
ARGI-SORTA, barrutik kanpora.  

 

 
 

     Hiriko argiak gauero pizten dira.  

 

     Argi artifizialak kalea itxuraldatzen du. Zein ezberdinak diren kaleak gauez igarotzean. Lanparen laranja 

koloreak erabateko aldaketa dakarkio esanahiari, neutralago eta aldi berean bortitzago bilakatuz, gauean 

barrena koloreak desagertzen baitira. Gure begien arteko ezberdintasunik ez dago. Zergatik laranja? 

Laurogei hamarkadako kale-argiak argiztatu zezaketen karrika eta berdin izango zen. Farran atera eta gauez 

denborazkampo bilakatzen diren toki horien azpian halako malenkonia kutsu bat antzematen dut, berdin du 

zein hamarkadan egon. Gune inguratzaile eta eraldatzaileak dira. Zera dakarkit burura, 

langilemugimenduak, gaztetxeak, Bilboko zuloak; gauez bizi den mundu guzti hori oroitzen dut, gaueko 

argien barrena dauden esanahi-amalgama guzti horiek.  

 

     Gela handi eta ilun bat imajinatu dut, argi birakari bat erdian dagoelarik, banda islatzaile batzuk josi 

diodan soinekoa jantzi eta mugi eta dantza egiten dut edozein musikarekin. Dena filmatzen dut.  

 

     Hiri erdigunean aurkitzen dira argiztapen artifizial bikainenak. Hirigunetik gauez paseatu eta topatuko 

ditugu monumentuetan erabiltzen diren argiztapen bitxiak. Argiztapen artifizialak harrotasunez 

ezagutarazten digu Estatu zein boterearen errepresentazio material gisa aukeratu ziren formak (antigoaleko 

ala faxistak eta baita gaur egunekoak ere). Erlaitz, erliebe eta baoak agertu edo sartzen dira planu 

argiztatuan, gehienetan goranzko norabidea duten argi-sortak direla eta. Monumentu publikoen argiztapena 

gauez zein egunez duten ikustapenari mesede egiteko erabiltzen dira. Ez dute ibiltarien ikuspegiko 

momentu bat bera ere galtzen. Etengabeko presentzia horrek nolabait berresten du (beraien) boterea.  

 

     Eskultura batzuk imajinatu ditut, non inguruak banda islatzailez forratu diren. Baita material berdinez 

egindako Espainiako bandera bat ere. Nik, eserita nagoelarik, foku batekin eszena hori argiztatzen jolasten 

dut.  

 

     Gaua heldu da eta autobusa hartu dut Durangorako bidean.  

 

     Tartean irudi bat oroitu nuen, zein hiria “kanpotik” burutapenean pentsarazi zidan. Irudi honek, muga 

narbarmenetik harantz, hiriaren presentziaren esanahia jasotzen du, eta eraikitze eta pertzepzio ideiak 

azpimarratzen ditu, hiriaren zentzu garaikidean. Hiriko argiak, hirigintza-politiken irudikapen gisa edo 

herriguneen hierarkiaren erreprodukzio eta haien hirigunerako proiekzio gisa. Hiriko argiak hiritik kanpo, 

nondik hiria ikusten ez baiten. Orduan, hiria argiz asetutako entitate moduan ulertzen dut, ikusgai eta irekia. 

Irudi hau ez da existitzen, inork ez du horrelakorik jaso inoiz. Ametsetan baino ez da existitzen, nora bidai 

baten momentu batean heldu zen; non uneak aldaketa hauetaz ohartarazten gaituzten.  

 

     Irudia ilunperik beltzenean dagoen basoa eta laranja koloreko zerua azaltzen duen argazkia da.  
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