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LABURPENA:Turismoaren praktika eta bidaiatzea tokiak ulertzeko eta hautemateko narratiba gisa onartzen baldin badugu,
derrigorrean, postalak kontakizun horretan duen rola aztertzera
behartuta gaude.

ABSTRACT: If we accept tourism and travel practices as narratives to understand and perceive a place, then we must analyze
the role that postcards play in such a storytelling.
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Hiriek naiz lurraldeek haien garapen-estrategia bisitariak
erakartzeko gaitasunaren lehian kokatu duten honetan,
postalak, argazkiak eta, oro har, irudiak berebiziko komunikazio-erreminta bilakatu dira. Baina, zein da lurralde edo
hiri batek adierazten duen, edo zehatzago, erakusten ez duen
irudia? Bestalde, beharrezkoa ote da nolabait ezkutatzen den
hori plazaratzea? Argazkiek hiriaren, arkitekturaren, eta oro
har, paisaiaren esperientzia moldatzen dute (Solá Morales,
2009), zalantzarik ez, eta are gehiago turismoaren industriak
baliatzen dituen irudiek. Hala, paisaia-irudien eta hiri-irudien
komertzializazio mediatikoak esperientzia bat edo batzuk
soilik transmititzen ditu, fikzio bat eraikiz eta erakargarria
dena baliatuz.
Erakargarritasun hori baina, ez da zer natural bat, turismoaren praktikak osatu duen zerbait baizik (Corboz, 1983),
eta era berean, etengabe erreproduzitua izan dena. Hala,
hiri-paisaia baten egunerokotasunaren hainbeste elementu
mespretxatzen izaten dira, esaterako, periferiak edo aldiriak.
Egunerokotasun horiekin batera, bertako elementu sozial
eta eraikiak ere arbuiatzen dira. Zer dela eta? Ba ote da ezer
aldirietan postal bilakatzea merezi ote duena? Berriz ere,
zertarako balio du aldirietako egunerokotasuna irudi turistikoen bidez eszenifikatzeak? Tarteko erantzun batek, alegia,
errealitate periferikoen bestelako irudikapen batek zenbait
onura ekarriko lituzkeelakoan gaude; esaterako, estigmatizatuak diren eremuen irudiaren, eta, oro har, haiekiko existitzen
diren aurreiritzien aldaketa bat eta, bestetik, hiri-paisaia arketipikoari kontrajarria dagoenaren onarpena.
Paradoxa

Aldiri eta postalaren arteko loturari erreparatzean paradoxa
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batekin egiten dugu topo, eta paradoxa horren oinarriak
turismoaren praktikak hirien irudian izan duen eraginarekin
du zerikusi zuzena. Corbozen arabera, XIX. mendeko turista
ingelesek ezarri zuten toki miresgarrien estandarra, oraindik
orain onartua dagoena (1983: 6). Egun aldirietan aurkitzen
dugunak ez du bat egiten estandar horrekin, eta postaletatik,
zirkuitu turistikoetatik at gelditzen dira paisaia horiek.
Aldiriak normalean toki ez-zentralak edo eszentrikoak dira.
Tradiziorik eta memoriarik ez duten eremu gisa ulertzen
dira, ondare sozial eta eraikin esanguratsurik gabekoak eta,
batez ere, errutinaren arauek moldatzen dituen eremuak
dira. Itxurari dagokionez, haien ordena-gabezia da ezaugarri
aipatuena. Herri periferikoak, eta funtzionalki ordenatutako
bazterreko eremuak dira aldiriak. Modu orokorragoan,
paisaia hiritartua (urban landscape) esaten zaion hori ere aldiri
izenda dezakegu. Era zabarrago batean adierazia (agian,
deigarriagoan), hiri-bazterrez ari gara. Ostera, postaletako
lengoaia sintetikoa izan ohi da, elementuak argi eta ordenatuak adierazten dituena. Erabilerari dagokionez, oroitzapen
gisa eta esperientzia ezohiko baten testigantzak izan ohi dira
postalak. Hortaz, aldiria/aspergarria eta postala/oroigarria
lotzean, kontrajarriak diren bi ikuspegiren arteko loturaren
bila ari garela konturatuko gara.
Hiri-bazterra aipatzen dugunean, ordea, denok dugu irudi
garbi bat buruan; postal tradizional bateko irudien antz gutxi
hartzen diegu, are gutxiago toki erakargarri batena. Baina,
hona hemen beste paradoxa bat: buru-irudi hori ere, ez ote
da, bada, postalaren moduko imajina bat? Baiezkoan gaude,
postalak bezalaxe, aurreiritziak marrazten dituen irudikapen
bat baita. Izan ere, aurreiritzi horiek bazterreko paisaia ezaugarri negatibo eta generikotasun globalarekin lotzen dituzten
ideiak baitira. Are gehiago, aldirietako paisaien irudiaren eta
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paisaia arketipiko eta tradizionalen artean sortzen den kontrastea dela-eta aurreiritzia sortzen da, aipatu kontrastea dela
medio, operazio dialektiko sinple baten ondorioz.
Badirudi, aldiriek edo hiri-bazterrek ez dutela tokirik hortaz
hiriaren ideia orokorrean. Are gutxiago bisitari bat erakarriko duen irudiaren baitan. Hiri-bazterrak, hiriaren parte
direla esatea zilegi da; hots, hirigunea bilakatu den antzerkieszenaren atzealde funtzional bat, baina antzerkiaren parte
osoa era berean. Funtsean, hiri-bazterrek hiriaren jardutea
bermatzen baitute, eta, hartara, lurralde oso batena ere bai.
Hiri-bazterrak tokiaren eta globalizazioaren artean kokatzen
diren eremuak dira (Sieverts, 1995). Bizitokiak, saltoki handiak, industriak, azpiegitura handiak, zabortegiak… funtzio
horiek denak kokatzen dira bertan, bazterrean. Ikuspegi
funtzionalistaren arabera, aldiriak, bazterrak, hiri direla esan
daiteke, hortaz.
Begirada turistikoa

Gizarte modernoaren erroetan dago oporren eta bidaiaren
arteko lotura. Bidaiatzeak errutinatik ateratzea esan nahi
du eta eguneroko lan-bizitzaz ahaztea kitzikagarriagoa den
esperientzia bat bizi ahal izateko. Turismoaren oinarriak
John Urry-ren hitzetan jakin-mina, benetakotasuna, kodea
eta barneraketa dira, eta, lau horiek moldatzen dute turistaren
begirada. Jakin-minak bidaiaren erakargarritasun-maila zehazten du, hots, lekuz aldatzeko grina, errutinatik ateratzeko
nahia, alegia. Benetakotasunaren funtsa ezberdintasuna da,
eta turismoaren hastapenetan, exotismoa zen. Alegia, norberaren egunerokotasunarekin zerikusi gutxi duen errealitate
ezberdin eta erakargarri bat. Egoera hori arautzen duen
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jokabidea edo portaera kode batean datza, bestela esanda,
ohitura, tradizio, mito, joera multzo bat. Bertakoa denak
ezinbestean onartua duen arau-sistema bat da kodea, baina
baita bidaiaria zeharo txunditzen duena ere. Kode hori maiz
izaten da fikzio bat edo errekreazio bat —ikuskizun edo
antzerki folklorikoen, espazio tematikoen, nostalgia pizten
duten kontakizunen eta itxura klasikodun espazioen bidez—,
eta izan daiteke tradizio batekin zerikusia duena edo bidaia
tematiko bati atxikitzen zaiona (bidaia erromantikoa, motxilero ibiltzea Asian, Ipar Europako gazteen mozkor-festak
Saloun) eta tokiko egunerokotasunarekin zerikusi gutxi
duena askotan. Bidaiariak edo turistak, kode horren jakitun
direlarik, bertan barneratzen saiatzen dira, egunerokotasun
berri eta exotiko hori bizitzeko gogoz.
Turismoaren narratiba honek tresna nagusi bat erabiltzen du
eta hori irudia/argazkia dela argudiatzen du Urry-k, nolabait
aipatu 4 faktore horiek produzitu eta erreproduzitzeko gai
baita. Argazkiak eta irudiak turismoaren fenomenoaren
baitan azaltzen diren eragile guztiek produzitzen dituzte
(turoperadoreek, medioek, bidaiairek eta tokian-tokiko
hostalariek). Argazkiaren bitartez, jakin-mina sortzen da,
benetakotasuna eta kode bat (erre)produzituz. Era berean,
bisitariek, haien argazkiekin bidaiaren aurretik dagoeneko
digeritu duten benetako kodea erreproduzitzen dute haien
barneratze-prozesua oroitu ahal izateko eta, aldi berean,
besteren jakin-mina piztu ahal izateko.
Urry-k turistaren begiradarekin bataiatu zuen fenomeno hau,
lente baten modukoa da, zenbait gauza zorrotz adierazten
dituena eta beste batzuk, ordea, fokutik kanpo edo jokoz
kanpo uzten direlarik. Urry-ren ustez, irudia da funtsean,
begirada hau moldatzen duen tresna nagusia.
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Argi dago, hasieran esan dugun bezala, baldin eta turismoa
toki bat ulertzeko praktika gisa onartzen baldin badugu,
giltzarria praktika horrek tokian tokiko kodea(k) eta
benetakotasuna(k) ulertzeko eta komunikatzeko moduan dagoela. Eta, esan bezala, ulermen horrek aurretik sortzen den
ikusmina moldatzen du, turismoaren industriak eta medioek
darabilten tresna nagusiaren bidez, irudiaren bidez, beste
modu batean adierazia, clichéa-ren bidez.
Zergatik ez dago aldiriak irudikatuko dituen postalik?

Zenbait arrazoi aipa daitezke; praktika sozial marjinatuak
edo gaizki ikusiak bertan gertatzen direlako (prostituzioa edo
zakar-botatze ilegalak, esaterako) eta perfil sozial marjinatuak ere eremu horrekin lotzen dituelako uste orokorrak. Beste
paisaia estigmatizatu batekin alderatuz gero aldiria, adibidez
industria-paisaiarekin, zera esan dezakegu: hiri-bazterrak ez
dutela iraganeko industria-langileriaren borrokak sortzen
duen nostalgia loturik, ez dutela haiek bezala aldarrikapenaren indarrik ere, eta hiri bazterrak ez direla miresmenik sorrarazten duen gizarte- eta ekonomia-prozesuaren testigantza
espazialak.
Aldirietako zenbait gunek industriagune tradizionalek
bezainbesteko eragin kutsakorra izan arren, ez da antza,
arkitektoon estimua zor zaion ondare eraikirik kokatzen hiribazterretan, nahiz aldirietako paisaiak industria-jardueraren
morrontzan funtzionatu eta logika industrialek moldatuak
izan. Hiri-bazterretako eta aldirietako narratiba guztiz bestelakoa da, eta oraindik orain dago deskubritzeke. Esan daiteke,
esploratu gabeko tokia dela, terra nulius bat, eta bertaratzen
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den lehenengoak testigantza gisa bidaliko duela bere argazkiaren bidez hura irudikatuko duen lehen postala. Hortaz,
postalen gabezia ez du espazioaren eiteak soilik justifikatzen,
paisaia bera ulertzeko ditugun erreferentzia estetikoekin eta
esanahiekin sortzen den talkak baizik.
Aldirietako postalen beharraz

Xavier Costa-k (2009) dioen bezala, eta Buchanan-ek
(2005) hizkuntza filosofikoagoan adierazten duen bezalaxe,
hiriguneak hutsune bilakatu dira, frikzio gabekoak, geldiunea
eskatzen ez duten espazio leunak dira egun. Paisaiak banalak
bihurtu dira eta eraiki dira (Muñoz, 2008). Eduki gabekoak,
haien esentzia eta egia postaletan soilik azaltzen delako.
Nolabait, antzinako argazkilariek errealitatea objektu batean
kapturatzeko zuten nahia bete egin da, hiri-espazioa objektu
izoztu eta zurrun bilakatuz. Hortaz, esan al daiteke hirien
errealitatea aldirietan aurkitzen dela? Agian gakoa ez da benetakotasun esentzial bakarraren bila ibiltzea, baizik eta hiriaren
aniztasuna eta izaera heterogeneo dinamikoa onartzea.
Hausnarketa honen helburua ez da aldirietako egunerokotasuna hurrengo destino turistiko bilakatzea ezta horren
fikziozko antzezpenarekin kontsumo-produktu bat eraikitzea
ere. Gehiago da objektu turistiko nagusia den argazkiaren edo
postalaren kualitateen bidez aldirietako estigmaren eraldaketa
bat bilatzea. Ezaugarri horiek dira, oroimena, subjektibotasuna, testigantza, errekonozimendua eta seinalizatzea. Hots, aldirietan barrena esplorazio bat egitea eta aurkikuntza horiek
plazaratzea. Esan bezala, aldiriak baldin badira historikoki
hirigunearen sostengua eta egituraren partaideak, aitortzen
ez zaien garrantzia eman nahi zaie. Hau, ariketa fina bezain
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arriskutsua da, turismoak eskatzen duen saltzeko grinaren
menpe, partzialtasunean eta banalitatean erori nahi ez baldin
bada behintzat.
Agian aldiriekiko ikusmina pizteko erabili daiteke turistaren
begirada, sorpresaren bila dabilen begirada kuxkuxeroa,
bertako beste irudi sorta alternatibo bat sortzeko. Zertarako?
Hiriaren inguruan dagoen ideia homogeneo, zentroarekiko
menpeko eta partziala osatzeko. Hiriaren parte den aldiriaren
narratibak bildu edo/eta sortu daitezke bertako testigantzak
eta oroitzapen grafikoak erabiliz, besterik ez bada, existitzen
direlako. Hein batean, ariketa honen zati handi bat egina
dago Interneten. Izan ere, sare sozialen, mapen eta irudiak
elkarbanatzeko atarien bidez (Open Street Map, Picasa,
Google Earth, Flickr, Facebook…) dagoeneko osatu daiteke
aldirietako testigantza lokalak biltzen dituen datu base geoerreferentziatu bat. Hortaz, lantzen ari garen ildoak bere
kabuz bilakaera bat baduela argi dago, eta hala aldarrikatzen
dugun irudi bidezko narratiba alternatiboa suspertzen ari da,
akademiaren, adituen inolako laguntzarik gabe.
Teknikoek nahiz adituek lagun dezakete, ordea, begirada
horien atzean dauden paisaiaren, lurraldearen potentzialak
identifikatzen, biltzen eta diseinu-proiektuaren osagai bihurtzen. Aipagarriak dira, hortaz, aldirien potentzialetan arras nabariak diren espazio naturalekiko zubi diren espazioak,
baita bertan kokatzen diren nekazaritza-jarduera informal
nahiz formalen ekarpen garrantzitsua ere.
Ezin daitezke ahantzi aldirietan suertatzen diren praktika
sozialen izaera espontaneoak, jolasgarriak eta inprobisatuak
ere, hiriguneetan ez bezain arautuak eta nolabait espazio-
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arekin interakzio askeago bat adierazten dutenak (Edensor,
2005).
Bestalde aldirietako ondare eraikiaren presentziak hiriaren
garapena ulertzeko duen balioa ere bada hor; funtzionalki
pluralagoak eta integratuagoak diren espazioak lortzeko izan
dezakeen rola aipagarria da. Industriaguneek, auzo isolatuek,
azpiegiturek, hondar espazioek eta abarrek berrirakurtze baten bidez esanguratsu bilakatu daitezkeen elementuak denak,
esan bezala, tokiaren eta globalitatearen artean kokatuak.
Prozesu naturalen perspektibatik, aldiriak aberatsak dira ez
soilik artifizio eta naturaren arteko zubi gisa, baita antzuak,
erabilera gabeko, abandonatuak diren espazioen birnaturalizazio-prozesu espontaneoetan ere, hirugarren paisaia delakoa
sortzen denekoan (Clément, 2007). Espazioaren nolakotasunak adierazteko erabili daitezke zenbait landara arrotzen
kolonizazio espontaneoaren susperraldiak, indikatzaile baten
gisara erabiliz. Marion Shoard idazleak horrelako prozesuen
garrantzia ere aldarrikatu du haien izaera ez-erregulatuei,
berezkotasunari eta didaktikotasunari ere erreparatuz (2002).
Aurrekoarekin lotuta, aipa dezagun aldirien inguruan narratiba alternatibo bat sortzeko gai izan dela Ian Sinclairen
lana, Londreseko M25 ingurabidearen inguruan egindako
esplorazio-bidaiaren kronikan. Milaka xehetasunez josita,
lotura historikoak eginez, ebokazio estetiko eta tenporalak
erabiliz, mega-hiri horren, baita Ingalaterrako countrysideak
zehaztutako izaera, kontakizun honekin osatzen du; bestelako argazki bat egiten du aldiria eta autopista bidelagun dituela. Mugimendua aldiria hautemateko osagai garrantzitsua
dugu, garraio-azpiegituren presentzia nagusia dela-eta.
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Osagai horri helduta, eta begirada kuxkuxeroak gidatua,
Caro Diario filmeko lehen zatia eredugarria da hiriaren
irudikatzean, Erromako aldiriek (abuztuan huts-hutsik)
beste xarma bat dute Nanni Moretti-ren Vespatik hautemanda.

onartzeko balio du; guri arrotza zaigun hori, baita hiriari
arrotza zaion bere beste hori, hots, aldiria, onartzeko ere.
Aldirietako berriak behar ditugu, testigantzak; joan gaitezen
bada txangoan, esplorazioan, kuxkuxeoan, turismoa egitera
bazterrera.

Bukatzeko, bi aipu esanguratsu gure ideiaren inspirazio-iturri eta euskarri metodologiko bezala. Batetik, Los Angelesi
buruz egindako arkitektura-gida, Reyner Banham-en (1972)
eskutik. Bestetik, terrain vague kontzeptua Ignasi Solá de
Morales-ek definitu bezala (1995).
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(1) Argazkiaren ordez, Banham-en diskurtsoaren eta esperientziaren emaitza
da bideoa. Ikusi Reyner loves LA bideoa hemen: http://vimeo.com/22488225
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