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LABURPENA: Lantegi zaharrek hutsuneak laga dituzte hirietan.
Bestalde, industria berriek toki estrategikoak lortu dituzte lurraldean. Bi inertzietatik ondoriozta daiteke estetikak eta ikonografiak
nola eragin duten paisaiaren antolaketa edota eraldaketa prozesuetan.
GAKO-HITZAK: industria, lurralde-hiritarra, berrikuntza,
plangintza, paisaia estetikoa

«1970eko hamarkadan, hiriko historiagile teoriko famatua zen Peter
Hallek Bilbotik osteratxoa egiterakoan, Bizkaiko metropoli hura
Europako Mendebaldeko izorratuena zela adierazi zuen…»
Garikoitz Gamarra

Industria nagusi izan den hirietako periferietan, erdigunean
bertan edota ur-fronterik erabilgarri eta produktiboenetan
Iraultza industrialaren garaitik ezartzen joan ziren egitura zaharren fabrika eta estruktura arkitektonikoak, euren funtzioak
aldatuz mantentzeko eta zaharberritzeko joera erlatiboa, hiri
postmodernoaren paradigman nahiko berria izan daitekeela
adierazten digu François Choayk; «ondarearen berrasmatzea»
hitzekin definitu duen terminora jotzen badugu. Ezen, kulturaren asimilazio sistemek, neurriz eta testuinguruz erabat kanpo
daudenean, paradoxa moduan bada ere kontserbatu nahi duten
esentzia historiko oro suntsitzen amaituko dute, interpretazio
finko eta jakin batzuen menpean izozturik gelditu arte.
Izan ere, proiektu fasetik jada funtzio konkretuetarako pentsatuak, eraikin horietariko asko artelanak kontsidera daitezke
bere zentzu arkitektonikoan; batik bat eraikitze prozesuan
leudekeen artefaktoak (arkitektura eta ingeniaritza obrak),
abiapuntuko arreta estetikoa nolabait ere eraldatuz funtzio
praktikoak asebetetzen hasten direnean. Hala ere, bizitza ziklo
horren osteko etapa berantiarretan, produkzioaren beherakada edo agortzearekin batera usteltzen joango dira aurri
egoerara heldu arte. Hortik aurrera, zedarritze estetiko edota
artistikoak berpiztu egiten dira hizki larriz idatziriko Artelan
bilakatu arteraino, beti ere ezti gozoak jan eta gero etorkizunik
gabeko denbora beltzean amildutako industria akituaren azken
isla (presentzia ikonografikoa), sistema produktibo berrituek
jadanik bide bazterreko zabor-tokira kondenatu dituzten
antzinako katedrale eroriak. Artearen, arkitekturaren, industri-

ABSTRACT: Old industries have left empty spaces in cities.
Conversely, new industries have managed to occupy strategic
locations better suited to their needs. From these two inertias
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aren eta altzari herdoilduen arteko bitarte irristakorrean gaudela
gogorrarazten diguten arrasto madarikatuak.
Zutik dirautenek espazio geografiko eta fisikoak okupatzen
dituzte oraindik ere, lurraldeko zarama hiritartuak alegia,
leku ertainetako eta zirrikituetako paisaia estetikoetan. Aipatu
arrasto horien balio estetiko biluziak, norabide estetiko landu
baten sentsibilitatetik atzematen dira soil-soilik. Gainbeherako
industriadun parajeen kontzientzia ikonografiakoa goraipatuz
hain zuzen ere, balio hauei kontrajarriak diren beste batzuk
hobesten dituzten ingurune postmodernoetara iragateko
zubian bete-betean gaudenean, gure egunetan bizitzea egokitu
zaizkigun garaien lekuko.
Beste balio horiek lirateke, hain justu ere, maiz azaleko
irudiaren bitartez eta izarren hautsaz bedeinkaturik jaiotzen
direnak, gaur eguneko guru handien gidaritzapean. Hala ere,
beti gertatu izan den legez, interes ekonomiko, politiko eta
ideologikoak zedarriturik aurkituko ditugu azpian, produkzioaren errentagarritasunetik kulturaren errentagarritasunera
bira egin izan zuen fikziozko kapitalismo ukiezinaren baitan.
Produkziozko kapitalismotik balio sinbolikoetara; irudi arkitektonikoa eta berrikuntza ikonografikoak

Batez ere XVIII eta XIX. mendeetan, Iraultza burges eta
modernoaren indarrak Europako zeinahi zonaldetan neurtzen
ari ziren bitartean, arrazionalismo mitiko eta teologikoetatik
gizakia printzipioz askatuz, laster konturatu ginen arrazionalismo zientifikoaren antolaketa paradigmatiko berrituak lanaren
kontzeptu alienatua erruz inposatu zuela mendebaldar munduko kasik zoko guztietara heldu arte.
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Sestaoko zubi zaharrak eta harrobietako tramankuluak Bilboko metropolian. Egilea: Isusko Vivas, 2006

Horrek guztiak bizitza molde berriak eskatzen zituen (askozaz urbanoagoa) eta modu berritu horiek izango ziren, hein
handian, produkzio sistemekin batera, paisaia industriala
ere eraikuntza humano gisa gizarte modernoaren premisen
barnean egituratzera bultzatu zigutenak. Sistema produktiboek puntu estrategikoak behar dituzte lehengaiak ustiatzeko,
makinak funtzionatu arazteko eta baita garraiorako ere; hau da,
lurraldearen eraldapenean bortizki eragiten duten errekurtsoak,
beharrizan zehatzetarako transformazioak etengabe bere izaera
baldintzatuz. Efektu horiek bizitzaren antolakuntza kolektibo
eta banakakoan eragiten dute; baina horri loturik jasotzen
dugun kultur produkzio eta erreprodukzioan ere. Sedimentu
horren guztiaren lokarria izango da imaginario kolektiboen
(Castoriadis, 1989) sorkuntza eta birsorkuntza ere, azken
finean plano sinbolikoan eta kategoria estetikoetan pertzepzio
iheskorren tankeran agertzen zaizkigun geruza ikonografikoak.
Horiek desagertzen direnean bere existentziaren ikur hutsalak
gelditzen zaizkigu, industria kultural gaurkotuen eta, oro har,
turistikoen agerpenaz beste paradigma baten atarian gaudela
konturatzen garen heinean.
Paisaiaren transformazioaren santsuak; garai bateko industria
handiaren aurrietatik etorkizuneko ‘logotipo-lurraldeetara’

Orain arte aipaturikoak lantegi-monumentuaren hiria definitu digu
nola edo ahala. Puntu horretatik abiatuta, industria-kokaleku
eraberrituek landa-eremu estetikoa eta balio erantsi nabaridunak
nahiago izango dituzte lurraldera hedaturiko metropolietan.
Hirigintza espekulatiboak laster batean beteko dituen espazio
baliotsuak lagako dizkigute lantegi eraitsiek hiriguneen erdialde
zein periferietan. Produkzioak hustutako ingurumariak,
plangintza urbano eta estrategikoen elikadura bilakatzen dira
oso maiz, eta prozesu konstante horiek beste behin erakusten
digute bai lurraldearen eta bai hiriaren eraldaketa teleologikoak
nola proposatzen duen collage erako gorpuzkera jarrai eta
amaigabea. Arkitekturak eraitsiak direnean regulaziorik gabeko

espazioak gelditzen dira begi-bistan. Hauetan, aurriei darien
kutsu sentikorra ez datza hainbeste jakintza zein ezagutza
intelektual edo enpirikoan, baizik eta elementu horiek aurrerapenaren paradigma lez jaio ziren momentuan inplizituki
erakusten zuten halako emozio, zirrara edo atxikimendu eta
eskarmentu estetikoaren pareko sentsazioan.
Halaber, indar ikusezin hauek lurraldearen antolaketaren
gida-lerro ohikoenetatik eta pragmatikoenetatik at izanik ere,
kontuan hartu beharrekoak lirateke inguratzen gaituen paisaia
antropikoetan egitasmo kulturalak nahiz estetikoak proposatzen ditugunean. Berreskurapenaren praktikak toki-lurraldearen edo leku konkretuaren izaera sakonera deia luzatu beharko
luke, efikazia antropologikoaz paisaiaren erroetan dautzan
memoria eta identitate plano desberdinen pilaketa horri galdera
eginez eta garaian garaiko kolektibitate zein gizataldeek beraien
medio geografikoarekin izan duten harreman estuaren iturri
bizietatik edanez, ahanzturaren erreinuko urmaeletan galdu
baga. Behintzat, baldin eta berreskurapena lorategi bitxiak
hiri-altzari ponposoekin josiak baino haratago dagoen zerbait
kontsideratzen badugu, edo arkitekto-izarren kosmos ugalkor
bezain antzu horretako galaxiaren distiraz bestaldean, edo
errepideetako errotonda hornituen eta sasi eskultorikoen birus
kutsakorraren ziztadaz gaindi balego.
Izan ere, errotonden kasua urrutiago joan gabe adierazgarria
izaten ari zaigu aspaldian, bertan kokatzen diren dekorazioko
elementu, sinbolo eta kultura materialari dagozkion ikurrak
aztertuko bagenitu bai hirietan, inguraldeetan edo landa-eremuan bertan. Elementu kitch direlakoetatik hasi eta eskultura
abstraktu klonikoetara heldu arte, hamaika harri-bitxi ikusi
daitezke hauetan, aurri arkeologikoak barne. Barakaldon bertan
Bilboko itsasadarreko industriaren azkenekoetako aztarna
(Sestaoko labe garaiaren dorrea hain zuzen) bertoko errotonda
batera bideratu nahi izan zuten aspaldiko saiakera urbanistiko
baten ildoan, eta geroxeago ere, nahiz eta labe garaietako bat
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Arboledako meatze-guneak eta Konpostelako Kulturaren hiriko bi eraikin. Egilea: Isusko Vivas, 2011

azkenean mantendu, Megapark deritzon zonaldeari ongietorria
ematen dion abiapuntuan jarri zuten labe garaiaren maketaoroitarria, nonbait jostailu-eskala erabilgarrian.
Industriaren ondorengo paisaiaren eraberritzean zenbait modelo erabiliak izan dira ondorio goraipagarri edo apalagoekin
bada ere. Eraikinen mantenu estetikoa eta erabileraz aldatzea
nabarmendu izan dira une batzuetan; baina noski, honako hau
ez da izan arkitektura industrialaren baitako keinu espezifikoa,
ondare historiko eraikiaren beste zeinahi kasutan ere behin
baino gehiagotan nabaritu izan den ahalegina baino.
Alde batetik, Euskal Herriko gure bazterretan, Bilbon bertan,
Donostian, Gernikan, Eibarren eta abarretan aurkituko ditugu
ustez kulturaren eta artearen mesedetan birgaituriko enpresa
askoren bulego eta lantoki zaharrak (egitasmo publikoen zein
pribatuagoen bitartez). Bestetik, monumentu bilakaturiko adibideak ditugu; hauetariko batzuk Bilboko ibaiertzean (garabiak,
mineralaren karga itsasontzietan egiteko egiturak, tximiniak eta
bestelakoak). Batik bat barnean espazio habitagarririk apenas
dutenak izaten dira, eta Iñaki Uriarte arkitektoak dion bezala
normalean bertikalak, hau da; espazioaren ustiapen ekonomiko
eta espekulatiboari oztopo larregi jarriko ez dietenak.
Bestalde, XX. mendeko azken hamarraldietan modan izan ziren
paisaia etnografikoak ere baditugu, kutsu kulturala omen zuen
bidaiari eta bisitari klase berriaren korronteak nola edo hala
posible eginez. Hauen artean ibai zabal batzuen bazterretako
paisaia kulturalek eta industriaren ekomuseoek bereganatu zuten
sona nabarmena. Paisaiaren kontserbazioa kultura historiko
jakin baten lekukotasuna oroitzen zuten monumentuekin
erlazio zuzen edo zeharkakoan euskarritzen zen, desagerturiko
bizibidearen presentziaren testigantza material gisa zutik jarriz
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paisaia-tipologia espezifiko batzuk jorratzen zituztenak. Urteak
pasatua hala, ostera, eredu horiek agortze bidean daudela
sumatzen hasiak gara, besteak beste Alemaniako Renania-Westfalia, Emscher eta Ruhr ibaien erregio industrialetatik tartekamarteka datozkigun notiziei erreparatuz bederen.
Gure egunetan eta gure latitudean nahiago izaten ditugu
eskenatoki urbano eraberrituetan txertatzen ditugun presentzia
apaingarriak; industriaren ondorengoko hiriaren irudi idealak
alegia, sasi-museo eta sasi-monumentu bihurtutako lurraldean.
Horrela, fabrikatzarren hilkutxa esanguratsuak ikuslearen
begietarako bigunduak eta zinez lirainak eskaintzen zaizkigu,
han-hemenka etxeen tartetik altxaturiko kanpandorre modernoak bailitzan; seguruenik beraien garaiko sufrikario latzaren
oroimenari muzin eginez, etorkizuneko logotipoak diruditen
paraje postmodernoetan.
Enpresa-lurralde berrien paradigma: teknologi parkea hirietako ingurumarietara hedaturiko metropolian

Funtzio produktiboen banaketa espaziala molde arrazionalistetatik eratorritako hirigintzaren eredua suposatu zuen garai
baten. Horien korronteen moduak itsu-itsuan jarraitzea alde
batetik ezin gorpuztu zitezkeen utopietan amaitzeko parada
izan bazen ere, bestetik norberak bere erara ulertzen zituenean posible zen hiriaren egitura eta formarekin topo egiten
genuen. Autarkiatik garapenera zihoan XX. mende erdialdeko
Espainiar estatuan ere, eta hortaz politikoki eta administratiboki Euskal Herrian, hasieran Bilbo Handiko komarka
deitu zitzaion aglomerazio urbanoan hiri organikoaren ideiak
marraztu zituzten, paper gainean bada ere. Alabaina, Bilboko
metropoliaren forma azken finean industriaren beharrizanek
irudikatzen zutenaren araberakoa zen.
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Edonola ere, hiri-orbana puzten eta puzten zihoan neurrian are
eta argiagoa zen fabrikek okupatzen zuten zentraltasuna ibaiko
ardatzaren bi erriberetan (ezkerraldean eskuinean baino askoz
ugariago). Urteen poderioz libre utzitako espazio horiexek
izan dira gerora zentraltasun berriko guneak, balio erantsiak
hamaika eta bat erakarri dituztenak.
Horrenbestez, industria berriak bestelako zonaldeak aldarrikatuko zituen XX. mendeko azkenalditik aurrera. Hiriburuetatik kanpo, landa-gune berdeak, eremu jasangarriak, tradiziozko
industriaren ikuskizunetik zeharo aldenduak. Hauetan, arkitekturak ez digu sarritan erakusten kanpoaldetik barruko funtzionaltasuna edota bertan garatzen diren zereginak, baizik eta
ustezko abangoardiaren simulazioa (1) eta batzutan monumentaltasuna, enpresen ikur propioak hiru dimentsiotako logotipo
bezala aldameneko lorategi edo zuhaitz anizkoitzez hornituriko
oihan faltsuetan integratuz; lehen aipaturiko eskulturak (eta abar)
errotondetan agertzen diren gisan. Parke teknologiko hauetan
zailtasunez aurkituko dugu ikatz koloreko ke-hodirik, garabirik,
biltegi ikusgarririk edo karga-lekurik.
Mamutzar grisak egunsentiko laino artean han-hemenka
izango ditugu baso lanbrotsuetan dispertsatuak, paisaiaren
kalitatea eta errespetuzko trataera bermatzeko baino kontzientziak
zuritzeko agian balioko duten lurralde barreiatuetan (industria
pisutsuaren gibelean gertaturiko sprawl erako berrantolaketaren ondorioak, hondoan dirauten mekanismo produktibo,
ekonomiko eta ideologiko injustuak tapatzeko gauzatzen
diren interbentzio eta operazioak; akzio politikoz justifikatzen

den begirada utopikoaren biolentzia). Egoera hauetan beti
maneiatzen dira dozenaka bat hitz potolo, epe laburreko
beharrizanen maltzurkerietara makurtuak: garapen iraunkorra
(hirigintza barne), marketinga, teknologia, estimulua, planifikazioa, ongizatea eta ekologia beste batzuen artean. Eko
aurrizkiak den-dena bere egiten duenean hiri orlegietako zentral
nuklearrak ere jasangarriak izaten dira.
Eta gero zer?

Honela definitzen direnak ez dira paisaia kulturalak baizik
eta paisaia estetikoak, eta hiri barreiatuaren diseinuak testuinguru naturala baino artifiziozko parke ordenatuak hartu ditu
mendean. Estetiko hitzak kasu honetan ingurune itxurosoari eta
ornamentuzko apaingarritasun nahiari men egiten dio, hirigune
lodietako gantzak isurtzen duen lurrinaren lekuko; lurralde
kolapsoaren adierazgarri nagusienetakoak.
Ideia horri kontrajarriak ditugu kategoria estetiko polisemiko
eta anizkoitzak. Batzutan artearen esparrutik ezpada antzeman
ezinezkoak. Hala nola, abar idortua dirudi burdinaren herdoilak. Eta itsas oskolen gisako harrabots urrunen oihartzunak
ere adituko ditugu altzairuz loturiko zutabe eta habeetan. Itsas
bazterrean edo ibaien ertzetan, metalezko urmael bustien
usaiak burdin arretuaren xarma erakartzen digu sudurrera;
lur-gorri marroi-iluna, Euskal Herriko kolore sinbolikoetako
baten azal sakonean ezkutatzen diren eta aspaldidanik inskribatu izan diren leinu zaharren saminak, altzairuzko zizel
boteretsuak burdina-mendietan bortizki sortzen zituen zulo
beltzetan gorderik, zokoraturik. Makina bat dinamita eta mailukolpe jasateko bertutea ukan zuten lur hautsiak, desitxuratuak;

(1) Sarri askotan simulatua dena errealitatearen lekuan jartzen da. Hirigileek ez dute
lurraldea bere horretan imajinatzen; gizarte bat imajinatzen dute lurralde horretarako,
maketa bihurturiko espazio baldintzatuan.
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Almeriako eta Bilboko itsasadarreko aurri industrialak. Egilea: Isusko
Vivas, Amaia Lekerikabeaskoa.
2010

Barakaldoko azken industria enblematikoen eraispena (Sefanitro eta Atlántica). Egilea: Isusko Vivas. 2011

etsiak. Bertan, oraingo isiltasunak ez ditu estaltzen jaun eta jabe
diren atzoko zaratak. Horixe baita belarrietara heltzen zaigun
iskanbila kontrajarria. Biharamunean zer izango den pentsatu
beharko. Betorkigu, beraz, itxaropena. Bien bitartean, oraindik
ere adreiluak eta porlanak espazio habitagarriak eraikitzen ditu,
geroago beirazko larruz eta titanioz jantziak. Bertan islatzen
dira etorkizuneko ametzak (zeintzuk?) baina baita iragandako
hiriaren traza hauskorrak ere.
«Hiri-diseinuan kezkaturik, eraikuntzaren zoramenean dabilen hirigintzaren praktika zaharkituak, gaur egungo gizartearen eskakizunei erantzuteko baliogabeko tresnak ikusi beharko aldaketarako zein formula
hobesten duen. Hirigileak konplexutasunari heldu beharko dio, zeren eta
organo bakoitzaren funtzionamenduaz gain, organoen arteko harremanek
egiten dute gorputza ongi aritzea. »
Ula Iruretagoiena
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