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ARTIKULU ZIENTIFIKOA

EXILIUM NEW YORK
Migrazioan oinarritutako 200 urteko hiri-bilbea

Laburpena: Nola aldatu zen New Yorkeko
errealitate
urbanoa
migrazioaren
ondorioz? Metropoliaren garapen urbanoa
zuzenki lotuta dago migrazioarekin;
alabaina, bataren eta bestearen historiak
paraleloan idatzi eta irakurtzen dira.
«Exilium New York» hiriaren gaineko
interpretazio bat da, beste ikuspuntu
batetik egindakoa.

Abstract: How has the urban reality of New
York changed due to migration? The urban
development of the metropolis is directly
linked to migration, however both stories
are written and read in parallel. «Exilium
New York» is an interpretation of the city
from another perspective.
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Exilium New York Zurich-eko ETH Unibertsitatean
garatutako ikerlan bat da, New Yorkeko Columbia
Unibertsitateko egonaldirako finalista izan zena, Arquia-k
eta Real Academia de Bellas Artes de San Fernando-k
sortutako III. ikerketa-bekarekin.
Exilium New York hiriaren iragan historikoaren interpretazio
bat da; hiriko urbanismoaren berrirakurketa bat, beste
ikuspuntu batetik eginikoa.
New York tipologia- eta etxebizitza-ikerketarako laborategi
zoragarria da. Arkitektura eta urbanismorako erreferentzia
da, desafio egin izan duena eta egiten jarraitzen duena,
egunero. Asko idatzi izan da metropoliko etxe-orratzei eta
bertako arkitektura berdingabeari buruz, baita zerumugari
eta lauki-sare ezagunari buruz ere. Beti izan dira ikerketagai New Yorken dentsifikazio-prozesu izugarria zein
etxebizitzaren historia. Hala ere, metropoliaren garapen
urbanoa zuzenki lotuta dago migrazioarekin, nahiz eta bien
historiak paraleloan idatzi eta irakurri izan diren. Exilium
New York ikerketa-proiektu bat da, bi kontzeptuak batera
eta bata bestearekin lotuta landu dituena: espazioa eta
norbanakoak —metropoliaren sare urbanoa eta arkitektura,
bertako migrazio-fluxuekin harremanetan—.
Nola aldatu da New York hiriko errealitate urbanoa
migrazio-mugimenduen ondorioz? Migrazioa gertatuz gero
sortu eta garatu zen New York; izan ere, hiriaren morfologia
migrazio-fluxu horiei lotuta garatu zen. Fluxu horiek
ikertzeak —haien egoera sozioekonomikoa zein beste
hainbat ezaugarri aztertzeak— hiriaren garapenarekin
zerikusia duten beste ondorio batzuetara eramango gaitu.

Zein da egungo egoera? Demografia-maila goreneko garai
baten atarian al gaude? Zer eragin ditu horrek espazioetan?
XIX. mendeko New Yorki erreparatuta —hura bezalako
ikerketa-kasurik ez dago—, ikerlan honen helburua da
zenbait ondorio ateratzea, zeinek balioko duten egungo
eta etorkizuneko erronkei aurre egiteko, edozein dela ere
testuingurua. Hiriaren ekoizpenaren erantzule nagusien
egitekoa ikerketa etnografikotzat hartuta, ikerlan honek,
funtsean, migrazioaren alde positiboak erakutsiko ditu,
haiek ematen baitiete bide egun bizitoki ditugun hiriei.
The New Colossus
«Not like the brazen giant of Greek fame,
With conquering limbs astride from land to land;
Here at our sea-washed, sunset gates shall stand
A mighty woman with a torch, whose flame
Is the imprisoned lightning, and her name
Mother of Exiles. From her beacon-hand
Glows world-wide welcome; her mild eyes command
The air-bridged harbor that twin cities frame.
Keep, ancient lands, your storied pomp! cries she
With silent lips. Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tost to me,
I lift my lamp beside the golden door!»
(Lazzarus, 1883)

The New Colossus olerkia Askatasunaren Estatuaren
oinarrian dago grabatuta. Emma Lazzarus-ek idatzi zuen
1883an, eta ongietorria egiten die barkuz Ellis Islandera iritsitako migranteei. Migrazioa AEBetako historiaren
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1. irudia ~ Oin- eta altxaera-planoak, «tenement» tipologiaren garapen historikoa ilustratzen dutenak (1820-1901).
Egilea ~ Berta Bilbao, Plunz R. (1990) autorearen testu eta marrazkietan oinarrituta.

ezaugarri finkoa izan da, bereziki New Yorkekoa. Azken
hori izan zen, hain zuzen, XIX. mendean bizitza hobe baten
bila iritsitako immigrante-portu nagusia. Manhattan, 1800.
urtean 60.000 biztanle izatetik, 1.85 milioi izatera pasa
zen 1900ean; 1920an, berriz, 5.000.000 pertsona bizi ziren
bertan (Plunz, 1990). Ellis Island-en erroldatu ondoren,
horietako askok Lower East Side auzoko etxebizitzaeraikinetan (tenements deitutakoetan) amaitu zuten,
eta New York hiriko etxebizitzen garapenaren gertaera
historikoen lekuko izan ziren.
Hiriko behartsuak
Tenements deituriko etxebizitza-eraikinak —zeinak
etxebizitza-tipologiatzat hartzen diren— bi faktoreri lotuta
garatu ziren: batetik, hazten ari zen populazioaren aterpebeharra zegoen; bestetik, Manhattan-go sarearen mugak
zeuden. Beste hitz batzuetan esanda, 25 x 100 oineko
eraikin-lote sistemaren dentsitatea handitzearen bidez
garatu ziren etxebizitza-eraikinak. Hasiera batean, klase
ertainaren ohiko etxe atxikiak zein bestelako eraikinak
—gordailuak, kasu— espazio txikiagoetan zatituta sortu
ziren etxebizitzak. Geroago, solairuak gehitu ziren eta
«back builging»-ak ohiko bihurtu ziren. (1. irudi-multzoko
3. irudia) Tenements deiturikoen garapena azkarra eta
erregulatu gabea izan zen, osasunaren kalterako espazioei
bide eman ziena: komun bakanen bat (edo bat ere ez) zuten
espazioak, leiho gutxi batzuk zituztenak (izatekotan), eta
ehunka pertsona hartzen zituztenak. Hazten ari zen langileklaseko pertsonak bizi ziren haietan, lanaren truke jasotako
ordainsariarekin baldintza horietan bizi beste erremediorik
ez zutenak.
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Auzo berean zeudenez, suteek eta gaixotasunek biztanleria
osoari eragiten zioten. Izan ere, XIX. mendearen erdialdera
arte, legeek aberatsak babestea zuten helburu nagusi;
etxebizitza sozialetako baldintzak bermatzea, ordea, ez
zen lehentasuna. Hiria zabaldu ahala, aberatsak iparraldera
mugitu ziren eta legeak aplikatzea are abstraktuago bilakatu
zen. The Railroad Tenement (1. irudi-multzoko 5. irudia) da
etekinak ateratzera bideratutako garapenaren adierazle
nagusia, non bentilazio eta argirik gabeko gelak zeuden.
Inongo aireztapen- edota osasun-printzipiorik gabekoak,
helburu bakarra ugazabak aberastea zuten.
Espazioa oinarrian zuen egoera hori inflexio-puntua izan zen:
sortutako istiluek presio politikoa areagotu zuten, eta New
York hiriko etxebizitza-arazoari erantzun legalak emateko
beharra handitu zen. Lehen batzorde legegilea 1956an sortu
zen, eta 1863an New Yorkeko lehen Hiritarren Elkartea
(Citizens’ Association of New York). Alabaina, urteak behar
izan ziren estatuak etxebizitza-baldintzak legeztatzeko. Hori
1867ko Tenement House Act izeneko legearekin gertatu zen,
zeinak sotoetako apartamentuak debekatu zituen eta bete
beharreko neurri bat ezarri: eraikin guztiek izan beharko
zuten suteetarako larrialdi-sistema. Azken neurri horrek
hiriaren paisaian eta identitatean eragina izan zuen, film
ugaritako gako-elementu bihurtu direnak. 1879ko Tenement
House Act legeak (Old Law [Lege Zaharra] izenez ezaguna
denak) aurrekoa zuzendu zuen: barruko komunak jartzea
derrigorrezkoa izango zen ordutik aurrera (Plunz, 1990).
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2. irudia ~ Baldintza osasungaitzetako etxebizitzak argitaratu zituen 1889ko artikulua: «How the Other Half Lives».
Egilea ~ Jacob Riis, argazkilaria eta kazetaria, eta «tenement» bateko biztanle ohia.

Arkitektoaren eta beste aktore garrantzitsu batzuen
rola
Hazten ari zen arkitektura-lanbideak ez zuen tenementsen diseinua landu, eraikinen forma presio ekonomikoaren
ondorio baitzen, eta eraikitzaileek hori eraiki besterik
ez baitzuten egiten. Etxebizitzen erreforma-prozesuaren
parte izan arren, pasiboki hartu zuten parte bertan, eta
logika kapitalistaren araberako legeak agindutakoa betez,
zeina ideal profesionalen eta kostu baxuko etxebizitzen
ekoizpenaren arteko «babesleku» zuten. Polemikoa izan zen
Dumbbell Tenement (1. irudi-multzoko 6. irudia) deiturikoa,
1879ko legea aplikatzea behartzen zuen arkitekturalehiaketaren emaitza izan zena; lehiaketako baldintza
nagusia 25 x 100 oineko lursailean ahalik eta familia gehieni
ostatu ematea zen. Proiektu irabazleak orduko Railroad
etxebizitza-tipologiaren ezaugarriak zituen (bagoiak bailiran,
apartamentuetako gelak ilaran zeudelako zuen izen hori),
eta prentsak zein aktibistek kritikatu zuten.
1900 urterako 80.000 tenements zeuden New Yorken;
horietatik 60.000 1880. urtetik aurrera eraiki ziren,
Old Law izenez ezaguna den legearen arabera eraikiak,
hiriko burokraziak onartutakoak. Immigranteek hiriko
biztanleriaren % 45 osatzen zuten, eta biztanleriaren
% 60 tenements-etan bizi zen. New York munduko hiririk
dentsifikatuena bihurtu zen, akreko 800 pertsona izatera
iritsi baitzen (Plunz, 1990). Tenements eraikinetako arauek
arazoak ematen zituzten, eta legeriak berrikusi beharra
zituen deseinuari eta osasunari zegozkien alderdiak.
Jacob Riis tenement batean bizi izan zen, eta bere argazkilarieta kazetari-talentua erabili zuen etxebizitzetako baldintza
kaltegarriak errotik kentzeko: 1889an argitaratu zuen How
the Other Half Lives (Nola bizi den beste erdia) artikulua
(Riis, 1971). Riis-ekin batera, Stephen Smith doktoreak ere
lagundu zuen osasuna eta etxebizitzari lotutako oinarri
zientifikoa sortzen. Garai berean, etxebizitzaren arazoa
erakusketa batean azaleratu zuten, Charity Organization
Society-k antolatu zuena (2. irudia). Bertan, maketak,
planoak, mapak eta diagramak erakutsi zituzten, eta baita

tenement eraikinen arazoari aurre egiteko antolatutako
lehiaketa baten emaitzak ere. Lehen aldiz, arkitektoen
proposamenak aintzat hartu zituzten, eta eraikinen gaineko
legeriak aztertzen parte hartu zuten. Azkenean, 1901eko
ezinegon sozial eta mediatikoari erantzuteko, agintari
federalak 1901eko Tenement House Act legeaz baliatu
ziren, New Law (Lege Berria) izenez ezaguna dena. Oraindik
ere, arau horiek New York hiriko eraikin baxuei dagokien
legearen oinarrian daude, zeinak lursail bakarreko garapena
ez-ekonomikotzat jo zuen (Plunz, 1990). Tenementsak langileentzako etxeak izan ziren, New Yorkera XIX.
mendean iritsi ziren immigrante-masenak. Erronka sozial,
politiko eta ekonomikoei esker, fase hura gainditu eta
beste bizimodu batzuk posible izan ziren. Bai estatuak, bai
prentsak eta bai mugimendu sozialek, hirurek izan zuten
zeresan handia prozesu horretan.
Hiriko aberatsak
Goi-klaseetakoen etxebizitza-tipologiekin kontrastatuz gero,
ikus daiteke haiek ere «jasan» zituztela dentsifikatzearen
ondorioak. Nahiz eta hasiera batean gehienez ere hiru
solairu zituzten etxe atxikietan multzokatuta egon, 1880an
igogailua iritsi eta tipologiak garatu egin ziren. Ondorioz,
tipologiak konpaktuago bihurtu ziren eta lursailen okupaziomaila igo egin zen. Astoria eraikina bilakatu zen munduko
eraikinik handiena, egunean 200 langile hartzen zituena.
José Francisco de Navarro eraikitzaile donostiarra izan zen
eraikinaren erantzule nagusietako bat, zeinak, horretaz gain,
luxu handieneko eraikin altu bat ere eraiki baitzuen Central
Park-etik gertu 1885ean: Huber, Prison and Company
eraikina, Spanish Flats (Espainiarren Apartamentuak)
izenez ere ezaguna dena. (3. irudia) Zortzi eraikineko
konplexu erraldoia zen, Dakota eraikina bezain ezaguna
zena garai hartan. Hamahiru solairuko apartamentu-dorrea
zen hori, Central Park hegoaldean kokatua eta 450 x 200
oineko saretan eraikia. Lurzoruaren % 72 okupatzen zuen,
eta tarteko espazioetako plazatxoetan iturriak zituen,
Espainiako arkitektura gogorarazten zutenak (The New
York Times, 2007) (4. irudia).
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3. irudia ~ 1885eko Huber, Prison and Company. 13 solairuko etxebizitza-eraikin altua, José Francisco de Navarrok eraikia Central Park hegoaldean.
Egilea ~ Berta Bilbao, Plunz R. (1990) eta The New York Times (2007) iturrietako testu eta marrazkietan oinarrituta.

Egungo egoera

Ondorioa

Gaur egun, oraindik ere, arraroa da albistegiek etxebizitzaren
gaia ez aipatzea, dela arrazoizko prezio faltarengatik, dela
inbertsore dirudun ugariengatik. 2015ean, New Yorkeko
biztanleria 8,5 milioiren langara iritsi zen, eta 1940ko
hamarkadaren amaierako errekorra gainditzen hasi. Urteko
ia 60 milioi turista jasotzen ditu hiriak, eta aldirietan zeuden
negozioak berriz ere hirira mugitu dira. Bestalde, hiriko
eraikin eta lur ugari bertako zein atzerriko korporazioek
eskuratu dituzte —2008ko krisiaren ondoren hasi ziren
horiek erosten—, eta hiri handiei eragiten dien fenomeno
espazial berritzat du Saskia Sassen soziologoak (The
Guardian, 2015) , beste autore askok bezala. Etxebizitzaeskasiak New York hiriaren historiako konstante bat dirudi;
horren ondorio dira populazio-dentsitate altua eta etenik ez
duen etxebizitzaren problematika.

Tenements-ak zein aberatsen tipologiak New Yorken
bizitzeko modu berrien inflexio-puntuak dira. Bertako
hedabideek XIX. mendearen amaieran izandako rola
erabakigarria izan zen aldaketak emateko (5. irudia). Baina,
haiez gain, bazeuden beste eragile batzuk ere prozesu luze
honetan parte hartu zutenak: aktibistak eta auzo-elkarteak,
artistak, argazkilariak, idazleak, politiken arduradunak,
arkitektoak… Hala eta guztiz ere, estatuak zuen —legeen
bidez— maila fisikoan aldaketa handiena eragiteko ahalmena:
gehienezko % 65eko dentsifikazioa ezarrita, eraikin altuak
eraikita, kanpoaldeko distrituetara zabalduta eta etxebizitza
soziala eraikitzea ahalbidetuta.

Migrazio-mugimenduak ugaritu egingo dira datozen
urteotan, lotura izango dutenak gatazka armatuekin, krisi
ekonomikoekin eta aldaketa klimatikoak eragindako migratze
behartuekin. Pertsonak, ondasunak eta kapitala mugitzeak
eta birkokatzeak eragina izango du hainbat eskalatako
espazioen eraldatzean. Larrialdi-soluzioetatik urrundu, eta
«Urban Design for Staying» («Bertan Gelditzeko Diseinu
Urbanoa») kontzeptuan sakondu beharra dago migrazioaren
gaiari heltzeko; izan ere, tresna berritzailea, erresilientea
eta politikoki indartsua da diseinu urbanoa, arkitekto zein
proiektugileek balia dezaketena migrazioaren gai konplexuari
aurre egiteko. Zer esan nahi du epe luzerako lekuz aldatzeak,
eta maila sozialean, ekonomikoan eta kulturalean bertara
egokitzeak? Zer esan nahi du egun New Yorken bizitzeak?
Zer alderdi positibo inportatu genitzake tenement kasutik?
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Hori da historiaren analisirako abiapuntutzat hartu dena,
eta Arquia-k eta Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando-k sortutako III. ikerketa-bekaren barruan garatu
dena.
///
Erredakzioan itzulia.

4. irudia ~ Huber, Prison and Company eraikina, «Spanish Flats» izenez ezaguna, 1885.
Egilea ~ The New York Times (2007).
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5. irudia ~ Egungo Manhattan-go Lower East Side auzoko hiri-bilbea. Lursailaren okupazio-diagramak 1901eko
Tenement House Act-a baino lehenago.
Egilea ~ Berta Bilbao.
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