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Gorputz Kartografiak
Pribatizaziorako, babeserako eta segregaziorako abstrakzio metrikoa
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Arkitekturan neurri estandar batzuetan oinarrituta
diseinatzen dugu. Hiria giza gorputz normalizatuaren edo,
beste modu batera esanda, estandarizatuaren hedapen gisa
dago antolatuta. Gure ingurunea gure arketipoarekiko erlazio
ergonomiko perfektuan dago diseinatuta. Arkitekturan
neurketarako erabiltzen ditugun Gorputz Tratatu batzuetan
ere, espazioa erabiltzeko modua ere jaso da.

Higienizazio-proiektuaren bidez, gorputz osasungarria
eta egokia babestu eta zehaztu egin behar zen, bestearen
aurrean, nazio-estatu berrian parte hartzeko eskubidea
bereizteko. Gorputzaren datuen bilketak alteritatea
normaltasunaren definizioaren eta ezarpenaren bidez
bereizi zuen. Artifizialki marraztutako lerro horiek gorputza
kudeaketa burokratikoko egoeran konfinatzen dute.

Europako Ilustrazioan eta industria-iraultzan zehar,
endekapen-teoria hiriko bizitzan eta hiri gainpopulatuetan
biztanle-kopuruaren igoerarekin lotuta sortu zen. Hiria, Erdi
Aroko egituraduna, gorputz gaixo bilakatu zen, eta sendatu
beharra zuen, odoluste-prozesuen bidez, besteak beste
estolderiaren bidez, edo kirurgiaren bitartez (besteak beste,
Haussmann plana Parisen edo Pla Cerdà Bartzelonan).
Harrezkero, jardunbide eta diskurtso mediko, juridiko,
ekonomiko eta arkitektoniko berritzaileak sortu ziren, eta
haiek hiria gaixotzat, arriskutsutzat eta itsusitzat jotzen
zuten. Beraz, sendatu, diziplinatu eta estetizatu beharra
zegoen. Diskurtso horiek hiri-ehunean erabateko eraldaketa
historikoa ekarri zuten: higienizazio-proiektua. Une hartan,
hiriko aldaketekin zerikusi zuzena zeukan prozesuan
murgilduta, gorputza ere moralizatu, segregatu eta zuzendu
beharra zuen gorpuz usteltzat jo zen.

Proiektu humanista modernoa eraikitzeko testuinguru
horretan sortu zuen Adolphe Quetelet estatistikari,
astronomo, matematikari eta soziologo belgikarrak zientzia
estatistiko sozial berria, datuen sorkuntza masiboaren
bidezko etengabeko behaketan eta analisian oinarritzen
dena. Quetelet Gauss-en kanpaiaren kurba simetrikoan
oinarritu zen (edo banaketa arruntaren kurban); hura
probabilitatearen teorian erabili zuen matematiketan bere
«Homme Moyene» kokatzeko (batez besteko gizakia)
(Quetelet, 1835); haietatik abiatuta deskribatu zuen gorputz
normalizatua edo estandarra, eta, horren bidez, portaera
biologikoko eta sozialeko arketipoa.

Gizabide terminoaren erabileraren jatorria Frantziako
Iraultza izan zen. Europako Ilustrazioan, ‘hiri’ hitza hiri
modernoan bizitzeko gorputz egokiaren deskribapenarekin
erregistratu da. Gorputz horren portaerak baldintza batzuk
bete behar ditu: higienikoa, errespetuzkoa eta estandarizatua
izan behar du.
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Garai horretan, halaber, hemeretzigarren mendearen
erdialdean-amaieran, kolonietako eta mendiko pertsonak
Europako hirietara lekualdatzeko eta kolonizatzeko
prozesuekin bat etorriz, kriminologiaren zientzia sortu zen,
gizarte-endekapenean oinarritzen den teoria gisa. Zenbait
kriminologo, besteak beste Alphonse Bertillon (Bertillon,
1893) polizia frantsesa, Cesare Lombroso (Lombroso,
1893) mediku italiarra edo Sir Francis Galton (Galton, 1883)
antropologo estatista britainiarra Quetelet-en Zientzia
Sozial Estatistikoari buruzko ideien jarraitzaile izan ziren,
Zientzia Antropometrikoa garatzeko.
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1. irudia ~ Architects’ Data Handbook.
Egilea ~ Ernst neufert, 1936.
2. irudia ~ Gauss Bell Curve, 1794. Quetelet home moyenne,1832.
Iturria ~ Harpenden Growth Study,1949.
3. irudia ~ Giovanni Battista Della Porta, «De humana physiognomonia» (1586). Frenologia 1828. Kraniometroa, Theodor Kocher (1910).

Batezbestekoen eta korrelazioen teknika estatistiko horien
bidez, gaixotasunaren eta kriminalitatearen ezaugarri
fisionomikoak zehazten ziren, eta herritar arruntzat ulertzen
denetik bereizten ziren, eta, beraz, hiri modernoan bizitzeko
eta laguntzeko nor zen gai erabakitzen zuten.
Queteleten ideiez gainera, kriminologoek aurreko ikuspegi
pseudozientifikoak ere hartu zituzten, besteak beste
Fisiognomia; ikuspegi hori XVI. eta XVII. mendeetan
garatu zen Europan, eta izaera animaliekiko antzekotasun
fisiko batzuen arabera zehazten zuen. Horren adibide
dira, esaterako, Charles Le Brun pintorearenak Frantzian
edo Giovanni Battista Della Porta alkimistarenak Italian.
Halaber, Frenologian oinarritu ziren; horren arabera, izaera,
nortasun edo joera kriminalak garezurraren, buruaren eta
aurpegieraren formaren ondorio ziren.
Hori guztia oinarri hartuta, Bertillon kriminologoak beste
diziplina bat azaldu zuen: Antropometria. Gorputz kriminalak
edo gaixoak identifikatzeko teknika zen; zenbait gorputz-atal
eta beste ezaugarri fisionomiko batzuk neurtzen ziren eta,
hala, taula erkagarri batzuk eskuratzen ziren. Tauletan atalak
antzeko unitateetan antolatzen ziren, eta normala zenaren
aldean gutxiesgarria zer zen deskribatzen zen. Abstrakzio
estatistikoko prozesu horretan, humanoa denaren irudia
haren humanitatea deuseztatuz babesten dela esan genezake.

Beste kriminologo batek, Cesare Lombroso mediku
italiarrak, bere analisi antropometrikoa Fisionomian
oinarritu zuen; izan ere, bere ustez, delitua jatorrizko joeren
emaitza da, genetikaren mailakoa, eta ohiko delitugileen
ezaugarri fisiko edo fisonomiko batzuetan ikus daiteke,
honako hauetan, besteak beste: garezurraren asimetriak,
barailaren zenbait forma edo bekainen arkua. Ingalaterran,
Sir Francis Galton-ek argazkigintzako teknika bat asmatu
zuen, bere analisi antropometrikoetarako. Konpositeen
teknika deitu zuen. Argazkigintza konposatua, zenbait argazki
gainjartzearen ondorio, ezaugarri komunak aurkitzeko;
haien bidez, osasunaren, gaixotasunaren, edertasunaren eta
kriminaltasunaren ezaugarri fisionomiko estandarizatuak
zehazteko ahalegina egin zuen. Francis Galtonek Eugenesia
ere asmatu zuen, bere analisi antropometrikoaren beste
aplikazio bat bezala.
Modernotasunaren proiektuaren oinarrietako bat, ikusten
dugun bezala, gorputz arrunta gorputz gutxiesgarritik
bereiztea da, oinarri zientifiko, estatistiko eta numeriko
baten arabera. Gutxiesgarria dena ni-ez-naizen-ni gisa
eraikitzen da, abstrakzio metrikoko prozesuaren bidez.
Gizarte-zientzia horiek kriminologiatik sortu dira, eta
estatistiketan oinarritzen dira; gaur egungo gizartean
oraindik ere badiraute. Hiri gisa sartu dira, big data market,
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etorkizun espekulatibo gisa, baita gure harreman sozial eta
pertsonaletan ere. Esaterako, ergonomiako azterlan gisa
lan-espaziorako, biomekanikarako edo kontrol gisa hirian
txertatutako aitorpen biometrikorako —besteak beste
zaintzarako kamerak— edo sare sozial eta aplikazio gisa,
zeinak merkatu ekonomikoetan sartzen baitira.
Antropometria eta zientzia estatistiko soziala gorputz
kriminala, arraziala eta patologikoa modelatzeko eta
antzemateko sustapenetik sortu ziren, eta arkitektura
arketipo horiekin ere ari da lanean, hiria diseinatzean. Hiria
giza gorputz normalizatuaren hedapen gisa dago antolatuta.
Gure ingurunea gure arketipoarekiko erlazio ergonomiko
perfektuan dago diseinatuta.
Arkitekturako zenbait tratatuk, besteak beste Architects’ Data
(Neufert, 1936) edo Architectural Graphic Standards (Ramsey
& Sleeper, 1932) tratatuek, metodo antropometrikoak
erabiltzen dituzte arkitektura-diseinuaren prozesua
estandarizatzeko. Tresna horiek subjektua eraikuntzaprozesuaren objektu gisa deskribatzen dute. Konnotazio
fisiko eta moralez beteriko objektua; konnotazio horiek
bertan bizitzeko eta batera bizitzeko dagoen gaitasuna
zehazten dute. Hala, gorputz eta portaera gutxiesgarriak,
ez-arruntak edo ez-estandarrak, pixkanaka hirietako ageriko
espaziotik baztertzen doaz.
Probabilitatean oinarritzen diren prozedura estatistiko
horiek beldurrezko eta desirazko etorkizuneko fikzioak
eraikitzeko tresna bilakatzen dira, eta pribatizazioa, babesa
eta segregazioa eskatzeko modu dira. Hiriak diseinatzean,
aurrea hartzeko moduak ezartzen dira, etorkizunaren
inguruan lortu nahi ez den irudi hori ezabatzeko eta,
horretarako, prebentziozko hiri-neurriak eskaintzen dira,
eta bazterketa-esparru berriak zehazten dituzten atalase
artifizialak ezartzen dira. Prebentziozko diseinu horiek XVIII.
mendeko paisaia-teknika martzialetan oinarritzen dira, eta
etengabe ezartzen dira kontrol estatal eta korporatiboaren
baldintzapean; hala, hiriak «etsai-arkitektura» edo «hirigintza
defentsibo» deritzenez betetzen dira. Etsaitasun hori hiriek
berek eragindako pobrezia edo gizarte-desberdintasunak
ukatzeko diseinatu da. Adela Cortina filosofoak 90eko
hamarkadan Aporofobia hitza sortu zuen (Cortina, 2017);
hitz horretan oinarrituta, gure hirien diseinua birpentsa
dezakegu. Aporofobia, Adela Cortinak dioen bezala, «etorkin
eta errefuxiatuenganako gutxiespena elikatzen duena da.
Ez dira gutxiesten atzerritarrak direlako, pobreak direlako
baizik». Ez da gutxiesten turismoa edo inbertsioa egiten
datorrena, sistema ekonomikoaren barruko partaidetzat
jotzen ez diren pertsonak gutxiesten dira; arbuiatu eta
baztertu egiten dira, eta trukerako beste edozein moduri
uko egiten zaio.

4. irudia ~ Summary Chart of Physical Traits for the Study or the ‘Portrait Parlé’.
Egilea ~ Alphonse Bertillon, c. 1909.
5. irudia ~ Composite portraiture.
Egilea ~ Francis Galton, 1883.
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Arkitektura-diseinuak espekulaziorako teknologia gisa
dihardu; etorkizuneko fikzioak diseinatu eta orainean
ezartzen ditu, lortu nahi diren etorkizunak eta arketipo
tipologikorako hiri-eredu ergonomikoak eraikitzeko.
Horretarako, gorputz, hiri eta lurraldeetan ikusezinak eta
agerikoak diren mugak sortu eta errepikatzen ditu. Espazioa
ez da kaltegabea, norabide guztietan dago politizatua, eta
arkitektura funtsezko alderdia da narratiba historikoen
eraketan.
Donna Haraway-k dioenez: «Garrantzia du zer historiak
kontatzen dituzten historiak, zer kontzeptuk pentsatzen
dituzten kontzeptuak. Matematikoki, bisualki eta narratiboki,
garrantzia du zer irudik irudikatzen dituen irudiak, zer
sistemak sistematizatzen dituen sistemak» (Haraway, 2015).
///

6. irudia ~ Architects’ Data, Neufert,1936. Judicial Photography Photo.
Alphonse Bertillon. 1890.
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7. irudia ~ ‘Specular Technologies: the construction of Fear and Desire’, two channel video installation.
Egilea ~ Blanca Pujals. 2015.
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