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LABURPENA: Gizakiaren desagerpenaz, eta ondorioz, hark
eraikitako medioaren zoriaz mintzatu izan diren hamaika narrazio landu izan dira azken 200 urteetan. Giza apokalipsiaren
ondorengo etorkizun hipotetiko batean, zer-nolako ikuspegia
eskaintzen digute fikziozko kontakizun horiek eta zer iradokitzen digu errealitateak?

ABSTRACT: During the last 200 years, fictional tales have
often described the end of the human species, and as a result
they have also described the fate that environments created
by human beings would suffer. What kind of point of view do
these depictions offer us in a hypothetical post-apocalyptic
future? And what does reality suggest?
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Gizakirik gabe geratu den arkitektura

Gizon zaharrek zioten, beraien gurasoek ziotela, landa-lurrak abandonatuak izan ondoren, aldaketak denbora gutxian izan zirela nabariak.
Dena berde bilakatu zen lehen udaberrian, London jauzi ondoren (1).
Gizaki orok bere buruari galdetu izan dio noizbait, zer utziko
ote zuen bere atzean heriotza ate-joka izatean; era berean,
gizadiak ere galdera bera egin dio bere buruari: Nolako planeta
utziko lukeen lurrazaletik desagertuko balitz, edo behintzat
bere presentzia asko apalduko balitz. Gogoeta horiek eleberri,
bideo-joko, komiki edo film gisa irudikatu izan dira. Zer gertatuko ote litzateke gizakiak eraikitako hiri eta azpiegiturekin,
gizakia desagertuko balitz? Zein izango litzateke naturaren
papera gizakirik gabeko mundu horretan? Nola imajinatu izan
dugu? Zenbateko aldea dago guk eraiki izan ditugun fikzioen
eta errealitatearen arten? Askotan ikusi dugu zer gertatu izan
zaion arkitekturarik gabe geratu den gizakiari, baina zer gertatuko litzaioke gizakirik gabe geratu den arkitekturari?
Post-Apokalipsia Fikzioan: azken epaiketaren eguna giza
irudimenean

Gizakiak, gizaki denetik, munduaren bukaerari buruz asko idatzi du. Hasiera batean erlijio-pentsaerari loturiko narrazioetan
manifestatu zen giza espeziearen bukaerak sortu izan digun
egonezina. Izan ere, jazoera aski ezaguna da apokalipsi hitzak
berak munduaren bukaera profetizatzen duen kristau-bibliako
liburu baten izenburua dugula. Hala ere, esan genezake gaur
egun ezagutzen ditugun fikzio apokaliptiko eta post-apokaliptikoen aitzindaria Lord Byron izan zela “Darkness” izeneko
poemarekin. Poema horrek giza espeziearen desagertzea narratzen du eguzkia itzali ondoren. Lehengo narrazio moderno
apokaliptiko horretan gizakiaren eraikuntzen zoriari buruzko
gogoeta bat ere badaukagu, non su ematen zaien, hotzari eta
iluntasunari aurre egiteko xedearekin.
(1) Jefferies, R. (1885): After London. Egilearen itzulpena: «The old men say their
fathers told them that soon after the fields were left to themselves a change began
to be visible. It became green everywhere in the first spring, after London ended».
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Errege koroatuen jauregiak, etxolak, bizidun ororen etxebizitzak,
sutegietan erreak izan ziren, hiriak suntsituak izan ziren,
eta gizonak sutan zeuden beren etxeen inguruan bildu ziren,
beste behin bestearen aurpegia ikusi ahal izateko;
zorionekoak haiek, sumendi batean bizi zirenak, beraien argi zuzi
mendiak (2).
Olerki horren ondoren hainbat eta hainbat lan egin izan dira
giza espeziearen gainbeherari buruz. XIX. mendean zehar,
Mary Shelley-ren The last Man (1826)(gizakia plaga bortitz
batek akabatzen du) edo H.G. Wells-en The War of the Worlds
(1898) (estralurtarrek lurra erasotzen dute) bezalako entzute
handiko eleberriak idatzi izan ziren.
Baina horien artean XIX. mendeko lan bat goraipatu beharko
bagenu, Richard Jefferies-en After London izango litzateke.
Idazle ingeles horren lan horretan, zehazten ez den ezbehar
baten ondoren abandonatua izan den Ingalaterra bat deskribatzen zaigu, non hura uzteko botererik ez baliabiderik ez
zutenen ondorengoak gizarte kasik Erdi Aroko batean bizi
diren. Obraren lehengo atalak, «The Relapse into Barbarism»,
bertan behera utzitako Ingalaterraren birnaturalizazio-prozesua
modu oso zehatz batean deskribatzen du; modu nahiko azkar
batean, momentura arte gizakiak eraikitako guztia naturak
ezabatzen duelarik. Londres, padura bat izatera itzultzen
da, laborantza-lurrak laster baso bilakatzen dira, eta behin
etxe-abereak izandako animaliek, berriz, basati bilakatu arte
eboluzionatzen dute. Giza arrasto ia guztiak desagertu egiten
dira haien presentzia apaltzean.
Fikziozko narrazio post-apokaliptiko goiztiar hauek bi talde
ezberdinen adibide dira; alde batetik, gizakiaren medioaren
suntsipena narratzen dutenak (horrek ondoren gizakiaren
suntsipena edo migrazioa ekartzen du), eta, bestetik, medioaren
suntsipenik izan gabe gizakiaren suntsipena edo migrazioa
dakarrena. Ondorengo XX. eta XXI. mendeetan zehar hainbat
(2) Lord byron, G.G.(1816): Darkness (atala). Egilearen itzulpena: «The palaces of
crowned kings, the huts, The habitations of all things which dwell, Were burnt for
beacons; cities were consumed, And men were gathered round their blazing homes
To look once more into each other’s face; Happy were those who dwelt within the
eye Of the volcanos, and their mountain-torch».
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Centralia. Gizakiarentzat bizigaitza den inguru bat izan arren, ez dio inguruko basoari eragotzi herriaren birkonkista bati ekiteko.
Iturria: Google earth.

eta hainbat lan iritsi zaizkigu gizakiaren desagertzearen inguruan. Eta gutxi gorabehera guztiak edo gehienak aurretik aipaturiko bi taldeetan sailkatu ahalko lirateke. Guztiok ezagutzen
dugun adibide bat da Richard Matheson-en I Am Legend
(1954) eleberria eta haren hiru moldaketa zinematografikoak:
The Last Man on Earth (1964), The Omega Man (1971) eta I Am
Legend (2007). Eleberri eta film horiek birus bat dela-eta gizakia
desagertzeko zorian dagoen etorkizun distopiko bat narratzen
digute. Testuinguru antzekoa irudikatzen digute Terry Gilliamen 12 Monkeys edo Neil Marshall-en Doomsday filmek. Kasu bi
horietan post-apokalipsia gizakiaren suntsipenean oinarritzen
da, inguruneak minik jasaten ez duen bitartean. Eta hiru kasuetan gizakiak eraikitako inguruaren birnaturalizazio-prozesu
bat hasten dela planteatzen da giza desagerpenaren ondoren.
Kasu hauei kontrajarriak, Mad Max 2 (1981), Fallout (1997),
Six String Samurai (1998) edo The Book of Eli (2010) dauzkagu,
non medioaren suntsipenaren ondoren (gerra nuklearra edo
hondamendi ekologikoak direla-eta) giza dekadentzia hasten
den. Kontakizun horietan gizakiak Lur planetako ia azken
espezie bizidun bezala irudikatzen du bere burua. Inongo
landaredirik gabeko desertuetan, giza eraikuntza gutxi batzuk
azaltzen diren paisaietan garatzen dira narratzen diren abenturak.
«Eskala txikiko» benetako Post-Apokalipsiak

Azken 200 urteetan, gizakiak modu askotan irudikatu izan
du, bere irudimenean, gizakiak eraikitako munduaren garapena haren desagerpenaren ondoren, baina aitzinean aipatu
bezala, bi taldetan sailka daitezke: gizakiaren suntsipen zuzena
irudikatu dutenak, eta gizakiaren medioaren suntsipena
imajinatu dutenak. Horiek guztiak fikziozko narrazioak dira,
eta gizakiak ez du inoiz pairatu dimentsio horietako jazoera
apokaliptikorik, beraz, zaila zaigu zehaztea zer gertatuko
litzaiokeen guk eraiki izan dugun munduari, noizbait kataAldiri, 2013, IV, 16, 4-6, ISSN 1889-7185

klismo mundial bat gertatuz gero. Hala ere, gertatu izan dira
eskala txikiagoko jazoerak historian zehar, zeintzuek arkitektura gizakirik gabe utzi duten. Medioaren suntsipenik izan
gabe, gizakiaren desagerpenaren adibide bat Hashima irla
japonia-rra litzateke. Irla horretan munduan inoiz izan den
hiririk dentsoenetariko bat izan zen behin eta gauetik goizera
hutsik geratu zen. Kausa ez zen izan pandemia biriko bortitz
bat, ezta inbasio estralurtar bat ere; beharbada hori baino
botere-tsuagoa izan litekeen kausa bat, ekonomia. Irla guztia
ikatz-esplotazio baten inguruan zegoen eraikita eta 1970ean
ikatza merkatuan debaluatzean petrolioaren igoera dela-eta,
enpresak itxi eta irla guztia abandonatua izan zen.
Gaur egun irla gutxika-gutxika bere egoera naturalera ari da
bueltatzen, itsasoak giza arrastoak ezabatzen dituen bitartean.
Gauza bera ari da gertatzen, adibidez, Detroiteko aldirietan.
Industria lokalaren porrotaren ondoren, hainbat eta hainbat
etxebizitza abandonatuak izan dira, eta denborarekin naturak
espazio horiek birkonkistatzeari ekin dio. Espainiako estatuan
ere hainbat adibide aurki genitzake, higiezinen krisia dela-eta
inoiz habitatu ez diren etxebizitza eta azpiegiturak pairatzen
ari diren birnaturalizazio-prozesuekin. Horren adibide dira
Ciudad Real-eko aireportua edo Valdeluz-eko urbanizazioa.
Orain arte ikusi ditugun adibideetan medioak ez du inongo
kalterik jasan, gizakia soilik desagertu egin da. Fikzioetan
gizakiaren medioaren suntsipena gertatu izan denean, gizakia
azken izaki bizidun bezala irudikatu izan da. Baina errealitateak hori horrela ez dela erakutsi izan digu. Denontzat da
aski ezaguna Pripyat hiriaren kasua, non Txernobyleko erreaktore nuklearraren hondamendiaren ondoren, gizakiarentzat
bizigaitz bilakatu zen. Gaur egun, hainbat urte beranduago,
giza bizitza posible ez den hiri horretan, naturak, modu nahiko bortitzean, birkonkista berde bati ekin dio. Beste adibide
esanguratsu bat Centralia herri estatubatuarra da. Ikatzezko
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Waimangu bailara bolkanikoa. 1886ko erupzio baten ondoren bizitza begetal ia guztia
suntsitua izan ondoren, arroka bolkanikoen gainean baso berri bat jaio da.
Iturria: Flickr (creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 generic lizentziapean)
Egilea: Robin van Mourik

faila baten gainean kokaturik, honek su hartu zuen 1968an, eta
ordutik, zigarro bat balitz bezala gutxika kontsumitzen doa,
lurrazalean hainbat eta hainbat arrakala ireki eta bertatik lurrun toxikoak jariatzen dituen bitartean. Giza bizitza posible ez
den leku horretan ere, naturak bere egin du behin gizakiarena
izandakoa.
Birkonkista Berdea

Ez da istripurik lorategietan. Gizakien eraikinek soilik pairatzen
dituzte istripuak. Naturak kataklismoak pairatzen ditu. Ondoren
zauriak orbaintzeko (3).
Gilles Clement paisaialari frantziarraren arabera gizakiok eraikitako erakin (edo azpiegitura) oro desagertzera dago kondenatua bukatu den momentutik, elementu naturalak ez bezala,
ez baitu eboluzionatzeko gaitasunik. Hala ere, eraikinen
ezintasun ebolutiboa gizakiaren presentziaz konpentsatzen da.
Sortzaile eta sorkuntzaren artean nolabaiteko erlazio sinbiotiko bat sortzen da, non gizakiak eraikinak eskaintzen dion
medio erosoaz gozatzen duen bitartean eraikinaren degradazio
naturala geratzen du erabilera eta mantenuaren bidez. Eraikina
gizakiarentzat den bezain beharrezkoa da gizakia eraikinarentzat. Gizakirik gabe, eraikitako medioa degradaziora dago kondenatua. Naturaren indarren aurka babestuko duen zaindaririk
gabe, eraikina naturaren zikloen barnean txertatuko litzateke,
horrek duen suntsitze-berreraikitze dinamikaren barne.
Sumendi baten erupzioak bailara berde bat suntsitu ondoren
(3) Clement, G. (2007): Egilearen itzulpena: «No hay accidentes en los jardines. Solo
las construcciones de los hombres sufren accidentes. La naturaleza sufre cataclismos. Y luego cicatriza».
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Erabilerarik gabeko eraikin industrial bat, Eibar. Erabilerarik izan ez duenez denbora
luze batean hainbat espezie begetalek berau kolonizatzeari ekin diote.
Egilea: Gaizka Altuna

harri bolkaniko eta errautsen artetik urteen poderioz basoak ernaltzen diren bezala, gizakiok asfaltoz, hormigoiz eta
altzairuz estalitako orubeak ere baso bilaka daitezke. Baliteke
gizakiaren desagerpena bizitzeko beharrezkoa duen medioaren
suntsipenaren ostean etortzea, edo medioak inongo kalterik
jaso gabe, gizakia arrazoi batengatik edo bestearengatik
desagertzea. Kasua, bata izan zein bestea izan, gizakia lurrazaletik desagertzean naturak hemen jarraituko du, guk eraikitako
eraikin eta azpiegitura guztiak birkonkistatzen, guk eragindako
zauri guztiak orbaintzen. Zein koloretakoa izango da azken
epaiketaren egunaren ondorengo eguna? Duda askorik gabe
BERDEA.
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