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Izuaren kontrako gerraren hiriak
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Abstract

Alfonso Cuarón zinemagilearen
Children of Men filmaz arituko
gara, X XI. mendearen hasierako
«Izuaren Kontrako Gerra» delakoaren
arkitekturez hitz egiteko. Zientziafikzioan sartu arren, gaur egungo
munduaren handiagotze-lente gisa
funtzionatzen du. Orainaldiko izuek
eta izuei borrokatzeko grinek zein
arkitektura eta hiri-espazio errepresibo
osatzen dituzten ikusiko dugu.

This Article analyses some War on Terror
context based architectures through
Alfonso Cuarón’s Children of Men film.
It is a Sci-Fi movie, but it also works as a
magnifiying glass of the present world.
Today’s fears create some represive
architectures and urban spaces and
they are well presented in the film, for
example, European fortified cities and
refugees’ concentration camps.
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Children of Men 2006ko pelikula da, Alfonso Cuarón
zinemagile mexikarrak sinatua. Gidoia P. D. James (19202014) idazlearen izen bereko 1992ko nobelan oinarritzen
da. Hainbat aspektu zeharo desberdinak dira pelikularen
eta nobelaren artean, baina artikulu honetan pelikularen
argumentuan eta erabaki narratibo zein formaletan
erreparatuko dugu. Horrela, aztertuko dugun fikzioa
zinematografikoa izango da, nahiz eta jatorrizko ideia
idatzizko literaturatik datorren.
Pelikulak bi BAFTA sari jaso zituen: produkzio-diseinu
onenaren saria eta argazki onenarena. Horrez gain, Oscar
Sarietan hiru izendapen izan zituen: gidoi egokitua, argazkia
eta muntaia. Alfonso Cuarón, Roma (2018) pelikularengatik
zuzendari onenaren Oscar Saria jaso berri duelarik, Harry
Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) filmatzetik zetorren
2006an eta bere «etapa britainiarrean» sartuta zegoen.
Berarekin batera, Emmanuel Lubezki «Chivo» lagunak
Children of Men pelikularen argazkia zuzendu zuen. Filmean
zehar ematen diren zenbait sekuentzia-plano (long take) jada
antologikotzat hartzen dira eta zinema-eskoletan aipatzen
diren horietakoak dira. Horrela, teknikoki izen propioa
duen pelikula da Children of Men. Baina artikulu honetan ez
gara hainbeste aspektu zinematografikoez arituko.
Hurrengo lerroetan, argumentuaz hitz egingo dugu, baina
ideia argi bat azpimarratzeari begira: Children of Men
etorkizunean kokatuta dagoen zientzia-fikziozko pelikula da,
baina batez ere XXI. mendearen hasiera honen handiagotzelente bat da, zeinean egungo munduaren kontraesanak
are argiago azaltzen diren. Slavoj Žižek filosofo esloveniar

ospetsuak pelikularen DVDko extra batean azaldu bezala,
filmak argumentu dramatiko bat du, pertsonaietan zentratzen
dena. Baina, horrekin batera, «atzean dagoena», testuingurua,
bereziki indartsua den zerbait da.Testuinguruak baldintzatzen
ditu pertsonaien aukerak eta erabakiak (Wolmart 2017).
Horrela, erabaki politikoak dira agertokiak nola azaltzen
zaizkigun baldintzatzen dutenak ere. Cuarónek eta bere
taldeak XXI. mendeko «Izuaren Kontrako Gerra» delakoan
murgilduta dagoen mundu dekadentea aurkeztu nahi izan
dute. Eta horretarako hainbat arkitektura espezifiko mahai
gainean jarri izan dituzte: espazio gentrifikatuak, espazio
ekologikoki kutsatuak, segregazio sozialeko espazioak
klase- eta arraza-arrazoiengatik, gerra-agertokiak, espazio
errepresiboak eta abar.
Children of Men: oinarrizko argumentua
Children of Men pelikularen argumentuari dagokionez,
etorkizunean kokatzen da: 2027. urtean. Londresen.
Hasierako eszenan jada, munduko pertsona gazteena erail
berri dutela esaten digu kafetegi bateko telebistak. Diego
Ricardo, 18 urterekin, Buenos Aireseko gaztea, oso ospetsua
izan da bere bizitzan zehar, munduan jaio izan den azken
pertsona izateagatik. Orduan, fan batek, John Lennon-en
kasu zeharo ezagunean bezala, Diego Ricardo ospetsuaren
bizitzari amaiera eman dio.
Azken ia bi hamarkadetan ez da umerik jaio eta Lurrak
inoiz imajina daitekeen antzutasun-krisi handiena bizi du.
Pertsonen ugalkortasuna agortzearen arrazoia oraindik
misterio bat da zientzialarientzat. Eta, gauzak horrela,
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1. irudia ~ Goian, Children of Men pelikularen hiri-paisaiak. Behean, Picadilly
Circus eta Thamesmead distrituko aldirietako etxebizitzak .
Iturria ~ Wikimedia Commons.

heriotza bada izaki bizidun guztien egia bakarra, mundu
distopiko honetan gizadiaren desagerpena ziurtzat jotzen da
epe ertainean. Hamazortzi urteko antzutasun kronikoaren
ostean, honakoa mundu apokaliptikoa da, bai, baina abiadura
motelean gertatzen den apokalipsi batekoa.
Testuinguru horretan, Theo Faron da istorioaren
protagonista nagusia, Clive Owen aktore britainiarraren
azalean. Antza antiheroi arketipiko bat da. Alkoholikoa,
ezkorra eta zinikoa. Gaztetan ezkerreko aktibista izandakoa,
borrokalaria eta dibertigarria. Baina iragan hori gaur egun
ingurukoek gogoratzen duten lehenaldi itzalia baino ez da.
Bere bikote izandakoa, Julian Taylor (Julianne Moore aktorea),
Erresuma Batuko gobernu autoritarioaren aurka aritzen den
erakunde armatu bateko liderra da: «Arrainak» (The Fishes).
Aspaldi, haurtxo bat izan zuten biok batera, baina, munduko
antzutasun-epidemiaz jota, semetxoa laster galdu zuten.
Tragedia horrek bikotean arrakala sakona sortzea eragin
zuen. Horrela,Theo orainean ikusten dugun pertsonaia grisa
bilakatu zen eta Julian, berriz, are militanteago bihurtu zen.
Pelikularen hasieran, atentatu terrorista baten ostean, Theo
Faron bahitu eta leku ezezagun batera eramaten dute.
Laster, Julianen talde armatuak bahitu egin duela jakiten du.
Izan ere, Julianek mesede bat eskatu nahi dio: Kee izeneko
emakume errefuxiatu (Clare-Hope Ashitey aktorea)
batentzako igarotze-dokumentu ofizialak bilatu behar ditu.
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Zergatik jo izan du Theorengana? Theok Energia
Ministerioan lan egiten duelako eta bere lehengusua, Nigel,
Britainia Handiko eliteen parte delako, Arteen Arka izeneko
erakunde bateko burua izanik. Eta, zergatik behar ditu
emakume errefuxiatu horrek dokumentu ofizial horiek?
Hasteko, Britainia Handian sistema politiko errepresibo
zorrotza dagoelako pertsona migranteen aurka, zeinak
kontzentrazio-esparruetan atxilotuak izaten baitira. Horrez
gain, badago beste arrazoi bat errefuxiatu horrentzat
dokumentuak bilatzeko eta Theok laster aurkitu egingo
du: Kee haurdun dago, hamazortzi urtetan haurdun geratu
den lehen emakumea izanik. Nor eta bera: emakume
afrikar «ilegala». Non eta Britainia Handia xenofobo eta
autoritarioan. Horrela, Theok nahitaez heroi bihurtu behar
izango du: Kee Human Project izeneko Gobernuz Kanpoko
Erakunde batekin harremanetan jartzen lagundu beharko du,
ez bakarrik mundura etorriko den lehen umea salbatzeko,
baita agian ugalkortasunaren misterioa argitzeko ere.
Izuaren Kontrako Gerra: hiri gotortuak eta
errefuxiatuen oihanak
Children of Men pelikulan bereziki ondo islatzen den prozesu
historikoa XXI. mendearen hasiera honetan bizitzen ari
garen «Izuaren Kontrako Gerra» (War on Terror) delakoa
da. 2001eko New Yorkeko atentatuek planeta osoko
koordenatu geopolitikoak irauli zituzten, baina, horiekin
batera, estatu mendebaldarren barne-politiketan ere
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hainbat aspektu zeharo aldatu egin dira. Gero eta gehiago,
segurtasun nazionaleko politika berrietan, larrialdi- eta
salbuespen-egoeren normalizazioa ematen ari da. Talde
eta norbanako fanatikoen erasoek segurtasunarekiko
paranoia zabaldu dute Mendebaldeko gizarteetan. Gerra
Hotzaren eskema bipolarraren ostean, gaur egungo
gerra globala «terrorismoaren aurka» planteatzen da, ia
ikusezina eta zeharo suntsitzailea den etsai baten kontra.
Eskuin kontserbadore eta neoliberalak, funtsean, gatazka
hau «zibilizazioen arteko gerra» bat bezala planteatzen du,
orientalismoaren aurreiritzi eta eskema faltsuen birkodetze
eta berriztapena ematen delarik.
Hiriei dagokienez, Stephan Graham-en kontzeptuak hartuz,
Mendebaldeko hiriak homeland cities bezala ikusten dira,
liberalismoaren printzipioetan oinarrituta dagoen aberri
erasotu baten gotorleku gisa (2006: 256). Ekialde Hurbileko
hiriak, aldiz, terrorists nests bezala ikusten dira, hau da,
«Gaizkiaren Ardatza» delakoaren parte gisa, zeinetan
terrorismoa eguneroko dinamiketan txertatuta dagoen.
Irakeko Gerra (2003tik), Libiako Gerra (2011tik) eta Siriako
Gerra (2011tik) bezalako gatazka belikoek Beste arriskutsu
eta fanatiko horren ideia azpimarratzen dute iritzi publiko
mendebaldarrean. Errefuxiatuak ez onartzearen funtsetako
bat segurtasun nazionalarena da ere, «Izuaren Kontrako
Gerra» honetan, edozein biztanle zibil Izuaren parte izan
daitekeelakoan.
Children of Men pelikulan agertoki politiko hori zeharo
finkatuta agertzen da. Autobus bateko telebistan agertzen
den bezala, munduan zehar hainbat gerra ematen ari dira
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eta soilik Britainia Handiak ordenari eusten dio. Herrialde
horrek politika isolazionista zorrotza praktikatzen du.
2006ko pelikula da, baina harritzekoa da zenbateraino
Brexit-aren Britainia Handia izan daitekeen zentzu batean:
Bestearekiko beldurrez, mugak itxi eta paranoia betean bizi
den Estatua da.
Ordena horretan, beraz, Londres homeland city bat da eta
gotortua agertzen zaigu. Segurtasun-kamerak nonahi daude,
baita segurtasun-kontrolak ere. Arkitekturei dagokienez,
noizbehinka checkpoint militarrak agertzen dira: hesiak,
zaintza-dorreak, soldaduak eta zementuzko hesiak ere.
Azken horiek Europan bereziki hedatzen ari den elementu
arkitektonikoarekin lotu ditzakegu: bolardoak. Atentatu
«terroristak» jada furgoneta soil batekin egin daitezkeen
garai honetan, oinezkoentzako espazioetan hesi horiek
zibilizazioaren eta basakeriaren arteko azken muga gisa
eraikitzen dira. Eguneroko bizitzan guztiz txertatuta.
Zenbaitetan bolardo horiek mozorrotuta agertzen zaizkigu:
landareekin edota diseinuzko forma landuekin. Baina, kasu
askotan, zementuzko bloke soil gisa mantentzen dira,
nolabait, hiriaren gotortze-sentsazioa indartzeko asmoz.
Denda eta kafetegien artean, hirietako aisialdi-espazioetan,
zementuzko bolardoek gerra-egoeran gaudela gogorarazten
digute. Haiekin batera, noski, nolabaiteko larrialdi-egoera
eternalean bizi garen heinean —alerta horia, laranja edota
gorria—, Brusela eta Paris bezalako hirietan, armada kaleetan
ikustea ere ohiko irudia bihurtu da. Horrela ere, zera
demostratzen da: terrorismoarena ez da soilik segurtasunarazo bat politikoki edota polizialki konpon daitekeena,
baizik eta «gerra» bat, gerra totala (Horvat, 2017).

2. irudia ~ Goian, Children of Men pelikularen kontrolaren eszenak.
Behean, Pariseko Eiffel Dorrea soldaduen kontrol batekin eta Bruselako zementuzko bolardoa .
Iturria ~ Wikimedia Commons.
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Hiriaren aldirietan zementuzko etxebizitza-bloke handiak
pilatzen dira. Garai bateko langile-auzoak, etxebizitza
publikoak, XXI. mendeko Europan, proletalgo etnikoen
bizileku bihurtu dira. Children of Meneko eszena batean,
banlieu horietako batean poliziaren edo Armadaren
sarekada bat ikusten dugu. Jada zaila da polizia ala Armada
den bereiztea. Sarekada horretan, agenteek etxebizitzabloke osoak erregistratzen dituzte. Identifikatutako migrante
ilegalak kaioletan sartzen dituzte, deshumanizazioaren
dispositibo esanguratsuenetako bat erabiliz.
Arkitektura errepresibo hauek beste leku batean bereziki
modu argian azalduko dira. Children of Men pelikularen azken
partean, Kee errefuxiatua Human Projectekin harremanetan
jartzeko bide bakarra Bexhilleko kontzentrazio-esparruan
sartzea da. Oso ironikoa da erabaki narratibo hau:
askatasuna eta salbazioa lortzeko, protagonistek espazio
errepresiboenetik igaro beharko dute. Horrela, Theo eta
Kee boluntarioki «atxilotuak» dira eta Bexhillera eramanak.
Autobusean ikusten dugun bidaian zehar «Izuaren Kontrako
Gerran» ohikoak diren arkitekturak eta teknologiak
antzematen dira.
Hainbat segurtasun-mailak osatzen dute sistema
errepresiboa. Hasteko, parking handi bat, sarekada eta
atxiloketa
desberdinetan
harrapatutako
migranteak
kontzentratu eta klasifikatzeko. Hemen jada segurtasunkamerak, zementuzko hesiak eta kaiolak ikusten dira.
Ondoren, Bexhilleko instalazioen benetako sarbidera
doaz protagonistak, beti dena autobuseko leihotik ikusten
dutelarik. Maila horretan, Abu Ghraib edota Guantánamoko
errepresio-zentroen dispositiboak erreproduzitzen dira:
migrante atxilotuak lurrean belauniko, ilarak osatuz, poltsa
beltzek euren buruak estaltzen dituztelarik. Kaioletan beste
8
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3. irudia ~ Goian, Children of Men pelikularen Bexhill errepresio-zentroko irudiak.
Behean, Guantánamo basearen sarrera eta Abu Ghraibeko espetxe militarizatua .
Egilea ~ Wikimedia Commons.

tortura-eszena asko ikusten dira eta, zehazki, Abu Ghraib-en
2003an Satar Jabar presoari egin ziotena erreproduzitzen da
(Nashef, 2012): kutxa baten gainean, zutik dagoen figura ikus
daiteke, burua poltsa beltz batek estaltzen duela, korrontekableekin esku eta genitaletan. Gorpu hilak ere ikusten dira,
zeinak soldaduek garraiatzen dituzten oso modu axolagabean.
Bexhilleko kontzentrazio-esparruak, orokorrean, ez du
zerikusirik XX. mendeko kontzentrazio-esparruekin. Ez
da barrakoirik ikusten Auschwitzeko esparru nazian edo
Miranda Ebroko esparru frankistan zeudenen antzera.
Bexhill, fikziotik kanpo, Ingalaterra hegoaldeko kostaldean
kokatzen den opor-hiri turistikoa da egun. Baina, Children of
Men pelikulan, errefuxiatuak kontzentratzeko hiri-espazio
kaotikoa bihurtu da. Ez da agenterik ikusten barnean. Kontrolneurri nagusia hiri osoa hesitzen duen zementuzko harresi
handia da. Zementuzko harresi hauek ere XXI. mendeko
politika errepresiboen ikur arkitektoniko bilakatzen ari
dira: aurrekari morfologikoa Berlingo Harresia izan bazen,
gaur egun Estatu Batuen eta Mexikoren arteko mugan eta
Israelen topatzen ditugu adibide ezagunenak. Harresi horiek
alderantzizko «T» formako panelak batuz osatzen dira,
horrela, eraikuntza-prozesua asko merkatuz eta azeleratuz.
Harresietan, «zapalduen aldean», zapaldu horiek egindako
grafitiak ikusten dira. Izan ere, kartzeletako hormetan
bezala, errepresioaren arkitektura bera espresiorako bide
bilaka daiteke grafiti politikoaren bidez.
Bexhilleko barne-arkitekturari dagokionez, ez da ezer
geratzen hiri turistikoa izan zenetik eta, eraikin zaharkituen
artean, errefuxiatuen dentsitate demografikoa hain handia

Aldiri, 2019, III, 39, 5-10, ISSN 1889-7185

4. irudia ~ Goian, Children of Men pelikularen Bexhill kontzentrazio-esparruaren
irudiak. Behean, Zisjordaniako harresia eta Calais-ko La Jungle kanpalekua.
Egilea ~ Wikimedia Commons.

izanik, plastikoz eta egurrez osatutako txabolak nonahi
azaltzen dira. Nazionalitate anitz biltzen dira espazio
horretan, eta, dirudienez, nolabaiteko zonifikazio espaziala
ageri da Bexhillen barnean ere: arabiarrak arabiarrekin,
eslaviarrak eslaviarrekin, etab. Negozio txikiak ere agertzen
dira: edozein txabola denda moduko bat da eta ekonomia
beltzeko hiri kaotiko erraldoia dela dirudi. Puntu honetan,
Bexhillek antzekotasun nabarmenak gordetzen ditu Calaisko La Jungle izeneko errefuxiatuen kanpaleku erraldoiarekin.
La Jungle 2009an sortu zen, Mantxako Kanalaren ertzean,
Britainia Handira pasatu nahi zuten talde migranteek
sortua. Urte gutxitan 6.000 biztanle izatera heldu zen.
Sabine Dorothea Volk-ek azaldu bezala, La Jungle «hors-lieu»
erraldoia da (Volk 2017), sasi-hiri gisa funtzionatzen duena,
dendekin, eskola eta ospitaleekin, etnikoki bereizita dauden
auzoekin, etab. 2015etik hona, Frantziako Gobernuak
kanpalekuaren suntsipen progresiboari ekin dio eta ehunka
kontainer dira orain errefuxiatuak gordetzen dituztenak.
Zifra orokorrak ikusiz gero, Calais-ko La Jungle Europa
modernoaren historian izan den hiri ilegal handiena da,
«errefuxiatuen krisia» bezala izendatua izan den prozesuaren
aurpegi ilunenetako bat.
Azken ideiak: gerra bideo-joko gisa eta salbazio mugikorra
Pelikularen azken eszena nagusietako bat sekuentziaplano bakarra den maisulana da. Egoera honakoa da.
Bexhillen matxinada itzela piztu da eta «Arrainak» izenez
ezagutzen den erakunde armatua Gobernuaren kontra ari
da. Zenbait errefuxiatuk ere armak hartu dituzte. Britainia
Handiko gobernuaren erreakzioa oso odoltsua da: Armada
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kalez kale eta blokez bloke borrokatzen ari da eta laster
hegazkinek Bexhill osoa bonbardatuko dute. Palestinako
Gaza hirian ezagutzen ditugun eszenak erreproduzituko
dira: distantziazko gerra ia birtual batean, airetiko gerramakinek, biztanleria armatua eta zibila diskriminatu gabe,
dena suntsituko dute. Testuinguru horretan, Theok eta Keek
ihes egin behar dute, ordu gutxi barru, Human Project-eko
itsasontzia kostaldetik hurbil pasatuko baita.
Esan bezala, Cuarónek eta Lubezkik eszena hori sekuentziaplano gisa antolatu zuten Children of Men pelikulan. Kamera
sorbaldan jarrita, protagonistei hirian ematen ari den
gerra-eszena krudelean zehar jarraitzen diegu. Errealismoa
handitze aldera, odol-tanta batzuek kameraren objektiboa
zikintzen dute ere. Dena da suntsipena inguruan. Gobernuko
Armadak ez du gupidarik eta haren kontra aritzen diren
talde armatuak gaur egun Siriako Gerran topatzen direnen
antzera aritzen dira.
Espazio zibiletan gerra ematea ez da gauza berria gatazka
belikoen historian. Izan ere, mendeetan zehar gudu-zelai
izandako eskema, hau da, gudua ematen den zelaia literala
den horretan, espazio populatuetatik urrun, XX. mendean
agortu egin zen. Gerra total modernoetan, biztanleria zibila
da gerraren subjektu nagusia. Hala izan da harrezkero:
Espainiako Gerra Zibilean Madril hiru urtez setiatua izan
zenetik, Bigarren Mundu Gerran hiriak bonbardaketa
masiboen jomuga bilakatu zirenean eta Balkanetako
Gerretan etxebizitza-blokeak lubaki garrantzitsuenak izan
zirenean ere.
Gauzak horrela, Bexhill gudu-zelai urbano bilakatzen da
pelikularen azken minutuetan eta ia lehen pertsonan
garatzen den bideo-joko bat izango balitz bezala ikusten
9
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5. irudia ~ Goian, Children of Men pelikularen gerra-eszena eta «Tomorrow»
ontzia. Behean, Counter Strike bideo-jokoaren hiri-agertokia eta Open Arms
ontzia Bartzelonako portuan.
Egilea ~ Wikimedia Commons.

dugu. XXI. mendean, dronak direnean gerra asimetrikoen
arma nagusiak, gero eta gehiago soldaduak gamer modukoak
dira. Gainera, Counter Strike bezalako bideo-jokoen
hedapenarekin, gamerak ere nolabait soldadu bilakatzen
dira. Counter Strikeko agertokiak urbanoak izaten dira ere
eta Izuaren Kontrako Gerra honen diskurtsoa bete-betean
erreproduzitzen dute (Graham 2009). Gerra terrorista
eta antiterrorista delakoen arteko kontu bat da. Agertokia
oso antzekoa da beti: Ekialde Hurbileko ala Mendebaldeko
hiriak. Izan ere, terrorismoaren arriskua egiazkotzat jotzen
da, bai «kanpokoagertokietan, baita «barneko» agertokietan
ere. Honakoa baita War on Terror delako honen arkitekturak
eta teknologiak aztertzen dituzten egileek azpimarratzen
duten zerbait: «gu» eta «Bestea» bereizten saiatzen
garen arren, gerra paranoiko honetan, dena ikusten guduzelai gisa. Horrela, gerra eternalean bizi da gaur egungo
Mendebaldea, lubakia edonon dagoelarik: merkataritzazentroaren
sarrerako
bolardoetan, aireportuetako
kontroletan edo azala iluneko auzokideak dituen banlieu
direlakoetan. Segurtasunerako arkitekturek, hain zuzen ere,
segurtasunik eza azpimarratzeko balio dute («architecture
of dis-assurance») (Coaffee, O’Hare eta Hawkesworth,
2009). Horrela ere, Izuaren Kontrako Gerra honetan,
Izuaren materializazio desberdinak ematen direlarik, hiri
gotortuetatik errefuxiatuen kontzentrazio-esparruetara,
Izua da hain zuzen etengabe elikatzen dena.
Baina, bukatzeko, zein da Children of Menek proposatzen
duen arkitektura salbatzailea? Hain zuzen, «arkitektura»
ez dena. Behintzat, ez zentzu finko batean. Azkenean,
Kee errefuxiatuak Human Projecteko itsasontzira heltzea
lortzen du, «Tomorrow» izena duen ontzira alegia. Horrela,
XXI. mendeko gatazken salbazioa etengabe mugitzen den
dispositibo flotagarria da. Estatu autoritarioetatik urrun.
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Mugikortasuna eta migrazio etengabea da bide bakarra.
Ez da harritzekoa. «Tomorrow» itsasontziak pelikulan
irudikatzen duen salbazioak errealitatean Open Arms
erakundearen ontzian du isla esaterako. Hala ere, Open
Armseko ontzia, jakina den bezala, Bartzelonako portuan
bahituta dago, estatu autoritario eta izutu baten logiken
pean. Bitartean, Mediterraneo Itsasoan migrazioen kultura
material lazgarriak pilatzen dira (Hamilakis 2016): txalupa eta
salbamendu-jaka prekarioak, errefuxiatuen kontzentrazioesparruak, baita helmugara iritsi ezin izan direnen gorpuak
ere.
///
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