tutako gaiei dagozkie eskari berri-berriak.
Eskari berri-zaharrak, aldiz, gosetik eta miseriatik
jaiotako antzin-antzinako eskariak gaur egungo gizartean
aurkezten diren moduari dagokie.
Gai horietarako lan-hipotesia da proiektuaren kulturak
koadro bateratuaren barruan aurre egin beharko liekeela.
Izan ere, hiru eremuak zatiezinak bait dira.
Aztergai gisa gaur hartu ditugun eskari berriak plan
teatzen jarrituko dira, baina era desberdinean, eskari berriberrien eta eskari berri-zaharren presentzia nabarmenak al
datzen baitu gauzei buruzko oharmena.
Bestalde, eskari berri-zaharrak, lehen beharrei bada
gozkie ere, ez dira bizi beraien munduan: haiek ere gune
globalaren eta gizarte gardenaren barruan daude. Haiek
ere komunikabideek menderatutako munduan bizi dira (izan
ere, telebistako ekoizkinak gizarte maila guztietan eta he
rri guztietan homogenotasun handinearekin zabaldutakoak
dira). Beste hitzetan, telebistarik gabeko miseria, telebista
ikusten duenarekiko bestelakoa da, eta eskariak aurkezte
ko moduak, nahiz eta funtsean oso zaharra izan, ezin dio
modu berria izateari utzi.
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Azkenik, giroari buruzko eskari berri-berriek eremuak
zeharkatzen dituzte horiek baldintzatuz eta beren baitan
sartuz: hori erabat agerian dago gizarte aberatsetan (non
kualitate berrien eskariak gero eta gehiago giroari buruzko
eskari berritarantz jo duen), baina pobreetan ere hori nola
bait gertatzen da eta gertatuko da.
3. Orain artean adierazitako gaiek garrantzi handiko
arazo etikotarantz garamatza. Proiektuaren kulturaren ze
regina da horiei aurre egitea moraltasunean edo berorren
asmo onetan oinarrituz «mundua berriz ere diseinatzeko»
ahalmenaren nahikeriazko harrokerian erori gabe. Labur
tuz, diseinatzaileari iharduteko bide emango dioten balo
rezko irizpideak egituratzea da asmoa, hura bere ahulta
sunaz jabeturik, baina, aldi berean, iharduten duen siste
maren maila batzuetan ekiteko (kasuan-kasu eraginkorta
sun maila desberdinarekin) ahalmenaz sinestuta.
Hemen, lan-hipotesia da proiektuaren egilea (desig
ner-az ari naiz, hain zuzen) ekoizkinaren eta kontsumitzai
learen arteko bideratzaile bihur dadila eta, posizio horreta
tik, koadro kulturalak, zeinen baitan izaten diren ekoizpen
eta kontsumo prozesuak, norabidetzeko zereginean egite
korik izan dezala. Kualitate berrien arazoarekin, nolabait,
horixe gertatu da. Horixe gertatzen hasi da giro-kualitatee
kin. Lehen beharrek egindako eskari berri-zaharren ara
zoari dagokionez ere, bide hori ibilgarria den ala ez buruzko
galdera airean geratzen da.
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4. Arazo orokorrak proiektuaren kultura aplikatzeko
eremuarekiko hurbilagoak izango diren gai zehatz bihurtzeari
buruzko aurreko lan-hipotesien koadroan, gaur egungo
gizartearen barruan ekoizkinen jatorriari (eta gizakiak haiekin
finkatzen dituen harremanei) buruzko arazoa ikertu beharra
dago.
Lan-hipotesia da, esparru honetan, elkarrekin doazen
zenbait eragilek (teknologiko, ekonomiko eta kulturalek)
erabili-eta-botatzearen mundua dei diezaiokegun ekoizpen
eta kontsumozko sistemara bultzatu gaituela eta hori gain
ditzea izan daitekeela proiektuaren kulturaren aplikazioeremua.

4. Giroaren eskenatokiak: erabili-eta-botatzearen mun
dutik harantzago
Aparteko botere teknologikoan eta jaitsi egin den
denboraren (ekoizpen, kontsumo eta aldaketaren denbo
raren) azelerazioan oinarritutako ekoizkinen (eta ekoiz
kin eta gizakien arteko harremanen) sistema adierazten
du «erabili-eta-botatzearen mundua» adierazbideak. Guz
tia objektuaren ideia murrizalearen koadro barruan, zei
naren eraginez objektuak galdu egiten duen berorren
izaera konplexua eta dimentsio ugarikoa (bertan, alde
funtzionala alde estetiko eta sinbolikoarekin bateratzen
zen) eta dimentsio bakarrean aurkitzen da: objektua pro-
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tesi funtzional huts gisa, alde batetik, eta objektua zeinu
huts gisa, bestetik.
Lehenengoa, alegia, ekoizkinaren balore horrek duen
etekinerako eraginkortasunean guztiz dagoenaren ideia
funtzionalistatik sortutako objektu protesia, erabili-etabotatzeko ekoizkinen multzo handia bilakatu da gaur egun:
oso ekoizkin funtzionalak dira baina, aldi berean, hutsalak
eta arruntak. Bigarrena, objetu zeinua, objetuaren balorea
adierazleak garraiatzeko duen ahalmenean dagoenaren
aurrekoarekiko ideia simetrikoarekin jaiotakoa,
komunikazio-euskarritzat sortutako ekoizkinen multzo
anitza bilakatu da gaur egun. Horren eraginez, gauzekiko
harremanetan dimentsio estetikoa erabat zabaldu da. Baina
zabaltze horrek sakontasuna galtzea ekarri du berekin:
ekoizkin horiek bereganatu nahi dituzten adierazleek, gero
eta asetuago dagoen giroan piloturik, bata bestea arrunt
bihurtzen dute eta berehala kontsumitzen dira: erabili-etabotatzearen zeinu ere bilakatzen dira. Erabili-eta-botatzearen
mundu horrek lehenago sortutako arazo handi guztien aurka
egiten du topo.

Baliabide izugarri kontsumitzen duen mundua dugu
eta beste hainbeste kondar sortzen duena: giro-kualitateen
arazoak, berriz, aurkako joera du ezinbestean. Eta gainera:
eustezinezko luxuzko mundua dugu hori, giza-ikuspegitik.
Luxu horrek, ondo ulertzen badugu, ez du ohizko zentzua
(gutxi batzuek kalitate handiko ondasunak eskuratzeko du-
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ten ahalmenari buruzkoa). Luxu berria da, mundu mailan
soma daitekeena: ahaleginik egin gabe zerbitzu jakin batzuk
eskura ditzakeen, gauzei arreta jartzeari uko egin diezaio
keen, irudi-jario etengabekoak txoratuta eta motelduta bizi
daitekeen munduaren zati baten luxua. Eta guztia ekoiz
pen-sistema barreiatzailean eta gizadiaren gehiengoarent
zako helezinean oinarriturik.
Azkenik, lehenago adierazi bezala, mundu hutsala
da: kulaitatetan pobrea, historiarik eta oroimenik gabekoa.
Eta kualitate «pobrezia» horretatik abiatuz, hain zuzen,
proposa daitezke irtenbideak. Kalitatearen arazoa giroaren
eta gizartearen arazoarekin bat egingo duen proposamenen
bidez atera daiteke. Erabili-eta-botatzearen mundutik
ateratzea da, beraz, gaur egungo erronka, ekoizpen eta
kontsumo sistemaren eragileek gainditzen jakin beharrekoa.
Baina erronka hori gainditzeko gure «kontsumoaren
kulturak» berorren oinarri sakonenak berriz ere aztertu
behar ditu, berorren eragiteko zentzua eta moduak berriz
ere kontuan hartzera bultzatuko duen husnarketarako
bideari ekinez.
Hausnarketan batez ere bi arazo azaltzen dira: «gau
zekiko arretaren» ideia, gauzak gure zerbitzurako entitate
tzat soilik hartzearen ideia funtzionalistaren aurkakoa, eta
«gozamenarena», dagoenarekiko harreman ez desegile gisa
ulerturik.
Izan ere, erabili-eta-botatzearen mundutik ateratzeak
esan nahi du, batipat, eztabaidan jartzea gauzekiko dugun
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harremanen xedea beti gutxiengo ahalegina eta gutxiengo
arreta bilatzearen ideia dela eta beste ideia bat irtenbide
gisa proposatzea, esatareko: xede hori, aldiz, gehiengo ka
litatea bilatzearena izatea. Eta kalitate horrek beregan arre
ta handiagoa jartzeko eta kontu handiagoa izateko beharra
ere izan dezakeela.
Gauzekiko harreman mota hori proposatzea giroaren
kulturak duela denbora asko balore ezereztu ezintzat hartu
tako dagoenarekiko arreta izateko eskari orokorraren alder
di partikular gisa ikus daiteke. Gure giroaren izate artifi
zialekiko, alegia, gauzekiko, arreta bera izatearen ideia
erantsi nahi dugu hemen: gauzekiko arreta izateak, beraz,
esan nahi du «gauza» handiagoa den horrekiko, Munduare
kiko, arreta izatea.
Baina gauzekiko kezkaren ideia hori ez da
«kontsumoaren kulturak» gara dezakeen norabide bakarra.
Ideia hori luzaroan eta materialki gure harreman-sisteman
sartzen diren ekoizkin fisikoekiko harremanari dagokio,
jakina. «Ekoizkin-zerbitzu»ekiko harremana ere beste
helburuetako bat da: ez dagokigun eta kontsumitzen ez diren
baina, hala ere, bizitza kalitatearekiko ditugun eskariei
erantzun diezaieketen izate ezmaterialak. Bide horrek
kontsumo ez desegile eta ez jabekorrari, hau da,
«gozamenari», lehentasuna ematera darama.
Kontsumotik gozamenera igarotzeak jabetasunaren
(bai gizarte arkaikoetan ohizkoa den iraupen luzeko jabeta
sunari, bai kontsumo gizartearen jabetasun laburrari dago-
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kionez) ideia ahultzeari buruzko aldaketa kultural sakona
ere eskatzen du. Zerbitzu bat gozatzeko ahalmena garatu
behar da, zerbitzu hori eskaintzen digun sistemaren jabe
ezin izatea galeratzat hartu gabe. Beraz, giro artifizialak
eskaintzen digun kantitate gero eta handiagoaren aurrean,
eguzki-sarreraren edo izarrez betetako zeruaren aurrean
izango genukeen jarrera berberarekin garatu behar da: ha
ren edertasunarekin gozatu nori dagokion pentsatu gabe
(edo, are hobeto, harekin gozatu, izan ere, ez dagokigu
lako). Gozamenaren ideia, ikuspegi horretatik, behaketaren
ideiatik oso gertu dago.
Ondorioa
Amaitzeko, labur-labur koadro orokorrenera itzuli nahi
nuke: nere ustez, gizarte industrial heldurako igaroak bere
kin ekarritako ezaugarriak irakurriz errealitatea begiratzen
dutenen eta gizarte eusgarrirako igarotzeari lotutako arazoak
(girokoak, ekonomikoak, politikoak eta gizartekoak)bereiziz
bakarrik begiratzen dutenen arteko banaketa da, hain zu
zen, gaur egungo kulturaren (eta praxiaren) erroko arazoa.
Behar bada, tarte hori (eta, sarritan, komunikazio-gaitasun
eza hori) gainditzea da kulturaren eta artearen munduari
mende bukaera honek egiten dion benetako erronka.
Erabili-eta-botatzearen mundutik ateratzearen hel
burua, nere ustez, ikuspegi desberdinak eta sentsibilitate
desberdinak bat etorriko diren eremua da. Proposatu dudan
formulazioan eremu horrek nere ikuspegiaren, nere sentsi-
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bilitatearen eta, proiektuaren kulturaren barruan, nere es
perientziaren alderdi partikularraren eragina du. Hala ere,
uste dut, beste ikuspegi batetik, alderatzeko gune interes
garria izan daitekeela errealitatea beste ikuspuntu batzueta
tik eta beste historia pertsonaletatik abiatuta behatzen due
narentzat ere.
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Nora Doaz Objetuak?
Fulvio Carmagnola

I. Formen kontsumitzailea
«Objektu bakoitza - zioen Erwin Panofsky-k 1940an naturala edo gizonak egina izan, estetikoki esperimenta dai
teke. Eta beregandik kanpo dagoen ezeri erreferentziarik
egin gabe intelektualki edo sentimentalki hura behatu edo
entzuten dugunean gertatzen da hori.»
Uste dut gaur egun design-ari buruzko hausnarketak,
gizarte industrialaren teknologiaren eta serieko produkzio
aren sorrerari lotutako bere historia kontuan hartuta ere,
murgildurik gauden aldaketa kultural garrantzitsuaz ohartu
beharko lukeela. «Hedatutako estetizazioa» edo «ohizko gau
zen estetizazioa» dei diezaiokegu. Sentsibilitate modernismo
1

2

1. E. Panofsky, Il significato nelle arti visive, ital. itz. Einaudi, Turin,
1962
2. G. Dorfles, Introduzione al disegno industriale, argitalpen berria
berrikusia eta zabaldua, Einaudi, Turin, 1972
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ondokoaren baldintza historiko horri, nere ustez, bi funtsezko
gertakari dagozkio: teknologiaren garapenaren eremuan,
kontrolezko produkzio industrialaren estrategietatik kalita
tezko industrial ondoko estrategietara igarotzea; garapen
formalaren eremuan, Renato Barilli-k «normaldutako da
daismoa» egokiro dei egin ziona.
3

Egoera orokor horretan, designak funtsezko ekarpena egin du gaur egungo esperientzia estetikoa aberasteari
dagokionez, industrialki ekoiztutako objektuen formak lan
tzearen bidez. Gizarte industrialeko hiritarra batipat erabil
garritasunezko ereduari lotutako ekoizkinen kontsumitzaile
bazen ere, industrial ondoko gizartearen hiritarra formen
kontsumitzaile da batez ere, egiturazko eta lehen mai
lako kalitatearen ideiak, ekoizkinaren beraren ezaguga
rritasuna eta kalifikagarritasuna baino gehiago, merkatu
konplexuetan sartzeko eragozpena soilik bilakatzeko joera
baitu.
Designak, eta bereziki azkenekoak, sentsibilitatearen
baldintza horren esanahia zabaldu du. Objektuen seman
tikarekiko arreta areagotu da. Beharbada orain nolabaiteko
nekea dago eta horrek zailtasun eta, agian, garapen egoera
adierazten du. Gillo Dorfles-ek, duela urte batzuk, zentzu
kritikoan zera adierazi zuen: «itxuraz berriak diren baina
jadanik badagoen zerbaitetan diharduten formen ugaltzeak,

3. R. Barilli, L'arte contemporanea, Feltrinelli, Milan, 1988
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4

designaren eta artearen krisialdia adierazten du» . Izan ere,
semantikaren errepikapena badirudi ohizko zerbait dela de
signaren alorreko gertakarien azken ikerkeketetan: batzue
tan erabileraren funtzionaltasunari uko egiten dioten objek
tuak eta, horren ordez, ikusleak arte-lanekiko duen antzeko
gozamen ereduari erantzuten diotenak. Arte-lanen antzera,
erabilezinak, erabiltzeko baino gehiago behatzeko direnak.
Objektu designen talde asko aurkezten dira gainazalen eta
bolumenen trama ikusgarrian, materialen eta koloreen bila
tutako sendotasunean, ez jadanik berorren egitekoa - gaur
egungo designak ezugarritzat duen semantikotasun eredua
ren arabera , - baizik, iragangaitz, berau, esan nahiaren
sentsualitate nabarmenean.
Abiapuntu desberdinen heterogenotasun sakona dela
ere, bilatze horrek erabilerazko objektuaren forma mugarik
gabe hurbildu du arte-lanaren joku linguistiko eta sinbo
likoarengana. Orain, laurogeita hamarreko hamarkadako ga
rapenaren ondoren, gaininterpretazio semantiko hori badi
rudi estetizazioaren, alegia, designaren zeregin berari ere
uko egiten dion autorreferentziaren arriskuaren aurrean da
goela.
Hala ere, ikerketa-proiektuaren zailtasun horrek uste
dut ondorio positiboa ere dakarrela berekin. Erabilerazko
objektuen talde asko, zeinetan semantikak setati iharduten
duen, badirudi begirada estetikoak ezaugarritzat duen
5

4. C. Morozzi, G. Dorfles-ekin elkarrizketa, MODO, 142. zk., 1992,41. orr.
5. G. Dorfles, op. cit. 87. orr.
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«oharmenezko trinkotasunera» hurbiltzen ari direla. Badi
rudi, hain zuzen, ikusiak izan nahi dutela, Panofskyren
hitzak erabiliz, beraiengandik kanpo dagoen ezeri errefe
rentziarik egin gabe - beraz, ohizko design industrialaren
semantika adierazgarriak ezaugarri gisa duen erabilgarri
tasunaren lehen egitekoari begirada estetikoa gainjartzen
zaiola dirudi -. Horrela, designaren ikerketak gaur egungo
bizitza kulturalaren alderdi garrantzitsuarekin batera dihar
du: estetikaren presentziarekin, hain zuzen, «arte-lan» dei
tutako objektu-mota banandutakoari jadanik erabat ez da
gokion, baizik ohizkotasunaren mundu harremanetakora
eta objektualera pasa den mailaz harantzagoko egoera gisa:
«berriro aurkitzen dugu modernitateak eten nahi zuen ba
tasuna, funtzionaltasun eta edertasunaren artekoa eta era
bilgarritasun eta gozamenaren artekoa. Zentzu horretan,
ikur estetikoa da objektua» .
6

Beraz, ondoko TESIA adieraz daiteke: industrial on
doko gizartean, proiektuaren helburu soila - Weber-en
pentsaerak sistematizatutako Zweckrationalität ereduaren
arabera - garatzeaz gain, aldi berean, formaren ahalmen
semantiko autonomoa ere indartzen duen ikerketa formal
mota bilakatzeko joera du designak. Zera ere esan liteke:
funtzionaltasunaren gaur egungo ikusmoldea, hain zuzen,

6. M. Maffesoli, «Il ritmo del barocco post-moderno», zenbait egile
ren Estetiche del Walkman, A. Ferrao eta G. Montagno-ren agitalpe
na, Pagano editore, Napoli, 1990, 117. orr.
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teknologiaren ekoizkinek gozamenerako duten egiteko
ugaria bere gain hartzeko ezgai azaltzen da. Funtzional
tasuna gaur egun arkaikoa da, ez hainbeste haren adie
razteko estrategiak objektuari kualitate formalak, seman
tikoak eta poetikoak galerazten dizkiolako, baizik, batez
ere, haren alde semantiko eta poetiko ZEHATZA, osagai
funtzional eta osagai apaingarrizko eta gainegiturazkoaren
arteko bereizketa zorrotzetik datorrena - bidezkoa da
Loos-en apainduraren aurkako salaketa famatua -, gaur
egungo konplexutasun kulturala interpretatzeko gauza ez
delako jadanik.
Beste hitzetan, funtzionalismoak behera egiten du
erabilgarritasun/erabilgarritasun eza, egitura/gainegitura,
forma/egitekoa harremana historian zehar itxuraldatzen
denean. Razionaltasun funtzionalak ekoizkin-eskaintza
ren osagai «bihotza» izateari uzten dionean, aldi berean,
erabilerazko objektuaren formak teknologiarekiko duen
loturatik gero eta askeago dirudi. Teknologia malgu bi
lakatu da, hardware-a erraz egokitzen zaie askeagoa den
lengoaiaren eskakizun formalei eta semantikoei. Goza
menaren alde estetikoak iragankor eta ez beharrezkoa
izateari utzi dio, eta funtsezko ohizko osagai bihurtu da:
kontsumoaren eta gizarte-elkarrekintzaren egiturazko
modalitate bilakatu da estetika, «iharduerazko eremua...
banakotasunari adierazbide guztiz emankorrez hornitzen
diona» .
7

7. L. Ferry, Homo aestheticus, ital. itz. Costa & Nolan, Genova, 1991,
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Objektuen linguistikaren egungo gailentasuna, bere ira
gankortasun funtzional xumea kontuan hartuz (erabilgarri
tasunaren gozamenaren tresna-objektua),ikusmolde seman
tiko eta poetiko desberdin gisa interpreta genezake, eta ez
marketing-trikimailu soila edo «erabilgarria izango ez duen
merkagaia erosleari erostera bultzatzeko eragingarri soila»
balitz bezala, kritikari batzuek diotenez .
Asmoa ez da semantika zeinu ezaren aurka jartzea,
funtzionaltasuna bera objektuaren ideologia eta poetika ez
balitz bezala. Egiaz, OBJEKTUAREN ETA ERABILERA
REN GUZTIZKO BI IKUSMOLDE dira, historian zehar
izan duten etenagatik ulertzen direnak.
8

Alde batetik, modernismo ondoari lotutako masako
sentsibilitate estetikoaren garapen historikoki berri eta
iraunkorrarekin dituen harremanen bidez ulertzen da
proiektu-sormena. Bestetik, azpisistema-artearen ibilbide au
tonomoa hartzen da kontuan. Azpisistema horren ezaugarri
dira hedatutako kontzeptualismoa, aparailu artistikoetan go
ranzko islatze maila eta arte-lanaren formaren eta egune
rokoaren formaren arteko mugak gero eta gehiago galtzea.
Egunerokoaren arruntkeriaren aurkako probokaziozko mu
gimendu historikoaren indarrez, abangoardiak berak arrunt
bihurtzeko eta iskanbila normaltzeko joera badu , bestalde,
9

8. P. Burger, Teoría dell'avanguardia, ita. itz. Bollati Boringheri,
Turin, 1990, 64. orr.
9. L. Ferry, op. cit. 250 orr.
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zeinuen eta egitekoen eramale den objektuak badirudi
alderantzizko bidea daramala, alegia, goranzko trinkotasun semantikoranzkoa, iragangaiztasunaren muga esperimentalerainokoa. Arte-lanen garbitasun eta bereizketa
formala ukatu duen gaur egungo kulturak berak, zentzu
estetikoan, eguneroko objektuaren kutsadura handia
ahalbidetu du. Guztiok gara Andy Warhol-en seme-alaba, esan genezake.
Uste dut laurogeiko hamarkadan ustiatutako errepikapen linguistikoaren alderdi horiek heldutasunera heltzeko
joera dutela, oreka handiagoaren eta islatze iraunkorraren
bila. Ñabardura eta kontraste guztiak direla, egunekotasunaren bilatze formalean, tirabira eta formaren bidezkotasunari
buruz hausnartzeko beharra somatzen da itxuraz. Nolanahi
ere, bidezkotasun horrek jadanik ezin du izan mito funtzionalistarako itzulera, aldiz, bere baitan modernismo ondoko
aberastasuna eta sentsibilitatea iraunkor eramatera dago zuzendua.
II - Muga teknologiko eta formal berriak.
Designaren alde bat arterantz bideratzen da, gaur egungo hedatutako estetizazioa interpretatuz.
Historian zehar, erabilerako objektuen formen garapena beti lotu ohi zaio gozamen mota desberdinen garapenari.
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10

Hala ere, ikasbide horren sortzezko izaera «anbiguoak»
egiaztatzen duenez, gaur egun ezin daiteke designaren joerez
pentsatu, bilatze formala estrategia teknologikoen garapenari eta, batipat, kalitateari buruzko egungo setari - aldi
berean, teknologikoa eta antolaketazkoa denari - lotu gabe.
Bada hitz bat, kalitate japoniarraren estrategek erabilitakoa, nere ustez adierazgarria eta nolabait enblematikoa
dena: KANSEI. Hitzak bi osagai ditu: KAN, «sentitze» edo
«sentimenezkotzat» har daitekeena; eta SEI, «ezaugarri» edo
«kalitate» edo «burutze» ere esan nahi duena. Beraz, hitzaren esanahi osoa «amaitze» edo «borobiltze» izango litzateke, sentimenaren ezaugarriak erabat burutzeari dagokion
zentzuan.
Hitz enigmatiko horrek liluratu egiten du, batez ere,
bigarren irakurketan, sentimenarekiko, zentzu zabalean
dei estetikoarekiko, arreta handia sortarazten baitu. Hitz
horrek badirudi muga teknologiko eta formaletarako oharbideak biltzen dituela, beranduko modernitate industrialaren ekoizpen-kulturaren arabera: «kansei» (borobiltasuna) kansei (sentimena burutzea) dagoenean baino ez
da izango» - dio Isao Hosoe-k, hitzaren ñabardura ugariak jasoz

10. F. Dorfles, op. cit. 54 orr.
11. Isao Hosoe-kin elkarrizketa, 199lko ekaina
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Bi iradokizun erantsiko ditut: alde batetik, aztertutako
hitzak badirudi PERAS (muga, «helburu» zentzuan, amai
tuta dagoenaren eta ezer falta ez duenaren borobiltasunaren
zentzuan) hitz greziarraren esanahi batzuek eskatzen ditue
la; bestetik, badirudi TOUCH hitz anglosajoia eskatzen due
la: sentimenezko ikutua, oharmena, objektuaren osotasun
estetiko zehatza. «Indar bateratzaile» emozional antzekoa,
alde estetiko-kualitatiboaren inguruan objektuak zentzu ema
teko duen gaitasuna .
12

Izan ere, uste dut ekoizkinen kalitateari buruz alde
ratzearen puntu garrantzitsua, ez razionalismo funtzionala
soilik, baizik adierazbidezko osagai inmateriala ere, oroi
mena eta lengoaia berregiteko objektuaren ahalmena, bi
lakatuko dela. Goi fidagarritasunezko ekoizpenerantz goaz,
zeina kalitate industrialetik hartua eta irudimenaren erre
suma berregiteko eta banakotasunaren baloreen sisteman
barneratzeko gauza den teknologiak bideratua den. Beraz,
ekoizkinaren adierazbidezko estrategien garapenean desig
naren egiteko fundatzailerantz goaz - egungo kultura ja
poniarrak mendebaldekoen eta, bereziki, italiarren know
how formalarekiko duten aparteko arretak, hain zuzen,
frogatzen duenez -.
Beste leku batean, gizarte industrialean kalitate ideia
ren garapenean izandako gertakariak eta horiek teknolo
giarekin eta modernitatearen pentsamendu zientifikoare-

12. G. Vattimo, La società trasparente, Garzanti, Milan, 1989
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13

kin dituzten loturak labur-labur aztertzen saiatu naiz. Toki
arazoak direla eta, gertakari haien funtsezko alde batzuk
gogoratu besterik ez dut egingo hemen.
XIX. mendean zatien elkartrukaketan oinarritzen den
serieko ekoizpena bideratzearekin hasten da kalitate in
dustriala. Ekoiztutako objektuaren balorea, hain zuzen,
haren eraberdintasunean, proiektuaren eta hori gauzatzea
ren arteko erabateko identifikazioan datza. Ekoizpen arti
sauarekiko haren gailentasuna mugagabeko errepikapenean
dago.
Kalitatea menderatzea, modernitatean, lehen mailakoa,
unibertsala, dena menderatzea da. Gorputzen ezaugarrien
neurketa kuantitatiboan oinarritzen den fisika modernoaren
ezaguera-estrategiatik birsorketa teknikoaren estrategia tek
nologikoetara lerro jarraia doa. Epistemologia zientifiko mo
dernoak epistemologia teknologikoa sortarazten du, zeina
birsorketaren baloreak, egitura-sinplifikazioa, eraberdinta
suna, erabilera «normaldu» eta estandarizatuarekiko egoki
pena azpimarratzen dituen. «Industrian - dio argiro A.R.
Hall-ek - kalitatea ez da kantitatea bezain garrantzitsua,
edertasuna ez da erabilgarritasuna bezain garrantzitsua ...

13. F. Carmagnola, Luoghi della qualità. Estetica e tecnologia nel
postindustriale, Edizione Domus Academy, Milan, 1991; id. «La qua
lità e il carattere stetico della tecnologia postindustriale», DOMUS,
727. zk., 1992
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teknikaren aurrapena estandarizaziora eta errepikapenera
zuzenduta dago» .
14

Lehen mailako kalitateen (kuantifikagarriak eta neurgarriak) eta bigarren mailako kalitateen (sentigarriak, baina
ez unibertsalizagarriak kalkuluari dagokionez) arteko bereizketa epistemologikoa ingeniariaren eta artistaren arteko
gizarte irudi kontrajarriaren bereizketa sinboliko parekoan
islatzen da. Ingeniaria ekoizpen teknikaren jabe eta erabilgarritasunaren zaindaria da eta artista, berriz, sentsibilitatearen kilikolozko eremuaren titularra, eta haren nortasuna
estiloaren esparru subjektibo eta ukiezinaren barruan besterik ez da azaltzen .
15

Gaur egungo gizarte-eboluzioak eremuak berrantolatu eta teknologia eta estetika era desberdinean bideratzen
ditu: merkatuak eraberdintasuna galtzen du behin-betirako
eta, J.F. Lyotard-en esaldi bat erabiliz, «inguru heterogenoen multzo marrakatu baten», «banako» ugarik osatutako
«tribu» multzo baten antzera azaltzen da, bereiztasunen erabateko orokortasunean .
16

14. A. R. Hall, «Epilogo. L'ascesa dell'occidente», zenbait egileren
Storia della tecnologia, ital. itz. Boringheri, Turin, 1963
15. Hans Georg Gadamer-ek prozesu hori aztertu du kontzientzia estetikoaren eboluzioaren ikuspegi zehatzetik: crf. Verità e metodo, ital.
itz. Bompiani, Milan, 1983, 117. orr.
16. J. Seguela, Hollywood lava più bianco, ital. itz.Lupetti & co.,
Milan 1989
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Gizarte egoera horretan, hain zuzen, kontsumoaren es
perientziari eta haren komunikazio eta sinbologia balen
tziari atxekitako estetika orokorraren dimentsioa zabaltzen
da. Horrela, funtzionaltasunaren eta edertasunaren, lehen
mailaren eta bigarren mailaren arteko tartea, non moderni
tatea oinarritu zen, ezabatzeko joera dago.
Koadro osatu honetan, nere ustez, objektuen garape
nerako lau norabide zehatzak ikus ditzakegu. Honela dei
egingo diet:
IRUDIMENA
DES-MATERIALIZAZIOA
SINESTETIZAZIOA
KONPLEXUTASUN FORMALA
IRUDIMENTZAT (G. Morgan-ek maileguz hartutako
hitza) ulertzen dut, designaren eremu zehatzean, dagoe
neko azpimarratutako ideia, hau da, linguistikaren ugaltzea,
objektuen errepikapen sinbolikoaren hazkundea. Objektua ez
da jadanik gozamenerako tresna soilik, aldiz, adierazbide eta
lengoaiaren osagai bilakatzen ari da eta, balore-lanari dago
kionez, erabilgarritasunaren neurriak saihesteko joera du.
17

17. Gareth Morgan-ek antolaketen kultur azterketaren testuinguru des
berdinean kokatu du esaldi hori, ikus Images. Le metafore
dell'organizzazione, ital. itz. Angeli, Milan 1989, 11. atala, 409. orr.
eta ondorengoak.
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Ekoiztutako objektuak, neurri batean edo bestean, arte
lanaren ezaugarri estetiko iragangaitzari hurbiltzeko duen
ahalmena ezin da publizitate aurkikuntza soil edo espedien
te nahasi gisa hauzilaburrez epaitu. Objektu teknologiko
estetizatuak, bere forma hoberenetan, ekarpen handia egi
ten du zentzuaren aberastasunerako.
Eraldaketa horren ondorio guztiak antzeman ahal izate
ko beharrezkoa da, hala ere, erabilgarritasunaren erresuma
ren eta edertasunaren erresumaren arteko banaketa kontzep
tual eta ideologiko handia behin-betiko gainditzea, zeina
epistemak, eta, beste aldetik, abangoardia modernoaren es
perientzia artistikoak konnotatzen zuten. Izan ere, episte
mologia berriak ikerketa zientifikoaren osagai estetikoari
mesede egin dio, dikotomia handi hori ulertzeko eta gaindi
tzeko beharrezko tresnak emanez . Gaur egun, zentzuare
kiko eta berehalako oharmenarekiko etengabeko erronka
ren ezaugarriak beren gain hartzeko, arte-lan gehienak izaera
«aurkezle» klasikoa baztertzen ari diren garaian, estetizi
tatearen eraginak, dituen gozamenerako osagai sentigarrien
bidez, erabilerazko objektua barne hartzen du. Gozamena
18

19

18. Cfr. adib. J. Wechsler (argitaratua) L'estetica nella scienza, ital.
itz. Editori Riuniti, Erroma, 1982, eta oraintsu ateratako L. Preta (ar
gitaratua) Immagini e metafore nella scienza, Laterza, Erroma-Bari,
1992
19. S. Langer, Filosofia in una nuova chiave, ital. itz. Armando, Erro
ma, 1972 (?)
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bera, gorago aipatu dudanez, konplexu bilakatzen da, objek
tu industrialak ohizkoa duen helburuarekiko adostasun soila
ren eskaritik aldenduz. «Helburuen» eta xedeen sistemak
konplexutasun handiagoa behar du eta estetikara jotzen du
lehenago ezagutu ez zen neurrian.
DES-MATERIALIZAZIOAREN bidez, joera bat
adierazi nahi dut, zeina jadanik hirurogeiko hamarkadan
teoriko batzuek somatu zuten eta joan den hamarkadan
argitara atera zen - gogora Parisen Lyotard-ek antolatutako
«Les inmateriaux» erakusketa -. Laburtuz, materiatik eta
ingurutik objektuak piskanaka-piskanaka kentzea da asmoa,
ekoiztutako objektuak iraganean zituen eragozpen, inertzia,
masa eta ingurua okupatzearen ezaugarri klasikoak
murriztea. Kalitatearen ingeniaritzak eta design japoniarrak
ekarpen erabakiorra egin diote joera horri, hard proiektuei
dagokienez ere bai, ez bakarrik ekoizkinen alde formalaren
alorrean. Gogora, esaterako, osagai mekaniko batzuen,
adibidez, automobilen eta motorren arrankatzeko motorearen
edo pizteko argien neurri eta pisu murrizketa gero eta
handiagoa, lotura teknologiko eta zerbitzuko zehatzari
jarraituz.
20

Joera horrek, ziurrenik, bikoiztasun formal zehatza du:
objektuaren neurri fisikoa murrizteari haren neurri seman-

20. Ikus berriro Dorfles, op. cit.; 107. orr., ekoizkin japoniarren mi
niaturizazioaren merituari buruzko oharmen zehatz batzuekin.
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tikoa handiagotzea dagokio. Ikusgaitasuna eta, pisua eta
neurriak murriztea ia osagai alderantziz proportzional gisa
azaltzen dira. Aldi berean, aipatu beharra dago txikitzea,
arintzea, konplexuagotzea, teknologiak materiari egindako
erronka, «mastery» eragiketa, bilakatzen direla .
21

SINTESTETIZAZIOTZAT ulertzen dut objektuak
erabiltzailearengan sentimenezko kolusioa, objektuaren
balore funtzional zuzena eta berorren proiektu-dimentsio
zehatzetik harantzago doana, sortarazteko duen ahalmena:
«zentzu bakoitzak... isilean gainerakoak piztarazten ditu»,
dio Paolo Fabbri-k walkman-ari buruz. Objektu teknolo
gikoak gozamenean biltzen ditu «zuzenaren» bestelakoak
diren zentzu batzuk . Horrela, objektu bakoitza errepika
tzaile bihur daiteke proiektatua izan den kontsumo «fun
tzionalaren» dimentsioiari dagokionez; sentimenaren bes
te dimentsio batzuengan konpromezua, beste ahalmen ba
tzuen partaidetza eta sentimen-esperientzia konplexuagoak
sortarazteko joera du.
22

Objektu sinestetikoak berau ekoizkin erabilgarri eta
helburuarekiko egokitasun zehazdun gisa ezagutarazten duen

21. O-Young Lee, Smaller is better. Japon's Mastery of the Miniatu
re, 1982, cit. E. Ghezzi, «Musica addosso», zenbait egileren Estetiche
del Walkman, cit. 70. orr.
22. P. Fabbri, «Monili dell'ipercalassi», ibid. 40. orr.
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23

alde bakarreko «hipertelia» gainditzen d u . Dimentsio funtzional argia eta zuzena gainditzea usufruktariarentzat ha
sierako asmakari antzekoa bilakatzen da, baina bere aukera
sorta proiektuaren eta erabileraren arteko elkarrekintza as
keagorantz zabaltzera ere zuzendua dago.
Gainera, azpimarratu beharra dago errepikapen sines
tetiko horrek, era berean, zerbitzu dimentsioa ugaltzearekin
zerikusirik duela, zeina ekoizkin industrial-ondokoaren bai
tan dagoen eta haren proiekzioak sortarazitako galderei
buruzko erantzun kopuru handiagoa biltzen duen.
Azkenik, KONPLEXUTASUN FORMALTZAT uler
tzen dut objektu teknologikoaren formaren izaera itxuregi
lea. Gaur egun, gainazal aurreratuen, kurba ia-natural eta
konplexuen CAD diseinuaren bidez sortzeko ahalbidearen
menpe dago forma.
Talde formal berriak ateratzen dira argitara: objektu
teknologikoak oraintsu arte bere artifizialtasunagatik bereiz
teko, objektu naturalarekiko bestelakotasuna - angelu zuze
nak, lerro zuzenak, gainazal tinkoak - adierazteko joera zuen,
eta orain, berriz, animalien bolumetriak kopiatzera, natura
ren erresuman aurkitzen diren kurbak eta gainazalak kontu
handiz zaintzera eta makinen zoologia liluragarriaren antze
ko zerbait eraikitzera jotzen du - gogora reflex argazki23. G. Simondon, Du mode d'existence des objets techniques,
Aubier-Montaigne, Paris, 1969.
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kameren, automobilen karrozerien eta hi fi ekoizkinen azken
modeloak -.
Jakina, bigarren mailako naturalizazioa dugu hori,
itxurantza, baina ez errepresentazio soila. Hiperrealismo
fantastikoa, baina ez errealismoa. Beharbada, iraupen
laburrekoa, formekiko jolasa, baina, uste dut, teknologiaren
ahalmen mimetikoaren erakustaldia ere, beste forma batzuetan,
komikitik hasi eta arkitekturazko asmakizunak arte, aurkitzen
dugun irudimenaren poetikaren osagaiak. Objektuaren poetika
hori bereziki nabarmen egiten da Japoniako iraupen luzeko
kontsumoko azken belaunaldiko ekoizkinek sartutako
berrikuntza formaletan: objektuaren hiperlinguistikotasuna,
lengoaia funtzionalarekin jadanik zerikusirik ez duena, objetu
hori inondik inora «dis-funtzionala» ez bada ere, bere helburuari
ez erantzutearen zentzuan.
Izan ere, azken ezaugarri horrek berrogeitamarreko
hamarkadako styling-aren garaiarekiko parekotasunera
hartaratzen gaitu. Bada, hala ere, garrantzizko alde bat: hemen,
formen jolas libre eta irudimenezkoa hardware-ren aparteko
malgutasunari esker lortu da, hain zuzen, piskanaka-piskanaka
loturak utzi eta aukera berriak pizten baititu, mutazio formalak
ahalbidetuz, isurkinaren antzera. Formak jadanik ez dio
ekoizpen-ingeniaritzari jarraitzen, aldiz, azken hori formen
menpe dago adierazbide maila gorenekoa ahalbidetzeko.
Ugaritasun eta konplexutasun horretan, designak, be
raz, gainegiturazko itxura galtzeko eta ekoizkin-nortasuna-
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ren diseinuari lotutako adierazbidea indartu ahal izateko
baldintza bilakatzeko joera du.
Horrela, KANSEIera itzultzen gara: kontsumoen
konplexutasuna erraztu ordez, estrategiarik aurreratuenek
bigarren mailako kalitateak mugarik gabe sortzea bultzat
zen dute. Mendebalde industrialeko kultura zientifiko eta
teknologikoak ahazterazitako eta modernismo ondokoak
azaleratu dituen sentsibilitatearen erresumetarantz bideratu
ta dago teknologia.
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