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ARTIKULU ZIENTIFIKOA

Hiper-zelula. Distopiaren eta utopiaren artean
Arkitektura-fikzio bat

Laburpena: Arkitektura-utopiak eta
-distopiak maiz izan dira arkitekturateorian aztergai. Azterketa horiek
irizpide antropozentristekin egin ohi
dira, distopiatzat eta utopiatzat uler
dezakeguna gizakion baitako sailkapen
bat izanik. Artikulu honetan, fikziozko
kontakizun moduan etorkizunarekiko
imajinario hori kolokan jartzera
gonbidatzen da.

Abstract: Utopia and dystopia have often
been matter of discussion in architecture
theory.
With
an
anthropocentric
framework, dystopias and utopias have
been labelled regarding human criteria. In
this article, we are invited to question this
imaginary though a fiction tale.
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Arkitekturak gure bizitzei forma ematen dien gailu
boteretsu bat da. Eragin hori positiboa edo negatiboa
izan daiteke (Evans, 1970). Gizakiaren imajinarioan
etorkizun desiragarri bat, utopia bat, irudikatu denean,
eraikinek eta hiriek paper protagonista bat izan ohi dute.
Frederic Jamesonek (2007) hiriak irudi utopikoaren
oinarrizko forma bezala identifikatzen ditu, eta eraikinak
konpromiso utopikoaren erdigunean jartzearen garrantzia
azpimarratzen du. Esaterako, Thomas Moreren Utopía
(1517) nobelan, genero utopikoaren inaugurazio-testua
kontsideratua, idazleak Utopía irlaraino eramaten gaitu, eta
bertako hirien eta eraikinen deskribapen zehatza eskaini.
Irla hori 54 hiriz dago osatua, haien artean egun bateko
distantziara baino gutxiagora daude kokatuak, eta plangintza
eta eraikin berdinez daude osatuak. Etxebizitzen fatxadak
marmolezkoak dira eta haien atzealdeetan jardin handiak
dituzte. Hiri idealaren deskribapenari gizarte idealaren
funtzionamendua lotzen dio (Bertoux, 2012).
Era berean, literaturaren edo arkitekturaren historian
desiragarria ez den errealitate edo fantasia bat iradokitzen
diguten lanak ere badaude, hau da, distopien inguruan hitz
egiten digutenak. Esaterako Rem Koolhaas-en Exodus, or the
voluntary prisoners of architecture manifestuan autoreak
proiektu distopiko baten inguruko narratiba bat egiten
digu (Pala, 2016). Bertan arkitektura masibo baten bidez
banatzen diren Ongiaren eta Gaizkiaren hiriak deskribatzen

dira, bien artean eta haien baitan sortzen diren erlazio
eta errituak xehetasunez kontatuz (Koolhaas, 1995). Testu
horrek fikzioaren tresna erabilita arkitektura distopikoak
irudikatzeko aukera ere badagoela erakusten digu.
Batzuetan, ordea, ongiaren eta gaizkiaren arteko muga
ez da hain argia eta zenbaitek utopiatzat uler dezaketena
beste batzuentzat distopia izan daiteke. Eztabaida horretan
kokatzen da Pontificia Universidad Católica de Chileko
Arquitectura y Vanguardia ikasgaia. Bertan, Nicolás Stutzin
irakasleak bideratua, XX. mendeko bigarren erdialdeko
utopia eta fantasia-uneak berrikusten dira, arkitekturaren
teoriaren eta praktikaren arteko erlazioa eztabaidan jarriz.
Beraz, utopia eta distopiaren sailkapenak subjektiboak
badira, zer gertatzen da gure teorien subjektu gizakia izan
ordez, gure Lur planeta egiten badugu? Zer gertatzen
da arkitektura-teoriak ikuspuntu antropozentristetatik
urruntzen baditugu? Ikasgai haren barnean formulatu
zen artikulu honetan eratorri den paradigma: gizakia
ingurumenaren arazo guztien abiapuntu izanik, irudika
dezakegun arkitektura jasangarriena, ekologikoena,
gizakiaren existentziarekin amaituko duen arkitektura bat
da.
Baieztapen erradikal hura abiapuntutzat hartuta, ikasgaiak
proiektu bat diseinatzea ere eskatzen zuen. Kasu honetan,
Rem Koolhaasen adibideari jarraituta, arkitektura-proiektua
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fikziozko kontakizun batean transformatu zen. Zinema eta
literaturaren historian landua izan da arkitektura mehatxu
den narratiba, Demon Seed filma edo haren parodia den
The Simpson telesaileko «House of Whacks» kapitulua
adibide ditugu (Cornelius, 2013). Bertan, Margek, etxeko
lanetan laguntza bilatzeko asmotan, gailu fisikoen multzo
batez eta inteligentzia artifizial baten bidez osatua dagoen
Ultrahouse 3000 etxebizitza plug-in-a erosten du. Hasieran
lagungarri den gailua, bertan bizi den familiaren ongizatea
arriskuan jartzen duen gaitz bihurtzen da.
Imajinario
hori
abiapuntutzat
hartuta,
jarraian,
arkitekturaren etorkizun distopiko batean murgiltzera
gonbidatzen zaituztet. Gure adimenerako imajinazio-ariketa
bat bailitzan, arkitekturaren botere ilunaren mugak bilatuko
ditugu. Gogoan izan: kontatzen diren gertakariak fikziozkoak
dira. Egiazko gertaerekin eduki dezaketen antzekotasuna
kointzidentzia hutsa da...

1. irudia ~ Hiper-zelularen ebaketa.
Egilea ~ Ane Villaverde.
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Hiper-zelula
Gero eta nabariagoa da gizakia lurraren izurria dela,
baliabideak agortu dituen gaitz kutsakorra dela. 2388. urtean
gaude, eta aldaketa klimatikorako aurreikusten ziren agertokirik
ezkorrenak motz geratu dira. Hiri-lurzoruko batez besteko
tenperatura 15 ºC igo da XXI. mendearen hasieratik, 30 ºC-tan
finkatuz. Itsas mailaren igoera dela-eta bizitzeko dugun lurzorua
geroz eta eskasagoa da eta aire garbiaz edo janari freskoaz
gozatu ahal izatea gutxi batzuen pribilegio bihurtu da.
Posible al da hazkunde esponentzial hori gelditzea? Gizakiak,
animalia-komunitate handi gisa ulertuta, instintiboki ez dio inoiz
bere kabuz erreproduzitzeari eta hedatzeari utziko, eta nekez
onartuko du hazkunde hori eteteko beharra dagoela. Baina,
animalia soziala den aldetik, antzeko jokabideak izateko joera
dugu gure ongizatea gidari dugula. Izan daiteke sen hori gure
gizartearen galbide?
Gero eta ohikoagoak dira kutsadura edo elikagai toxikoetatik
eratorritako gaixotasunak. Dagoeneko kontsumitzen den
haragiaren % 98k laborategiko kultiboetan du jatorria, eta
urteak daramatzagu landareak kultibo hidroponiko bidez
bakarrik produzitzen. Hori dena airearen kutsadurari gehitzen
badiogu, gizartearen gehiengoa gaixorik jaio, bizi eta hiltzen da.
Merkatuan baditugu arazo hauei aurre egiten dieten produktuak.
Luxuzko elikagai garbiak, aire-iragazki garestiak… Haien
kostuagatik produktu mota hauek gutxi batzuentzat bakarrik
daude eskuragarri, eta ez diete arazo guztiei soluziorik ematen.
Osasuntsu bizitzea elitearen eskuetan dagoen pribilegioa da.
Hori dena aldatzera doa Hiper-zelularen merkaturatzearekin.
Osasun- eta elikadura-arazoei aurre egiteko HighCell Inc
laborategiek garatutako puntako produktua da Hiper-zelula
deiturikoa. Ekoizteko merkeak dira eta erraz bihurtu dira masen
kontsumorako best-seller, kutsadurak eragindako osasunarazo guztien konponbide bezala saltzen baitira. Zelula hauek,
jaioberriaren neurrira egindako kapsula txiki baten formakoak
dira, eta gainontzeko produktuak bezala Internet bidez eros
ditzakegu eta minutu gutxiren buruan etxean eduki erabiltzeko
prest. Munduko mediku guztiek haur zein helduentzat
gomendatzen duten gailua da, osasunarentzat izugarrizko
abantailak baititu.
Gizakia barruan sartu eta zelula bere biztanlea aire garbiz
eta elikagaiz hornitzeaz arduratzen da. Gainera, landare-zelula
teknologiari esker, kanpoko mintzak barnealdea tenperatura
idealean mantentzen du, klima guztietara egokitzen delarik.
Internet konexioari esker, bere barrenetik lanean jarraitzeko
aukera dago, produzitzeari utz ez diezaiozun. Hiper-zelula
bere burua konpontzeko eta garatzeko gai da, bere biztanlea
ahazten den heinean hari moldatzeko gaitasunarekin.

Jada Lur planeta kutsatuan ezinezkoa zen ongizatea eskaintzen
digu produktu merke batek. Hiper-zelularen asmatzaileek
irabazi historikoak edukiko dituzte, nork ez du nahi bere eta
bere ingurukoen ongizatea?
Gizartearen zenbait esparrutan egon dira Hiper-zelularen
kontrako mugimenduak. Epe luzera osasun-arazoak ekarriko
dituela esaten dute, eta gizartea gutiz kontrolatua edukitzeko
plan baten parte dela. Aldaketa handien garaietan konspirazioteoriak beti agertzen diren moduan hauek onddoak bezala
ugaldu dira, baina azkenean eszeptikoenak ere marketinkanpaina masiboen bidez konbentzitzen utzi dira.
Bigarren mailako efektuak 10 bat urteren buruan hasiko dira
agertzen. Mendekotasun psikologikoa eta fisikoa, isolamendu
soziala. Gure adimenak mundu birtualean bizitzen jarraitzen
duen bitartean, gure gorputza salbu eta osasuntsu mantentzen
da Hiper-zelularen barnean. Gizakia eta zelula elkarrekin
hazten dira, entitate bakarra bilakatuz. Inork ez du kanpoko
mundura atera nahiko.
Zelula ez da kartzela. Ez du inor hiltzen, kontrakoa baizik:
bizitza ematen du. Pertsona zelularra kanpora joan daitekeen
arren, ez da aterako. Ez du kanpoko mundu bero, zaratatsu
eta kutsatura irten nahi. Hiper-zelulak biztanlea bere mendeko
egingo du, kanpora irtetea ekidinez. Belaunaldi oso bat isolatuta
jaio, bizi eta hil egingo da, pixkanaka-pixkanaka gizadiaren
garaiari amaiera emanez.
Amets gaizto forma duen kontakizun honek azaltzen duen
fenomeno erradikala —arkitektura gizakiaren desagerpenaren
errudun— gertatzetik urrun dagoen arren, zenbait eztabaida
jartzen ditu mahai gainean.
Alde batetik arkitekturaren subjektuaren gaineko eztabaida
plazaratzen du. Hiper-zelularen fikzioan, arkitektura «Lur
planetarentzat» egiten bagaude, arkitektura hori ekologikoa
dela esan genezake, eta emaitza desiragarri bat lortzen
duela: gizakiaren kalterik gabeko Lur planeta bat. Bestalde,
arkitekturaren subjektua gizakia bera bada, Hiper-zelula da
gaitza, eta erakusten den etorkizun hori guztiz distopikoa.
Arkitekturaren
transformaziorako
boterearen
gaineko
hausnarketa egiteko espazioa ere ematen zaigu. Fikzio honetan
botere hori muturrera eraman da, arkitektura «jasangarria»
abiapuntutzat hartuta. Zein da arkitektura jasangarri horren
transformaziorako gaitasuna gaur egungo kontestuan? Zein
da arkitektura jasangarriaren subjektu? Arkitekturak gure
inguruan eragiteko gaitasunaz kontziente bagara, ez gaitezen
gizakiarengan duen boterera bakarrik mugatu, subjektualdaketa batek animaliak, landareak edota ekosistema osoak
har ditzake barnean.
///
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