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Julia Schulz-Dornburg argazkilariaren begirada duen arkitektoa da edo, agian, arkitektoaren begirada duen argazkilaria.
Ruinas modernas. Una topografia del lucro liburuan (Àmbit,
2012) Espainiako estatuan burutu diren sustapen urbanistikoen hezurdurak eta aztarnak erakusten dizkigu arkitektoak.
Katalunian ezarria, Munichen jaiotako arkitektoak «mozkinen
topografia» bat marraztu nahi izan zuen eta, kamara lepoan,
Espainiako estatuko amesgaiztoaren agertokiaren hormigoizko
hezurdurei erretratuak ateratzeko intentzioz ekin zion lanari.
Zelaietan zehar ugaritzen diren hormigoizko hezurdurak, erdi
buruturako errepideak, larre artean agertzen diren farolak, azkar burututako ezponda erraldoiak iraganeko testiguak al dira?
Edota, askok oraindik pentsatzen duten bezala, etorkizuneko
itxaropena, noizbait dena bere «onera» itzuliko delakoan.
Ikuslearen arabera, hortaz, aztarna horiek ametsak edo amesgaiztoak izango dira.
Liburuaren egilea ez da hausnarketa horretan sartzen, eta
XIX. mendeko geografo bat nola, modu zientifiko eta aseptiko batean ekiten dio jardunari. Liburua lau zatitan dago
banatua: Hedapena, Okupazioa, Sorrera eta Fikzioa. Joan
gaitezen, banan banan, bakoitzaren ezaugarriak aztertzen.
Hedapena

Espainiako estatuko lur antropizatua, hau da, naturala ez dena
eta inoiz izatera bueltatuko ez dena, 1987. eta 2005. urteen
artean, % 52 hazi egin zen. Hots, urtero 19.340 hektarea lur
natural ito izan dira zoladura ez-iragazkorren pisupean, gutxi
gorabehera Trebiñu udalerriaren azalera bera. Arazoa. Espainiako Jasangarritasunerako Behatokiak (OSE, gaztelaniaz)
2006ko txostenean 1.239.059 Ha artifizializatu aurreikusten
zituen 2010erako. Egun, zaila izango litzaiguke OSEren
aurreikuspen hori alderatzea, 2013ko maiatzaren 31n itxi
baitzituzten ateak, finantzaketa ezaren poderioz.
Corine Land Cover lur-behatokiaren proiektuak ere 2006ko
datuak besterik ez duu azaltzen. Orain dela 7 urteko txosten
horretan, askok harro aurkezten zituzten estatuko eraikuntzako zenbakiak sekulako garaipen bezala: Espainia zen EBren
esparruan gehien eraikitzen zuen estatua, eta 1.000 biztanleko/urteko etxebizitza-tasarik altuena zuena. Madril ingurua
eta Mediterraneako kosta izan ziren utopia horien biktima,
bai barne-erosleen menpe bai Europatik etorri beharreko
kanpoko inbertsoreak morroi zituztela.
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Schulz-Dornburgek klasifikatutako hedapen urbanistikoetan
errepideak besterik ez dira agertzen, sektore bat urbanizagarri
bilakatzeko ezinbesteko estreinako urratsa. Urbanizazio-lan
horiek lurraren izaera legala aldatzeko beste asmorik ez daukate, eta horrek are eta mingarriagoa bilakatzen du lur naturalak pairatu duen artifizializazioa. Lur naturala mozkinen morroi
bilakatu dela, eta ez gizartearen garapenaren lagun, inoiz baino
nabariagoa da.
Okupazioa

Aurreko klasifikazioak herri trinko batetik hazten zen sektore
bat protagonista bazuen ere, gorputzeko organo batean
sortzen den kistea bezala, epigrafe honetan kokatzen diren
promozioak modu arrotzean sortzen diren tumoreak besterik
ez dira. Liburuan agertzen diren planoetan, sateliteko argazkiak baino esanguratsuago, Golf Resort-ak minbizi-zelula balira
bezala agertzen dira, mehatxatzaile eta zital.
Trampolín Hills Golf Resort, Golden Sun Beach & Golf Resort,
Urbanización Dominion Heights... handinahikeriaz betetako
izenak, berdea urria den tokietan golf-zelai eskoziarrak
eraiki nahi zituztenen borondatearen isla. Esteponan dagoen
Dominion Heights urbanizazioan narriadura-egoeran agertzen
diren «Pueblo Marinero» (sic) motako etxebizitzek bestelako
okupazio baten lekuko izan dira, errekurtso gabeko etorkinen
bizitoki bilakatu baitira.
Sorrera

Liburuan, «Sorrera» deritzon kapituluak «kolonia» du azpititulu. Hitz horren esanahia ona edo txarra da, noren ahoan
esaten den. Erroan, erromatarrek konkistarako erabiltzen zituzten gotorlekuak ziren koloniak, eta liburuan agertzen direnak
ere kanpoko inbasore batek lurralde arrotz batean txertatzeko
erabilitako makina urbanistikoak bezala uler daitezke.
Kapituluan, lehenbiziko okupazio-lizentzia inoiz jaso ez
duten etxebizitza-kale luzeak ikus daitezke, Estatu Batuetako
zonbiak noiz etorriko zain. Kanpotik zetorren botereak pot
egin eta gero bertan behera utzitako obrak ditugu hauek, normalean promotorea hartzekodun-konkurtsoan sartu eta gero.
Atal honetan koka daiteke hiritar xumeek egindako mikroespekulazioaren atala, ez baitira turismoaren argipean eraikitako
promozioak (adibideek Galizia edo Zaragozara garamatzate,
Levanteko zoramenetik urrun).
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Julia Schulz-Dornburg egileak utzitako irudiak.

Fikzioa

Schulz-Dornburgek azken kapitulurako laga du pastelaren zatirik goxoena; aspaldi, kondaira urbano batek
zioenaren arabera, Valentziako haurrek, ikastetxean hiri
baten izena esateko eskatzen zietenean, sano-sano erantzuten zuten: «¡Marina d’Or, ciudad de vacaciones!».
Inon bada valentziar anabasa irudikatzen duen objekturik, Marina d’Or Golf promozioa da. Cabanes (3.019
biztanle) eta Oropesa (10.088 biztanle) udalerrien ondoondoan, «urrezko» promozioak 141.576 lagunentzako
planeamendu bat aurreikusi zuen, 33.000 eraikinetan
banatuta. Egun, Valentziako Gobernuak planeamendua
sustatzeko mandatua zuen promotorearekin eten eta
gero, gunea guztiz lagata dago, lur-mugimenduak ere
egin ez direla, zorionez, eta promozioa sustatzeko utzi
duten karpa bat lekuko soil delarik.
º Ibai Gandiaga arkitektoa da.
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