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Baratzea eta biok 

Imanol Esperesate Azpiazu

Irudi, usain, hots eta ehundura ugari datozkit gogora baratzea lerro-
buruaren aurreneko hitz gisa jartzen dudanean, baratzea beste pertsona 
batekin, gertuko pertsona batekin alderatzen edo baratzeari pertsona bat 
bailitzan zuzentzen natzaionean. Toki edo paisaiei kutsu gizatiarra emateko 
joerak erabiltzailearen eta toki edo paisaiaren arteko harreman hertsia islatzen 
du.

 
Toki orok du bere ataria eta baratzeak ere badu berea: garaje baten 

atea, gontzak lurrari paralelo daudela, erditik baino gorago tolesten diren 
horietakoa, behetik hankarekin eta belaunarekin zertxobait bultzatuz gero. 
Haurra nintzenean urdin argia, metalaren distirarekin, erpinak herdoilak 
kamustuak eta gaur egun erpin eta guzti zuriz margotua. 

Baratzea magalera lau maila nagusitan egokitzen da. Goi-goikoan 
negutegia dago lorez, izpilikuaz, batik bat, inguratua. Bi isuriko negutegia 
da, polikarbonato xaflekin egina, ate irristakor bat sarreran eta sabai leiho 
bat isurialde batean dituena, gorantz irekitzen diren horietakoa. Osabak 
negutegiaren alde bat sare batez estali zuen itxuran arrotza eta artifiziala zen 
elementu geometriko eta distiratsu hura, naturak denbora tarte laburragoan 
bere besoetan, bere magalean estutu zezan. Funtsean, osabak sarearekin 
erraztu egin zuen naturak halabeharrez hartuko zuen bidea.

Alison eta Peter Smithsonen UpperLawn etxea (Wiltshire, 1959-62)1 

datorkit burura, antzeko kasuak direlakoan eta mutur beretik tira egiten 
dutelakoan nago: Alison eta Peter Smithsonek esku bakarrarekin eta nire 
osabak birekin. Bikotea esku bakarrarekin tira egiten ari da ez dutelako 
naturaren berezko garapena edo agian zehatzago eboluzioa lasterragotzeko 
inolako aurretiko erabakirik hartu. Nolanahi ere, zinkezko objektu arrotz 
eta distiratsuaren ondoan, harrizko hormarekin eta horman irekitzen den 
leihoarekin orpoz orpo, zuhaitz bat landatzea erabakitzen dute, horrek 
luzera dakarren guztiarekin. Bertan zuhaitza landatzeko erabakiak ez dirudi 
arrapaladan, itsumustuan harturikoa denik, aitzitik, beraiek paisaiaz, tokiaz 
eta zapaltzen duten lurzoruaz duten ezagutzaren isla da, are gehiago, paisaia, 
tokia eta lurzorua eraikitzeko era da.

Bigarren mailan hedatzen den belardiaren erdian bazkari eta afarietarako 
jarri ohi dugun mahai luzea, altzairuzko epai hutseko hodiek osatutako 
egitura batek estaltzen du: bi zutabe lerden lurrean iltzatuak eta bi habe 
nagusi magalari zut, zutabeetan eta ezpondan bermatuak. Bi habearte beraz, 
altzairuzko eta epai hutseko profilek lotu eta zurrunduak, egitura alboetara 
irauli ez dadin. 

Zutabe bakoitzaren bueltan osabak zuhaitz bana landatu zuen, hazi ahala 
enborrak zutabea besarkatu zezan eta adar zein loreak goialdeko sarean 
barreiatu, trabatu zitezen eta profilen arteko hutsuneak bete zitzaten.

Negutegiarekin gertatzen den bezala, baratzeko aisialdirako gehien 
erabiltzen den belardian, hostoz leporaino jantzitako eustormaren itzalpean, 
altzairuzko elementu arrotz bat pausatzen da. Osabaren xedea estalpe natural 
bat altxatzea zen, mahaikideak eguzkitik eta euritik babesteko.

Gaur egun udaberrian eta udan, lurra eta ura eusten duen eustormaren 
hostozko azalak nola, hala estaltzen dituzte adar, hosto eta lore zurixkek, 

egitura lerdenaren zutabe eta profilak. Egituratik zintzilik dirauen kriseiluak 
dir-dir egiten du, altzairuaren distirarekin nahikoa ez balitz bezala. Kriseiluak 
igortzen duen argia apala da oso, osabak aurreikusten zuen konfort giroarekin 
bat datorrena erabat.

Paisaiaren aurrean norbanakoak hartzen duen jarrerari buruz ari naiz 
etengabe, paisaiaren (des)eraikuntzaz alegia. Jarrera horren atzean, alde batean 
asmo zuzena edo zeharkakoa daude eta bestean asmorik eza.

Asmo zuzen edo zeharkakoak, batetik, hariari tira egitearen ildoari 
jarraitzen diote, bi eskuekin edo esku bakarrarekin hurrenez hurren:  Alison 
eta Peter Smithson eta nire osaba hurrenez hurren. Biek ala biek paisaian esku 
hartzen dute, paisaia eraldatzen, paisaia (des)eraikitzen.

Asmorik ezak, bestetik, muga sendo bat ezartzen du lurzoruaren eta 
norbanakoaren oinen zolen artean. Esku-hartzea erabat azalekoa da, lurzorutik 
altxatzen den oholtza batetik ingurua freskagarri bat edanez ikustean datzana. 
Adibide asko daude jarrera hori egoera jakin eta isolatu bat ez dela frogatzeko, 
gure inguruan egiten den arkitektura kaskarrari begiratzea besterik ez dago. 
Ez naiz gaur egungo izen handien itzalak puztutako arkitekturaz ari, aitzitik, 
arkitektura hori gero eta gutxiago interesatzen zait. Zaindu beharreko 
erabiltzaileei zuzendutako eta giza eskalara egokitutako arkitektura xume 
baina aldi berean aberats eta distiratsu eta kalitate onekoaz ari naiz. Hori bai 
interesatzen zaidala. 

Gure herrietan egiten denak gero eta antz handiagoa du haurrak ginenean 
jolasten ginen Playmobil jolasarekin: biribilguneek mugatutako bi norabideko 
errepidea, espaloia bi aldeetara eta bidegorria alde batean, plastikozkoak 
diruditen eta apenas adabururik ez duten eta itzalik sortzen ez duten zuhaitzak, 
kaleargiak, bankuak eta aterpedun autobus geltokiak…

Paisaiaren (des)eraikuntzak halabeharrez paisaiaren eraldaketa dakar. 
Paisaia etengabe ari da aldatzen eta paisaia etengabe ari gara eraldatzen. 
Paisaiak etengabe aldatu behar du, hori da bere patua. Paisaia (des)eraiki 
edo eraldatzeak paisaiaz jabetzen lagun diezaguke; baina, arrazoi-ondorio 
harremana ez da erabatekoa, batak ez dakar halabeharrez bestea, ingurura 
begiratu eta azken hamarkadetan egin diren sarraskiak ikustea besterik ez 
dago. Paisaia bere horretan uztea zilegi da eta batzuetan eta askotan hori egin 
beharko genuke, kutsu erromantiko-pintoreskotik haraindi aurrez paisaiaz 
eta lurzoruaz jabetzen bagara. Horrela, bertan egotea, bertako lurzorua gure 
oinen zolekin zapaltzea, bertan esertzea, begirada kritikoarekin ingurua 
bertatik bertara aztertzea, paisaian arrakala bat egitea bezalakoa litzateke. Hori 
bai, paisaia bere horretan uzten badugu, zaindu beharraren asmo huts eta 
erromantiko-pintoreskoarekin, ez gara paisaiaz jabetzen ari, inguratzen gaituen 
paisaiaz konturatzen ari gara soilik, edo agian ez gara konturatu ere egiten.

Hesi batek banatzen edo lotzen ditu jabetzea eta konturatzea: bertatik 
bertara lurzoruaren arnas geldoa sentitzea, Juhani Pallasmaak bere “Begiak 
azalean” liburuan esaten duen bezala, edo bulegoko epeltasunean ordenagailu 
pantailan begiak iltzatuta zelai berde baten argazkia edo sestrak bata bestearen 
ondoan pilatuta ikustea. Hariari bi eskuekin edo esku bakarrarekin tira 
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egitean, bi egoerak teilakatzen dira. Hasieran batak besteari egiten dio bide, 
hots, jabetzeak konturatzera garamatza baina ez alderantziz. Aldea handia dago 
egoera batetik bestera, maldan gora eta behera ibiltzetik sestren nahas-mahasa 
ikustera. Izan ere, bata bestearen ondoan, ia itsasteraino, pilatzen diren sestra 
horien atzean, maldan dagoen zelai bat dago. Sestra horiei zut lerro zuzen bat 
marraztea, maldaren aurka igotzea bezala litzateke, sestra bakoitzeko metro 
bat gora. Zelaiaren berde hezeak lurzoru sakona ezkutatzen du: lurzoruak 
beregain hartzen dituen ale, zirrikitu eta ur guztia eta gure orpoak lurzoruan 
iltzatzen dituen grabitatea.2

Ezin gara pantailan edo parez pare dakusagun zelai berdean soilik erori. 
Maldan gora edo behera oinez egin behar dugu, berdea marroi bilakatu, 
urraduraren urraduraz, eta marroia beltz. Paisaiaz jabetzeak lurzoruaz 
jabetzera garamatza, kanpo geruza berdea erantzi eta barne geruzak bata 
bestearen gainean janztera.

Zelai berdean aitzurrarekin harramazka egin eta lur gorritan uzten 
badugu (ez naiz lugorriaz ari, lugorritan utz genezakeen) eta luberritzen 
badugu, lurzoruaren haptiko eta magmatiko izaera duen lohiaren iluntasuna, 
itsaskortasuna, likatasuna, hezetasunaren usain sarkorra, eta Juhani Pallasmaak 
dioen dentsitate eta ehundura ere azaleratuko lirateke.Era berean, goldeak 
lurzorua astintzen, hauspotzen du eta ereiteko prest utzi, luberritu. Ildaska 
hori handituz gero lubaki bilakatu genezake, lurrean egindako harramazka 
handiagoa litzateke orduan. Arestian aipatutako zelai berdean demagun 
behiak daudela eta zelaia txarrantxaz hesitu beharrean, malda duen areka 
batek behiak larretik irtetea oztopatuko luke: HA-HA delakoren aurrean 
egongo ginateke orduan, funtzionaltasuna eta sinbolikotasuna teilakatzen 
diren erakusle; lursail jakin bat zedarritu arren ez da kaleko edozein herritarri 
hesia zer den galdetzean burura etortzen zaion irudia. Ez da hesi ohiko bat, 
bai ordea lurrezko hesi bat, lurretik altxatu ordez, lurrean altxatzen dena. 
Petrilarekin gauza bera gertatzen da. Petrila jabegoa banatzeko, lurra eusteko, 
esertzeko, etzateko… balio duen metro erdi eskaseko horma da. Petrilak 
esertzeko balio du baina ez da aulkia. 

Bihurgunetik bihurgunera tolesten diren portuetako eta bigarren mailako 
errepideetako ertzetan altxatzen diren petrilak hormigoizkoak eta guztiz 
itsuak izan daitezke edo hormigoizkoak baina zeharrargiak metro eskaseko 
irekiuneekin  eta harrizkoak ere bai, gero eta gutxiago badaude ere… Noizean 
behin harrizko zein hormigoizko mugarriek petrilaren jarraitutasuna eteten 

dute eta bidearen km zehatza adierazten. 
Petrilak lurrean beharrean eustormetan ere altxatzen dira eta beraien 

jarraitutasuna ibaira jaisteko eustormari atxikitako eskuzko eskailerei utzitako 
hutsuneek eteten dute. Hutsune horiek ere mugarriak dira, bidearen km-a 
zehaztu ez arren eta izaera sinbolikoa dute funtzioari muzin egin gabe.

Ahanzturak, denboraren igarotzeak, naturaren halabeharrezko eskuak 
beren arrastoa uzten dute kutsatzen duten edozertan. Arrasto hori ez 
dagoenarekin eta garai batean egon zenarekin hezurmamitzen da maiz, 
hutsune gisa batzuetan, herdoil, lizun gisa beste batzuetan, goroldioak, 
landarediak eta lurzoruak estalita beste askotan…  Laburtzeko, arruil gisa oka 
egiten duela esan daiteke. Ez dira gizakiak espresuki eragin dituen arrastoak, 
arrasto batzuen atzean gizakiaren ahanztura eta utzikeria dauden arren. Ez 
dira bide ertzetan nahita egin diren mugarriak, bai ordea mugarri bilakatu 
diren edo mugarri bilakatzen ari direnak. 

Arrasto mugarria (baita hutsune mugarria ere) arruil gisa irudikatu eta 
oro har etengabe (des)eraikitzen ari da eta hori egin ahala ez dagoen hortaz 
gogorarazten digu, ez dagoenaren oihartzuna bailitzan.

Upper Lawneko leiho galdua duen harrizko horma zein atariko harria 
orubearen aitzineko egoera baten arrastoak ziren Alison eta Peter Smithsonek 
50. hamarkadaren bukaeran orubearekin topo egin zutenean. Rainer Maria 
Rilkek, “Malte Laurids Briggeren koadernoak” liburuan, eraitsitako etxe 
ilara batetik zutik dirauen meelina deskribatzen du. Areago, mantentzen den 
hormaz baliatzen da jada ez dagoen, jada bota duten etxea deskribatzeko. 
Deskribapena etxe hartan bizi izan ziren eta etxe hura bizi izan zuten pertsonen 
arnasak, hots, biztanleen bizipenen oihartzunak, lurrintzen du.

Meelina oraindik zutik dirauen ondoko etxearen horma ere bada. Ez da 
ahanzturan erori den horma soil bat bakarrik, oraindik indarrean dagoen 
elementua baizik, zutik dagoen etxearen eta ez dagoen etxearen funtsezko atal 
izaten jarraitzen baitu. Hortaz, dagoenaren eta ez dagoenaren arteko mugarri 
garbia dela esan dezaket, bien ezinbesteko makulua, bi iturrien hustubidea.

Zer pentsatua ematen du, Rilkek esaten duen bezala, eraitsitako etxerik 
gabe zutik dagoen etxeak erortzeko duen arriskuak.3

Robert Smithsonen “Hotel Palenque, Yucatan, Mexiko 1969-1972”  
lanaren eskutik, ez dagoenaren bidean aurrera egingo dut jakin badakidan 
arren ez dagoenaren eta dagoenaren bideak maiz teilakatzen direla eta ia 
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ezinezkoa dela biak banandu edo adarkatzea. 
Robert Smithsonek arkitekturako ikasleei 1972an Utahko unibertsitatean 

emandako hitzaldian,4 Yucataneko hotel eraitsi eta utzi bat ardatz hartuta, 
gaur egungo arruilak aldarrikatu zituen, iraganako zibilizazioekin edo 
arbasoekin lotu ohi diren arruilen aurrean. Rilkek deskribatzen duen meelina 
gaur egungo arruil gisa sailka genezake. 

Hitzaldian, Robert Smithsonek bide bazterreko hotelaren gainbehera 
motela izan zela gaineratu zuen; ez zutela aurretik eraman, sentiberatasunez 
mantso-mantso (utzikeriaren eta ahanzturaren erritmora) eraitsi baizik. 

Paradoxikoa dirudi, bide bazter orotan aurkitu daitekeen hotel soil bat 
maien tenplu oparo eta handiekin alderatu izana, ez hori bakarrik, horien 
pare edo horien gainetik jarri izana.

Rilkeren meelin eta Hotel Palenque marrazten eta girotzen hasi diren 
testuinguruan barneratu eta arruil gisa irudikatzen diren arrasto mugarriak 
zizelkatzen jarraitzeko Robert Smithsonek Passaiceko (New Jersey) 
monumentuetatik barna egindako ibilbidea (1967) eta Andrei Tarkovskiren 
Stalker (1979) filma hartuko ditut izpide. 

Andrei Tarkovskiren film askotan errepikatzen den giro ospel eta lakarra 
Robert Smithsonen Passaiceko irudi eta deskribapenetan ere sumatzen da 
eta alderantziz ere gertatzen dela esaten ausartuko nintzateke. Giro horrek 
aldaera ugari ditu, batzuk objektu txikien arteko konbinazio eta material 
zein objektuen berezko ezaugarriak erabiliz lortzen direnak eta beste batzuk 
arkitektura eskala hartu eta paisaia urratzen dutenak, hots, paisaia eraikitzen 
dutenak.

Giro zarpailaren (plastikozko mintzaren eta azalaren kontaktua esaterako) 
erpinak, hilkorrak diren izaki bizidunen (izan lazuna, izan berez bazterrean 
dagoen Aldeko bazterrak usmatzen ari den mutur luzedun txakur beltza) 
presentziak kamusten ditu. Erpinak baina ez dira zorrotz eta dotoreak, aitzitik, 
zarpailak, traketsak, latzak dira, ondo gozatu gabeko nota baten antzekoak, 
muturra hautsita duen beirazko garagardo botila baten sekzioaren antzekoak.

Stalker (1979) filma bere osotasunean giro desatsegin, zarpail, lizun, 
gordin horren erakusgarri garbia izan daiteke. Aldeari buruz gauza asko esan 
daitezke, besteak beste, itxaropena berreskuratzeko tokia dela, toki konplexua, 
tranpa hilkorrak dituena, gizakiaren presentziak guztia mugimenduan jartzen 
duela eta gizakiaren aldartearen araberakoa dela, tranpa zaharrak desagertu 
eta berriak azaltzen eta seguruak ziren bideak ezin iritsizko bilakatzen direla… 

Filmean zehar, irakasleak bere zorroan daraman 20 kilotonako 
lehergailuarekin Aldea lehertu nahi duen bitartean idazlea hitzekin guztia 
birrintzen ari da, Aldearen sinesgarritasuna kolokan, zalantzan jartzen eta 
Stalkerren irudia eta egitekoari izena kentzen. 

Filmean Stalkerren aldartearen bilakaerari erreparatuz gero, indartsu 
ekiten dio bidaiari, bere boterea eta ziurtasuna noiznahi erakusten ditu, beste 
biei gailentzen zaizkio, berak gidatzen ditu, berak zaindu eta berak agindu 
eta irakasleak zein idazleak men egiten diote. Bukaeran, aldiz, lur jota dago, 
egoerak gailendu, irentsi du, beste biak oldartu zaizkio, hasieran inozoa, 
baldarra, txotxongiloa zirudien idazle mozkorra batik bat. Jazarpen etengabe 
horren aurrean, bere onetik aterata dagoen Stalker, erabat biluzten da.

Pertsonaien sentimenduen aurpegiratze eta leporatze gordina guztiz bat 
dator kokatzen den testuinguruarekin. Haragi-bizian daude pertsonaien 
arimak zein pertsonaiak besarkatzen dituzten bazterrak. Ahanzturan utzitako 
bazter horiek gaur egungo arruilak eta hozkirria eragiten duten giroak sortzen 
dituzte. Giro horietan badirudi guztia etenda dagoela, guztia hilezkorra eta 
grisa dela, guztiaren gainetik ezer gailentzen ez dela, inolako sentimendurik, 

bizitzarik ez dagoela, guztia gizakirik gabeko toki batean garatzen dela… Ez 
zait usainik ez duen lore bat baino gauza hilezkorragorik bururatzen.

“Arraroa, loreek ez dute usainik”5 Aldera iritsi bezain pronto ohartzen 
dira loreek usainik ez dutela. Pistolak, xiringak eta zilindro forma duen 
lehergailuaren metalezko tapakia lauza karratu zuri-beltzen gainean, sakonera 
txikiko ur geruzaren azpian. Paradoxikoa da natura suntsitzeko balio duen 
elementu arrotz baten inguruan lazunak diruditen eta bizirik dauden arrainak 
bueltaka ibiltzea, gasolioak ura belzten duen bitartean.

“Izan ere, paisaia ez zen paisaia, heliotipiaren forma berezi bat (Nabokov) 
baino, posta txartel autosuntsikor, porrot egindako hilezkortasun eta distira 
itogarri bateko mundu antzeko bat.”6

Passaiceko ibilaldiari ekinez, Robert Smithsonen aipu hori ezin hobeto 
txerta genezake Stalker filmeko giroaren deskribapenean; badirudi Robert 
Smithsonen mundu autosuntsikor, hilezkorra ez den eta distira itogarriko 
Passaiceko giroak bat egiten duela usainik gabeko loreak dauden Aldearekin, 
bata bestearekin teilakatzen direla.

Robert Smithsonek monumentu eta zulo gisa izendatzen ditu Passaic 
ibaiaren inguruan arreta pizten dizkioten bazterreko gertaerak.7

Hutsune monumental horiek eta arrasto-hutsune mugarriak gauza bera 
dira eta Passaic zein Aldea zulatzen dituzte; Passaic eta Aldea zuloz beteta 
baitaude eta zuloetan barneratzen baitira Robert Smithson, Stalker, idazlea 
eta irakaslea, zuloen ertzean oinez egiten baino ez baitakite.

Elementu artifizial-arrotz8 eta distiratsuak lur hartzen du berriz ere. Lur-
hartze horretan gizakiaren eskuek parte hartzen dute eta elementuari ohantzea 
egiten diote.

Andrei Tarkovskiren Sakrifizio (1986) filmaren hasieran aita-semeak 
zuhaitz lehor eta antzu bat landatzen ari dira uraren ertzean. “Egunero ordu, 
momentu berean, erritu izaerarekin, zerbait eginez gero mundua aldatuko 
genuke”9 esaten dio aitak seme mutuari, perraila urez beteta, egunero 
monasteriotik mendira igotzen zen monjearen istorioaren harira. Hiru urteren 
buruan, zuhaitz lehor eta antzuaren adaburua lorez betea zegoen. 

Aitak bizikletan gerturatzen zaien postariari diosal egiten dion bitartean 
semea zuhaitz lehorraren oinarrian harriak banan-banan kokatzen ari da. 
Harrizko ohantzeak enborraren abiapuntua eta inguratzen duen lurra 
drainatzen ditu. Filma, hasi bezalaxe zuhaitz lehorrarekin amaitzen da: 
bidearen ondoan eta uraren ertzean altxatzen den zuhaitza ureztatzen ari da 
seme mutua, metalezko bi perrail dituela. Adaburuan ez dago kimurik, are 
gutxiago lorerik, adar eta arantzak besterik.

Japoniarrek ikebana deitzen diote zuhaitz okerrari. Japoniarren naturari 
gizakiaren eskuarekin aurre egin eta natura gizakiaren beharretara egokitzen 
duen naturarekiko ikuspegia zeharo aldentzen da gure ikuspegi erromantikotik.

Juan Daniel Fullaondok esku-hartzeak loreen eta zuhaitzen adibide 
banarekin azaltzen ditu, zein baino zein deigarriagoak: lehenengoa, landareei 
burdinazko kablea ezartzen dizkiotena petaloak nabarmendu daitezen; 
bigarrena, zuhaitz zuzenak batere gustatzen ez zaizkien aitzakiarekin, 
gaztetan burdinazko kable, soka eta pertikekin deformatzearena. Naturalismo 
zuzenarekiko nazkak eta eskala txikiarekiko duten obsesioak gainezka egiten 
dute zuhaitzen sustraietan kirurgikoki esku hartzen dutenean, zuhaitzaren 
tamaina txikiagotzeko xedearekin betiere.10

Zuhaitz txiki eta okerrak, natura kontrolatzeko eta gizakiren menera 
jartzeko gehiegizko nahi edo beharraren emaitza dira. Adibide hori aldendu 
egiten da nik goraipatzen dudan esku-hartzetik. Ni zuhaitzak eta landareak 
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kimatzearen aldekoa naiz, osabak bere esku-hartzeekin egiten duen gisan, 
ekintza apal batekin naturaren bilakaera zertxobait irauli eta lasterragotu eta 
zuhaitzak kimuak eman ditzan.

Elementu artifizial-arrotz eta distiratsua ahalik eta gutxien nabarmentzeko 
asmo jada orokortuak elementu hori, kristoren tramankulua izanda ere, 
naturarekin estaltzea, ezkutatzea dakar eta bidenabar bere kutsu naturala 
eta zaharra goraipatzea. Hormigoi armatuzko hormaren aurrean jendeak 
harrizkoa nahiago izateak hormigoia harriz estaltzea dakar maiz. Hormigoia 
arrotza den bitartean, harriak kutsu naturala, zaharra eta pintoreskoa du.

Mutrikuko portu berri bukatu gabean oraindik ikus daiteke harriz 
estali gabeko hormigoi armatuzko geruza gordina, harriak dikearen altuera 
txikituko duelakoan edo sarraskia aho txikiz esango.

Kontraesanean eror ninteke bistan dagoen hormigoi armatuarekiko izu 
hori soilik kasu batzuetan gertatzen dela esango banu. Inguru menditsuan 
bizi gara eta batetik besterako distantziak ez dira handiak. Armiarma sare 
baten gero eta antz hanadiagoa duen errepide sare trinko batek estutzen gaitu. 
Orografia menditsua dela medio, ugariak dira tunel zuzen eta luzeak, ugariak 
ia lurretik zerura altxatzen diren zubibide lerdenak, ugariak mendiei egindako 
ebakiak… Guzti horiek ez dute kutsu pintoresko, zahar eta naturalik, are 
gehiago, inguru menditsu horretan ezer baino gehiago nabarmentzen dira baina 
orduan ez zaizkigu hain arrotzak iruditzen eta hormigoiak ez  gaitu izutzen.

Maiz eta erraz erabiltzen den terminoa dugu pintoreskoa, neronek ea 
ondo erabiltzen dudan behin baino gehiagotan galdetu diot buruari, beraren 
esanahia zehatz-mehatz ez dakidan seinale. Robert Smithsonek Frederick 
Law Olmsted eta paisaia dialektikoa testuan paisaiaren eraikuntzaren hainbat 
definizio eta ikuspuntu biltzen ditu eta pintoreskoarekiko dagoen ezagutza 
eza argitu nolabait.

Deformazio deformatu batean datza pintoreskoak edo beste era batera 
esanda, berriz formatzen hasitako edo formaturiko deformazio batean. 
Deformazio deformatu edo formatzen hasitako deformazioa paisaian gertatzen 
da, paisaiari dagokio eta naturako materialen ordenaren aldaketarekin eta 
zoriarekin harreman zuzena du.11 

Pintoreskoa testuan gertaera gisa azaltzen da, izen gisa, izenondo, iritzi 
edo hausnarketa baino gehiago. Robert Smithsonek gehiago sakontzen du 
pintoreskoaren gertaera izaeran: “Buru barneko mugimendu batetik urruti, 
pintoreskoa lursail errealean oinarritzen da, hots, buruaren aurretik doan bere 
materiazko kanpo existentzian.”12

Testuaren izenburuari men eginez baratzearekin bukatu beharrean nago, 
Sakrifizio filmeko zuhaitz antzua edo Japoniarren zuhaitz txiki eta okerrak 
baino gutxiago ez diren mertxika arbola, piku arbola eta limoiondoarekin. 

Altzairuzko egiturak mertxika arbolaren itzala eta arbola bera ordezkatu 
zituen eta uda garaian zelaian pausatzen ziren mertxika ondu eta ustelak lurrak 
irentsi. Duela bi aste amamak orain dela 60 urteko kontuen harira, errepideak 
fruta ondu eta ustelez lepo zeudela esan zidan, gaur egun pentsaezina dena, 
zientzia fikzioa.
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