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Hitzaurrea
Feminismoak, bai maila akademikoan bai eta sozialean ere, azkeneko hamarkadetan
egindako lanari esker, gero eta barneratuago daukagu generoa zein feminitatea eta
maskulinitatea eraikuntza soziokulturalak direla, alegia, ez direla entitate natural
betierekoak, jardute diskurtsibo desberdinen bidez eraikitzen diren kategoriak
ditugula. Hala ere, oraindik, zailagoa suertatzen da gorputz sexuatuak ere, oinarri
biologiko objektiboa eta unibertsala dutela diruditen horiek, mota desberdinetako
konstrukzio-prozesuen produktu direla onartzea.
Gorputzak eraiki egiten dira diskurtso eta praktika diskurtsibo askoren
bitartez. Gorputzei buruzko diskurtsoek gizarte-eredu, banako-eredu, subjektueredu, existentzia-eredu jakinak dituzte beren atzean eta eguneroko gure bizitzan
eragiten digute, gure existentzietan hezur-haragitzen direlarik. Jakina da diskurtso
zientifikoak, historikoak, antropologikoak, filosofikoak, zuzenbidekoak, eta abar
ez direla diskurtso deskriptibo hutsak, normatiboak eta preskriptiboak direla, eta,
beraz, errealitatea sortu, konfiguratu, eraldatu eta kontrolatzeko gaitasuna daukatela,
tartean giza gorputzak.
Giza gorputzak eraikuntza diskurtsibo bat diren heinean, ez diote linealtasun
bati jarraitzen, ez dira halabeharraren emaitza, patuaren fruitu soil. Garaian garaiko
diskurtso anitzen elkarrekiko borroka eta talketatik sortzen diren gorputz-eredu
hegemonikoek zuzenean eragiten dute hezur-haragizko gorputzetan eta, hala, garai
historiko bakoitzeko diskurtsoen araberakoak izaten dira nagusiki. Nagusiki diogu,
pitzadura eta zirrikituak egon, beti, badaudelako.
70eko hamarkadaren bigarren erdi aldera eta 80ko hamakadan barrena
feminismo esentzialistaren hausturarekin batera gorputzaren zentzu politikoa
eta gorputza erresistentzia-gune bezala aldarrikatu ziren. Ordudanik, gero eta
ohikoagoak dira gorputza askatasun- eta erabaki-gune nagusi bezala aldarrikatzen
duten diskurtso berritzaileak. Zeregin horretan, besteak beste, historiografiaren,
filosofiaren, antropologiaren eta artearen lana erabakigarria izan da. Feminismoaren
bi lema ezagun berriro ere eguneratuz; «pertsonala politikoa da» eta «gorputza
borroka-gunea da».
Sexu/genero sistema iraultzeko borrokarekin batera feminitateak eta
maskulinitateak ulertzeko ereduak ari dira sortzen eta horrek guztiak Euskal Herrian
ere badu bere oihartzuna. Bai maila sozialean bai eta maila akademikoan ere gero
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eta ezagunagoak ari dira egiten queer, transgenero, intersexualitate eta gisako
kontzeptuak. Tamalez baina, eta aipagarri diren hainbat ekimen esanguratsu1 egin
diren arren, gure hizkuntzan gai horiei eman zaien lanketa gaur-gaurkoz ez da nahiko
genukeen bezain zabala, oraindik asko egiteko eta esateko dagoelakoan gaude.
Beraz, liburu honen helburua eta gura, azken hamarkadetan zehar teoria
feministek, filosofiaren eremutik batez ere, baina diziplinartekotasunari probetxua
ataraz, gaiari buruz sortutako ezagutza euskaraz eta era erraz eta didaktikoan
aurkeztuz, gorputz femenino eta maskulinoari buruz «natural»tzat jotzen diren
egitateak zalantzan jartzea da. Horretarako, eguneroko eztabaidetan eraginkorra
izango den materiala, oro har, gaian interesa duen edonoren eta, bereziki, ikasle zein
irakasleen eskura jarriz.
Hemen bildutako idatziak garai, ikuspuntu, diziplina eta esparru sozial
desberdinei buruz arituko dira, baina oinarrian dagoen ardura intelektual eta soziala
berbera da: ezin dugu ezer jakintzat edo begien bistakotzat eman. «Normal»tzat edo
«betiko»tzat hartzen ditugun egitateak zalantzan jartze irmoak bakarrik gidatuko
gaitu askatzaileagoak diren ereduak planteatzera.
Esan ohi da teoria eta kritika feministak filosofia, soziologia, historia edo
antropologiaren eremutik produzitutako idazkiak sarritan ulertzeko zailak direla eta
hizkuntza ilun eta konplexua darabiltela. Liburu honen oinarria den asmo didaktikoari
jarraituz, gaiarekin lehenengo kontaktua duenarentzat zein gaian jada murgilduta
dagoenarentzat era ulergarri eta argian aurkeztu nahi izan ditugu sakontasun teoriko
nabarmena daukaten gaiak. Irakurleak esku artean daukana material didaktikoa da,
gorputzaren eraikuntza diskurtsiboarekin zerikusia duten gai garrantzitsuen ikuspegi
zabala eskainiz. Ondorioz diziplina eta titulazio desberdinen beharrei erantzutea
du helburu. Filosofiaz gain, beste hainbat diziplinatan erabilgarria izango dela
espero dugu, interesguneen arabera erabiltzeko modukoa izatea baitu xede liburu
honek. Aipatu dugun zereginari ekiteko beharrezko iruditu zitzaigun hona hertsiki
filosofiaren alorrekoak ez diren hainbat adituren ekarpenak ekartzea.
Liburua 3 ataletan osatuta dago. Lehenengo atala ondorengo ataletan aurkeztutakoari sarrera egiteko prestatua dago. Zentzu kronologikoa gordetzea izan da gure
asmoa, gorputzen eraikuntzaren ikuspuntu eta eredu diferenteak aurketuz garai
historiko desberdinetan. Bigarrengo atalak diziplina desberdinetatik gorputzaren
eraikuntzari buruz esandakoak biltzen ditu. Bertan antropologiaren, zinemagintzaren,
historiaren, literaturaren, kazetaritzaren eta bertsolaritzaren diskurtsoak biltzeko
aukera paregabea izan dugularik. Azkenik, hirugarren atalean, liburuan zehar
landutako gaiekin jarraituz, zenbait autore esanguratsuren lanen zatien euskarazko
itzulpenak bildu ditugu. Liburua lehenengo orrialdetik amaiera arte jarraian
1. Horien artean Desira Desordenatuak (2010), Gorputza eta Generoa Euskal Kulturan eta Euskal
Literaturan (2012) eta Genero Ariketak (2013). Honekin batera, ez genuke ahaztu nahi, beste askoren
artean, Bilgune Feministak edota Medeak bezalako taldeek eremu sozialean, eguneroko militantziaren
lanaren bidez, aipatu diren identitate/subjektibitate berri horien alde egindako lan eskerga aipatzea.
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irakurtzeko aukera eskaini nahi izan dugu, baina liburuaren aipatu antolaketak atalka
irakurtzeko aukera eskaintzen dio gai zehatzen batean interesa duen irakurleari.
EDUKIAK
1. Diferentzia sexualaren bilakaera historiko-filosofikoa
Bakarne Altonaga Begoña
Diferentzia sexualaren eraikuntza: gorputzen desnaturalizazioa
Bakarne Altonagak gorputz sexuatuen eraikuntzari buruzko ikuspuntu historiko
filosofikoa ematen digu, aurrerago datozen testuei sarrera eskainiz. Gorputz femeninoa eta maskulinoa diskurtso filosofikoen, zientifikoen, erlijiosoen eta sozialen
bidegurutzean eraiki izan direla erakustea du helburu, antzinate klasikoko autoreetatik hasita garaikidetasunera iritsiz. Diferentzia sexualaren eraikuntzan eta eraldaketetan erabakigarriak izan diren gaiei buruzko ikuspuntu zabala eskaintzen du.
Alaitz Aizpuru Joaristi
Gorpuztasuna Simone de Beauvoir-en Bigarren sexuan.
Alaitz Aizpuru Joaristi Simone de Beauvoirren pentsamenduan eta bereziki
Bigarren sexuan gorputzak eta gorpuztasunak duten presentziaz arituko da autore
paristarraren pentsamenduan oro har eta Bigarren sexuaren atzean zehazki dagoen
moral existentzialista azalpen tresnatzat baliatuz. Aipatu moralean Emakumea ez
dela existitzen, hezur-haragizko emakume konkretuak bakarrik existitzen direla
jakinaraziko digu eta, ondorioz, gorpuztasunak garrantzia handia duela Beauvoirren
lanean. Osatzeko «emakumea ez da jaiotzen, bilakatu egiten da» Beauvoirren
esaldi famatuan «bilakatu» hitzak hartzen duen garrantzia eta esaldiak bere atzean
gordetzen dituen hainbat zirrikitu argitzen saiatuko da.
Itoitz Rodrigo Jusué
Gorputzaren irudi posthumanoaz
Itoitz Rodrigo Jusuék posthumanismoaz dihardu bere artikuluan. Posthumanismoa,
humanismoa eta gero datorrena balitz bezala ulertu beharren baina, sub-, inter-,
infra-, trans-, pre-, anti- aurrizkiekin talka egiten duen heinean ulertu behar dugula
jakinaraziko digu idatziaren hastapenetik. Ikerketa posthumanoek, eta haietatik
eratortzen diren planteamendu eta proposamen teoriko-politikoek, «gizaki»aren
izaera bukatu eta itxiaren mugak eta egokitasun eza agerian jartzen dituzten heinean
ontologia berriei bidea irekitzea ahalbidetzen dutela kontatuko digu. Eta horiekin
batera beste mundu, harreman, subjektu, objektu, natura, kultura, genero, izaera,
gorputz, etab. posibleei.
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2. Diziplina desberdinetatik hausnartzen
Nerea Aresti Esteban
Generoa, gorputzak eta historia
Nerea Aresti Estebanek emakumeen historia mugimendu feministaren eskutik nola
sortu zen eta emakumeen historiaren hastapen haietan «genero» kategoriak izan
zuen eragin eskergaz hitz egingo digu. Jarraian generoa historizatzeak zer esan
nahi duen azalduko du eta zer harreman dagoen kategoria horrek denboran zehar
jaso dituen esanahi desberdinen artean. Bukatzeko, garai desberdinetan gizarteak
gorputz sexuatuak ulertzeko izan dituen moduez ere arituko da. Eta gogoraraziko
digu ezberdintasun sexualaren esanahia eraginkortasunez desnaturalizatu eta gizon
eta emakume kontzeptuen eraikitze-prozesuak aztertzeko, historia bidelagun dugula.
Historiak gogorarazten baitigu ez dagoela betierekoa den ezer, fenomeno orok
sorburu bat duela, aldagarria dela eta amaiera bat ere eduki dezakeela.
Mari Luz Esteban Galarza
Gorputzaren antropologia, gorputz-ibilbideak eta genero-harremanak
Mari Luz Estebanek antropologiak, eta horrekin batera beste alorrek ere, gorputzak
eta beraien eraikuntza ulertzeko sortutako marko teoriko berriak ditu hizpide testu
honetan. Korporalitatearen, genero-harremanen, sexualitatearen eta berdintasunaren/
ezberdintasunaren arteko loturak aztertzen ditu, gorputzaren teoria sozialak eta
feminismoak eskainitako materiala aurkeztuz. Azkeneko ataletan gorputz-ibilbideen
estrategia metodologiko etnografikoan zentratzen da.
Zaloa Basabe Gutiérrez
Komunikabideak: botere- eta mendekotasun-harremanen produkzioa eta
erreprodukzioa emakumeen gorputzen bidez
Zaloa Basabe Gutiérrezek emakumeak komunikabideetan irudikatzen diren moduez
jardungo du, komunikabideek eta publizitateak emakumeen gorputzez ematen
diguten ikuspegiaz gogoeta egitera gonbidatuz. Emakumeen gorputz mediatizatuekin
pentsatzean bi kontzeptu datozkio Zaloari gogora; ortopedia eta osagarria. Biak ala
biak «gehitze» hitzak. Izan ere, komunikabideen mundura emakumea «gehitua» izate
soilak indarrean dagoen komunikazio-eredua sortu zenean emakumeek ez zutela parte
hartu esan nahi du. Egungo eredu androzentrikora «gehitzera» gobidatuak baino ez
direla izan. Berdintasunezko eredua definitzen duena, ordea, gonbidapena ez, baizik
eta parte-hartzea dela gogoraraziko digu autoreak, eta emakumea objektu izatetik
subjektu parte-hartzaile izatera pasatzen ez den bitartean, ez dela ezer aldatuko.
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Aintzane Rincón Diez
Zine-formak. Gorputz-formak. Diskurtso zinematografikoa eta gorputzen
eraikuntza
Zinema pertsonon bizitzan erabateko eragina daukan fenomenoa da eta ideia
horri eutsirik ekin dio Aintzane Rincón-ek testu honen idazketari. Diskurtso
zinematrografikoa gorputz-forma arautuak eraikitzeko errekurtsoa izan da eta,
zinema gizarte-eragile garrantzitsua den heinean, ikuslearen identitatearen eta
subjektibotasunaren eraikuntza-prozesuan eragiteko ahalmena dauka. Filmak
sortutako garaiko erregimen-diskurtsiboetan ulertu beharra dagoela diosku egileak.
Haren azterketa frankismo eta trantsizio-garaiko zinema popularrak eraikitako
feminitatearen eta maskulinitatearen ereduetan eta kontraereduetan zentratzen da.
Jone Miren Hernández García
Begiek entzuten dutena. Emakume bertsolariak euskal kulturaren begiradapean
Jone Miren Hernándezek bertsolaritzaren mundura murgiltzen gaitu. Emakumeek
historian zehar alor horretan izandako presentzia, eta presentziarik eza, aztertzen ditu
eta fenomeno horri azalpena emateko hainbat erantzun eskaintzen dizkigu. Horrekin
batera, egungo bertsogintzak gorputzarekin, korporalitatearekin eta emozioen
munduarekin daukan harremana ere hartzen du hizpide, eta horrek feminitate eta
maskulinitatearen ereduen eraikuntzan daukan eragina ere dauka aztergai, euskal
kulturan emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren/ezberdintasunaren auzia
berreskuratzen duelarik.
Amaia Alvarez Uria
Bestearen irudikapen literarioak euskal literatura kanoniko garaikidean: Irene
Atxaga eta Miren Saizarbitoria
Amaia Alvarezek Bernardo Atxagaren Zeru horiek laneko Irene eta Ramon
Saizarbitoriaren Kandinskyren tradizioako Miren hartzen ditu bidelagun testu
honetan. Fikziozko pertsonaia horien bidez, narrazio literarioan gorputza, harremenak, identitatea eta desira nola irudikatzen diren aztertzen du. Lanotan aurkezten
diren feminitate eta maskulinitatearen ereduek identitate politiko eta nazionalarekin
daukaten harremana ere aztertzen du, Mari Jose Olaziregik eta Joseba Gabilondok
eskainitako kritikak berreskuratuz.
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3. Testu hautatuak
Danele Sarriugarte Mochales
Danele Sarriugartek gorputzaren eraikuntzari buruz interesa daukan edonorentzat
ezinbesteko irakurketak diren lau testu paregaberen zenbait zatiren euskarazko
itzulpena eskaintzen digu. Lehen aldiz euskaratuta aurkezten ditugu testu hauek;
izan ere, harribitxi hauetako batzuk hizkuntza gutxitara izan dira itzuliak aurretiaz.
Monique Wittig: The Category of Sex (1976-1982). Sexu-kategoria.
Denise Riley: “Am I that Name?” Feminism and the Category of “Women” in
History (1988). Gorputzak, identitateak, feminismoak.
Elizabeth Grosz: Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism (1994). Hitzaurrea.
Anne Fausto-Sterling: Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of
Sexuality (2000) . Generoaz eta Sexu-organoez. Gaur egungo intersexualen erabilera
eta abusua.
Aitzinsolas honi amaiera emateko eskerrik beroenak eman nahi genizkieke gogo
eta prestutasun ezin hobeaz proiektu honetan parte hartu dutenei, goian agertzen
diren guztiei zein hemengoan agertzen ez diren horiei, beraien lana eta ezagutza
gurekin partekatzeagatik eta eskainitako laguntzagatik.

Alaitz Aizpuru Joaristi
Bakarne Altonaga Begoña

I. Diferentzia
sexualaren bilakaera
historiko-filosofikoa

1. Diferentzia sexualaren eraikuntza:
gorputzen desnaturalizazioa
Bakarne Altonaga Begoña
1.1. SARRERA
Badago esaldi bat Mendebaldeko kultura popularrean eta 90eko hamarkadako best
seller bati esker aski ezaguna bilakatu dena: gizonak Martekoak dira eta emakumeak
Artizarrekoak. Planeta desberdinetako espezie ezberdinak, hizkuntza diferenteak
darabiltzatenak, elkar ulertzen ez duten bi talde kontrajarri. Elkar gorrotatzen
dute, baina halabeharrez elkar maite dute. Barregarria suerta daitekeen diferentzia
sexualaren parodia hau gizon eta emakumeen ustezko ezberdintasun psikologiko,
anatomiko, fisiologiko eta hormonalen naturalizazioaren erakusle paregabea da.
Bi sexu eta bi gorputz desberdin, bakoitza bere funtzio biologikoekin, ezaugarri
psikologikoekin eta horiekin bat datozen funtzio, ezaugarri eta harreman sozialekin.
Gayle Rubin-ek 1975ean The traffic in Women lanean adierazi bezala, sexu/genero
sistemaz ari gara2.
Baina, naturaren argudioak inposatzen duen arauaren kontrakoa dirudien
arren, gorputzek historia daukate. Foucault-ek (2000) adierazi zuen gisara, gizakiok
sortutako historia aztertzen eta interpretatzen dugunean, gorputzera bueltatu behar
gara, hezur-haragizkoa den historiara. Gure azterketak «debe mostrar el cuerpo
totalmente impregnado de historia, y la historia arruinando el cuerpo» (Foucault,
2000: 32). Foucault eta beste egile postestrukturalisten eragina jasota, besteak beste,
Denise Riley eta Joan W. Scott historialari feministek argudiatu dute gorputzak,
diferentzia sexuala eta generoa, testuinguruaren araberako kategoriak direla, eta,
hortaz, testuinguru horietan sortzen diren marko diskurtsiboen arabera baino ez direla
ulergarriak: «The body is a concept, and so is hardly inteligible unless it is read in
relation to whatever else supports it and surrounds it» (Riley, 1988: 104). Judith Butlerek ere adierazi zuen ez direla gorputz prediskurtsiboak existitzen, alegia, gorputzak
«arau»aren botere performatiboaren eraginez diskurtsiboki eraikiak direla, eta era
berean, ez dela sexu biologikorik exititzen generizazio-prozesu baten aurretik. Hau
2. «A sex/gender system is the set of arrangements by which a society transforms biological
sexuality into products of human activity, and in which these transformed sexual needs are satisfied»,
Rubin, G. (1975): “The traffic in Women: notes on the ‘Political Economy’ of sex”, in R. Rayne (ed.),
Toward an Anthropology of Women, Monthly Review Press, New York, 157-209.
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da, asuntzio kulturalez permeatu gabeko gorputz sexuatu aurrediskurtsibo naturalik
ez da existitzen (Butler, 1993: 9).
Onartzen baldin badugu, beraz, gorputzak eta diferentzia sexuala, eraikiak,
kontestualak eta interpretagarriak direla, zergatik izan da hain arrakastatsua goian
aipatu dugun binarismo sexuala? Eragiketa beharrezkoa deritzot, egungo binarismo
zaharkituari eta ozpinduari aurre egiteko asmoa izatekotan, oraindik ere gure
iruditerian dirauten feminitate eta maskulinitatearen idealen sustrai historikoetara
jotzeari eta haiek aztertzeari. Bakarrik horrela ulertuko dugu nola eraiki diren, aldatu
eta eraldatu diren gaur egun ezagutzen eta bizi ditugun eredu (sarritan mugatzaile)
horiek eta, aldi berean, bakarrik horrela izango gara gai horiek gainditzeko eredu/
kontraeredu/ez-eredu berriak proposatuz.
Testu hau gidatzen duen zeruertzean genero-ikasketetan oinarrizkoak bilakatu
diren zenbait galdera aurkitzen dira. Zenbaitentzat jada, jakintzat eta gainditutzat
jotzen diren arren, gure aburuz berrikusketaren beharra daukate oraindik: Zer
da «gizonezkoak» eta «emakumezkoak» desberdintzen gaituena? Ba al dago
desberdintzen gaituen ezer? Gure gorputzek, gure biologiak, naturak markatzen
al du diferentzia? Edo erabat kulturala den zerbaiti buruz ari gara? Zer motatako
interpretazioak egin izan dira gorputz «femenino»ari eta «maskulino»ari buruz? Zer
faktore kultural, sozial, erlijioso eta politiko sartzen dira jokoan interpretazio horiek
eraikitzeko orduan? Ikusten den moduan, hemengoa, diferentzia sexuala eta gorputz
«femeninoa» eta «maskulinoa» jardute diskurtsibo diferenteen bidez eraikiak izan
direla (eta nola) erakusteko azteketa historiko-filosofikoa izango da.
Atzera begiratze hau emakume eta gizon eta gorputz femenino eta maskulinoaren kategorien deseraikitze- eta desnaturalizazio-prozesuan lagunduko gaituelakoan
egiten dugu, beraz. Egingo dugun ibilbide historiko eta filosofiko honek antzinate
klasikoan dauka hasiera, eta hortik aurrera XVIII. mendera arte abiatuko gara,
bidean filosofia naturala, zientzia eta erlijioa hizpide izango ditugularik. Zer esanik
ez, hemengoak ez du inolaz ere azalpen zehatz bat izan nahi, eginkizun ezinezkoa
litzateke hori. Baina, gaiarekin zerikusia duten hainbat puntu zentral jorratzea da
gure asmoa.
1.2. ANTZINATEKO DISKURTSOAK
Nola irudikatu zituzten antzinate klasikoko autoreek diferentzia sexuala eta «gorputz
femenino»aren eta «maskulino»aren arteko diferentziak, berdintasunak eta bien
arteko harremanak? Azterketa honek berebiziko garrantzia dauka, alde batetik,
pentsalari haiek izan zirelako gorputzaren izaeraz arduratu ziren lehenengoak, eta,
bestetik, Erdi Aroan eta Modernitate goiztiarrean zehar autore klasikoen teoriak izan
zirelako diferentzia sexualari buruz aritzeko iturri garrantzitsuenak. Testu horien
berrirakurketetan eta berrinterpretazioetan oinarritu ziren gorputzari buruz eta
sexualitateari buruz esandakoak hein handi batean.
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Mendebaldeko filosofiaren historiaren azalpen tradizionalenei jarraituz, Grezia
klasikoko autoreak, filosofo naturalak eta «zientzialariak» (garaian bien arteko
bereizketa argi ez baldin bazegoen ere) izan ziren munduaren azalpen mitikoen
aurrean arrazoimenean, lógos-ean, oinarritutako azalpenak ematen saiatu ziren
lehenetarikoak (Iturriotz, 2004: 32). Errealitatearen eta kosmosaren, zeruaren eta
lurraren, bizitzaren eta heriotzaren, uraren eta suaren izateari esplikazioa eman
behar zioten logosaren hizkuntza bidez. Argipen-lan horretan giza abereari eta
haren natura zein funtzioei azalpena ematea gai zentrala bilakatu zen. Medikuntza,
biologia, fisiologia eta anatomiako tratatuak idatzi ziren giza gorputzaren eta haren
atalen nolakotasuna azaltzeko. Azalpen horiek zabalagoa zen kosmosari buruzko
esplikazioekin koherente izatea zuten helburu eta, hortaz, diferentzia sexualari buruz
esandakoa errealitateari buruzko azalpen filosofikoetan erabilitako kontzeptu eta
nozioen araberakoa izan zen. Gorputza munduaren funtzionamenduan beste atal
edo dimentsio bat zen eta horrekin bat ikertua izan zen.
Irakurle garaikideak atal honetan egingo duen bidaia gidatuko duten galderak
hurrengoak dira: zer zen gorputza antzinateko pentsalarientzat? Zeintzuk ziren
gorputzak hartzen zituen esanahiak? Zer printzipioren arabera interpretatu egiten
ziren? Zer esanahi hartzen zuen diferentzia sexualak (gorputz sexuatu femenino eta
maskulinoaren arteko bereizketa egiteak) errealitatearen azalpen zientifiko-filosofiko
horietan?
Erdi Aroko, Errenazimentuko bai eta XVII. mendeko medikuntzan ere tradizio
hipokratikotik jasotako testuak, Aristotelesen lanak eta tratatu galeniko zabalak
eragin erabakigarria izan zuten Joan Cadden-ek Meanings of Sex Difference in the
Middle Ages (1993) testuan aztertu bezala. Antzinateko beste autoreek ere interesa
agertu zuten diferentzia sexualaren eta gizon eta emakumeen arteko harremanaren
gainean. Ezaguna da Platonek bere Oturuntza solasaldian, maitasuna hizpide hartuta,
munduan diferentzia sexualaren nola sortu zen azaldu zuela gorputz androginoen
zatiketaren mitoaren bidez. Politeia-n ere gizonezkoen eta emakumezkoen heziketaz
eta funtzio sozial eta politikoaz aritu zitzaigun eta horrek sarritan bere pentsamendua
feministatzat jotzea eragin izan du, batez ere bere garaikideek emakumeei buruz
esandakoarekin alderatuta (Horowitz, 1976: 184).
Ulertu beharreko lehenengo aspektua da gorputzaren, gorputz-atalen, beraien
funtzioen eta horien baitan sexualitatearen ulermen teleologikoa zeukatela. Alegia,
giza aberearen gorputza helburutasunaren arabera, mota ezberdinetako helburu,
kausa eta printzipioen arabera ulertzen zutela. Zentzu horretan, bai emakumezkoen
eta baita gizonezkoen gorputzak ere, helburutasun garrantzizko baten arabera
ulertzen ziren: erreprodukzioaren arabera. Horregatik, aztertuko diren testu eta
autoreen kezka zentraletako bat izan zen ugalketa-prozesuaren nondik norakoak
argitzea, definituz halaber prozesu horretan sexu bakoitzak zein funtzio betetzen
zuen. Gorputzen osasuna testu horien beste ardatz zentraletako bat da. Idazki horien
bidez, ikus daiteke zein eratan feminitateari eta maskulinitateari buruz idatzitakoa

16

Diskurtsoak, eraikuntzak, gorputzak

dimenstio zabalagoa zen dimentsio moral eta sozialarekin ere konexioan zegoela,
biak, materiala eta espirituala, errealitatearen pieza integratutzat jotzen baitziren.
Testu hipokratikoak K.a. V. eta IV. mende bitartean bilduriko medikuntzatestuak dira. Diferentzia sexuala, feminitatearen eta maskulinitatearen arteko
desberdintasunak eta berdintasunak finkatzeko ardura ageri da idazkiotan.
Gorputzen ulermenaren oinarrian orekaren printzipioa aurkitzen dugu. Giza
gorputzaren mantenu egokiaren bilaketan medikuaren zeregin garrantzitsuena zen
gorputzaren desoreka-momentua (gaixotasuna) errekonozitzea eta oreka berriz ere
ezartzea (Cadden, 1993: 16). Testu hipokratikoetan ageri den orekaren kontzeptua
grekoek bizitza onerako aldarrikatzen zuten neurritasunaren nozioarekin bat egiten
du. Bizitza politikoaren osasuna neurritasunean zetzan bezala, gorputzaren osasuna
ere orekan eta neurritasunean zetzan. Horregatik diskurtso medikoak jarrerari
eta bizitza-estilo eta -ereduei buruzko printzipioak txertatzen zituen berean, bai
sexualitateari zegokionez bai eta elikadurari zegokionez ere. Izan ere, deskribatzen
ziren gaixotasun gehienen jatorria eta sendabidea sexu-harremanetan eta elikaduran
zegoen. Bi horien nolakotasunaren eta maiztasunaren azterketan oinarritzen ziren
hein handi baten testu hipokratikoek proposatutako sendabideak. Orekaren nozio
hau erlatiboa zen eta oreka femeninoa eta maskulinoa kriterio ezberdinen arabera
neurtzen ziren, bakoitzari egoera diferenteen araberako oreka zegokion beraz.
Neurritasunaren eta orekaren nozioek polaritate eta muturren existentzia
inplikatzen zuten (Cadden, 1993: 17). Izaera desberdinekoak izan zitezkeen eta
testuetan zehar hainbat elemeturen arteko polaritatea aipatzen da. Emakumezkoen
gorputzari dagokionez elementu klabeetako bat hilekoaren ugaritasuna edo
urritasuna zen. Beste batzuetan, ordea, orokorragoak ziren aspektuak aipatzen dira:
berotasuna edo hoztasuna, lehortasuna edo hezetasuna ziren gorputzak eta beraien
funtzioak definitzeko polaritate aipatuenak. Hala ere, muturren arteko erlazioari
buruz aritzean, interesgarriena da testu hipokratikoetan ez direla hierarkikoki
ordenaturik agertzen. Horrek esan nahi du ezaugarri fisiologikoek ez zutela sexuen
arteko sailkapen-eraketarik suposatzen, geroago Aristoteleskin gertatuko zen eran.
Emakumezkoek gizonezkoek zituzten ezaugarri desberdinak izateak ez zuen beraien
balioa gutxiagotzen, hain zuzen ere ezaugarri horien gauzatzea eta inportantzia sexu
bakoitzaren oreka erlatiboaren araberakoa zelako eta era desberdinean gauzatzen
zirelako gorputz bakoitzean. Bigunaren eta gogortasunaren arteko polaritatea har
genezake adibidetzat. Horrela, Emakumeen gaixotasunei buruzko tratauan irakur
genezake emakumezkoaren gorputza gizonezkoarena baino bigunagoa zela, hain
zuzen ere hilekoaren fenomenoa azaltzeko behar zuelako: emakumezkoak bigunagoak
dira gorputzean gordetzen duen odola kanporatu ahal izateko (Hipokrates, 1988: 48).
Gizonaren gorputzak, aldiz, ez zuen horren beharrik, ez zuelako odolaren pilaketaren
eta ondorengo kanporatzearen beharrik.
Are gehiago, ugalketa-prozesuaren azalpenetan ez ziren emakumezkoen eta
gizonezkoen funtzioen arteko diferentziak azpimarratzen. Umearen sorkuntzan
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emakumearen zein gizonaren parteari garrantzia berbera aitortzen zitzaion. Izan eren,
tradizio hipokratikoari egozten zaio hazi bikoitzaren teoriaren aitzindaritza (Cadden,
1993:18). Zertan zetzan teoria hori? Ugalketari buruzko teoria hipokratikoek
defendatzen zuten gizonek, baina baita emakumeek ere, hazien isurketa egiten zutela.
Horrela, sortzen zen umearen sexua bi gurasoen hazi-isurpenen arteko interakzioaren
ondorio zen.
Hala ere, ez genuke tradizio hipokratikoa gizon eta emakumezkoen arteko
berdintasunaren aldarrikapenaren aitzindaritzat jo behar. Izan ere, testu hipokratikoek,
hain heterogeneoak izanik, ikuspuntu bat baino gehiago biltzen zuten. Bi sexuen
hazien isurpena gertatzen zela defendatzen zen arren, hazi maskulinoa hazi femeninoa
baino indartsuagoa zela irakur genezake sarritan. Horrekin batera, tradizio horrek
emakumea hilekoarekin eta umetokiarekin hertsiki lotzen du. Beraien osasuna eta
gaixotasunak aztertzean bi horiek ziren kausarik aipatuenak: hilekoaren ugaritasuna
zein urritasuna; umetokiaren pozisio egoki edo desegokia (umetokia mugikorra
zen organotzat jotzen zen) eta harreman sexualen maiztasuna (noiz eta nola ematen
ziren ere esanguratsua zen zenbait gaixotasun eragiteko edota sendatzeko) gorputz
femeninoaren egoera osasuntsu eta orekatuaren giltzarri ziren.
Orobat, azpimarragarria da emakumetasuna izaera gaixoberarekin lotua
agertzen zela. Horren adierazgarri da Emakumearen Naturari buruz3 atalean
emakumeen izaera har lezaketen gaixotasunen arabera deskribaturik agertzen dela.
Emakumetasuna gaixotasunari loturik agertzen da eta gaixotasun horien kausa
nagusiak hilekoa zein umetokia dira, hau da, umedun geratzeko esentzialak diren
elementuen arabera deskribatua zen. Lehenengo esaldiak berak hala dio: «Acerca
de la naturaleza de la mujer y de sus enfermedades4 digo lo siguiente: en primer
término, para el género humano la causa principal de esas enfemedades es la
divinidad y luego las distintas naturalezas de las mujeres y las coloraciones de su
piel» (Hipokrates, 1988: 359).
K.a. IV. mendeko Aristoteles Estagirakoaren pentsamenduak eskaintzen du
diferentzia sexualaren ulermen binario dikotomikoaren eredu argiena: «El macho
y la hembra difieren en su esencia, pues cada uno de ellos posee distinta propiedad
o facultad, y por ciertas partes anatómicamente» (Aristoteles, 1933: 8). Kasu
honetan ere giza gorputzaren anatomiaren eta fisiologiaren azalpenek orekaren eta
neurritasunaren ideietan zeukaten oinarri. Aristotelesen lanek ere aurkakoak ziren
bikoteak, muturrak, zituzten oinarri, eta dimentsio etiko zein naturalaren oreka horien
arteko erdiko terminoaren edo erdibidearen bilaketan zetzan haren eudaimoniari
buruzko teorian. Gorputz femeninoari eta maskulinoari zegokienez, ezaugarri eta
nolakotasun dikotomiko horietatik bereizgarrienak ziren hotzaren eta beroaren
arteko aurkaritza eta lehorraren eta hezearen arteko aurkaritza. Gorputzaren eta
ugalketaren izaerari buruz adierazitakoak orokorragoa zen bere pentsamenduarekin
bat egingo zuen giza aberearen «natura»ri buruzko sistema koherente bat eraikitzea
3. Perì gynaikeíēs phýsios.
4. Letra etzana nirea da.
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zuen helburu. Sexuen arteko diferentziari buruz esandakoa forma eta materia nozio
filosofikoei buruz zein kausalitateari buruz esandakoarekin harremanean ulertu behar
dugu. Objektuen errealitatea azaltzeko Aristotelesek forma eta materia nozioak
zituen oinarritzat. Formak naturako objektu guztiak eraikitzeko gaitasuna dauka.
Alegia, formak definitzen du objektu bakoitza zer izango den eta bera da objektu hori
gauzatzeko ahalmena daukana. Forma da naturako objektuen alderdirik esentzialena
beraz. Hala ere, forma ezin da bere kabuz gauzatu naturan. Horretarako, materiaren
beharra dauka. Formaren izaera errealitatean gauzatzeko izaera horretarako egokia
den materia da beharrezkoa. Bien arteko konbinazioa da, beraz, errealitateko objektuen oinarrian aurkitzen den printzipioa. Ugalketa-prozesuari zegokionez ere
eskema berbera aplikagarria zela uste zuen estagirarrak. Horrela, erreprodukzioan
gizonak forma jartzen zuen, zein umearen sorkuntzan elementu zentrala zen, eta
emakumea materia egokia emanaz laguntzera mugatzen zen: «Los principios macho
y hembra deben asentarse ante todo como origen de la generación; el primero por
contener en sí su causa eficiente, y el segundo la material» (Aristoteles, 1933: 7).
Berak zerabilzkien termino biologikoak erabilita, arrak esentziala den forma jartzen
zuen, emeak formarik gabeko materia egokiaz baino laguntzen ez zuen bitartean.
Sorkuntza-prozesuan emakumeak, beraz, bigarren mailakoa baino ez zen rola
jokatzen zuen.
Ezaguna denez, Aristotelesek ezaugarri dikotomikoei balioa aplikatu zien.
Horregatik, sistema aristotelikoaren koordenatuetan beroa hotza baino hobeagoa
zen, gehiegizko berotasuna kaltegarria bazen ere, eta bihotza, organo beroa izanik,
burmuina, organo hotza izateagatik, baino inportanteagoa zen, burmuina beharrezkoa
zen arren. Beroaren eta hotzaren kualitateak, nagusitasuna eta gutxiagotasuna,
gaitasuna eta gaitasun eza edota aktibitea eta pasibitatea balioen arteko dikotomien
bidez uler daitezke haren sisteman. Naturaren ikusmolde aristotelikoan oinarrizkoak
diren polaritate horiek sexuen arteko diferentziei aplikaturik, alegia, gorputz
maskulinoaren eta femeninoaren funtzionamendu desberdinei aplikaturik, arraren
gailentasuna erakusten dute emearen aurrean. Gizonezkoaren berotasuna emakumearen hoztasunaren gainetik gailentzen da, erreprodukzioaren dinamikarako bien
arteko oreka beharrezkoa zen arren. Horowitz-ek adierazten duen gisara: «Aristotle
himself and later thinkers extended his biological-philosophical concepts of male
and female into cosmic distinctions: maleness is active, femaleness is passive;
maleness is spiritual femaleness is material» (Horowitz, 1976: 186). Emakumezkoen
gorputza akastuna zen, bero-faltagatik ez zelako gai gizonezkoak bezain perfektuak
izateko. Ustezko desberdintasun biologiko horrek baldintzatu zuen Aristotelesen
pentsamendu filosofiko eta metafisikoan emakumeek jokatzen zuten papera, eta
urteetan zehar indartsuak izango ziren hainbat kontzepturen generizazioa bultzatu
zuten: pasibitatea femeninoari dagokio, aktibitatea maskulinoari eta beste hainbeste
(Horowitz, 1976: 193).
Naturaren eta errealitatearen ikupuntu aristotelikoak sexuen arteko
polaritatea areagotzen zuen, testu hipokratikoek sortutakoekin alderatuta kontraste
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erradikalagoak eraikiz, eta, gainera, polaritate horien irakurketa hierarkikoa eskainiz.
Bi tradizio horien ezagutzak aintzat harturik, historian zehar indarrean egon diren
maskulinitateari eta feminitateari buruzko asoziazioen sustraiak hobeto ulertzen
ditugu: maskulinoa aktiboarekin eta indartsuarekin lotu izan da, beroa izanik haren
ezaugarri bereizgarriena; femeninoa, aldiz, pasibotasunarekin eta ahuleziarekin lotu
izan da, hotza izanik haren ezaugarririk aipatuena. Beraien artean diferentziak dauden
arren, bai tradizio hipokratikoa bai eta naturari buruzko testu aristotelikoak ere Erdi
Aroan zehar errotuko ziren eta egun arte iritsi diren misoginia-eredu diferenteak
oinarritu zituzten beren ideien bidez. Tradizio aristotelikoarengandik jaso genuen
emakumeen balioaren gutxiespen fisiko eta morala, hotzak, ahulak eta pasiboak
zirelako. Testu hipokratikoek eskainitako ideietatik jaso genuen misoginiaren ereduak
hilekoan eta umetokian jarri zuen atentzioa: histeriaren eta feminitatearen arteko
asoziazio famatua eskaini zigun. Hedatua izan zen ustearen printzipio oinarrizkoa
izan zen asoziazio hau: emakumeen osasun fisiko eta psikologikoa organo horren
jarrera aldakorraren pean zegoen, aldi berean, emakumeen mugagabeko desira
sexual lizunaren kausa izanik.
Erdi Aroan zehar eta Modernitatearen hasieran oso garrantzitsua izan zen
Galeno autore klasikoa. K.o. II. mendeko greziar sendagilea Mediterraneo ekialdeko
medikuntza-zentroetan trebatu ondoren, azkenik, Erroman finkatu zen. Medikua
zen arren, Aristotelesek bezala Galenok oinarri filosofiko eta teoriko deduktibo
sendoaren garrantzia azpimarratu zuen eta sendagile gisa zeraman jarduera praktikoa
teoria filosofiko sakonarekin partekatu beharra aldarrikatu zuen. Alegia, gorputzari
eta haren funtzioei buruz idatzitakoa arrazionala zen marko zabalago baten pean
sistematizatzeko ahalegina egin zuen hark ere. Haren idatziek hainbat autoreren
eragina nabarmentzen dute, bai testu hipokratikoen eragina, bai Platonen testuen
eragina, baita Aristotelesen eragina ere.
Kasu honetan ere, orekaren printzipioak oinarritzen zituen bere gorputzari
buruzko tratatuak. Elementuen, ezaugarrien, gaitasunen zein substantzien arteko
orekarako hainbat formulazio eskaini zituen. Bere aitzindariak bezalaxe, bere
sisteman polaritateak kontuan izan zituen. Horrela, testu hipokratikoekin batera
baieztatzen zuen emakumezkoak hezeagoak zirela eta gizonezkoak lehorragoak, eta
Aristotelesekin batera emakumezkoak hotzagoak zirela eta gizonezkoak beroagoak,
ezaugarri horien arteko oreka mantentzea beharrezkoa zela argudiatzen zuelarik. Eta
jada tradizionalak ziren eskuinaren eta ezkerraren arteko polaritateak ere txertatu
zituen bere sistemara. Aristotelesek egin bezala, sexuen arteko diferentziei buruz
hitz egitean balioa inplikatzen zuten nozioak txertatu zituen diskurtso medikoan,
horrela, emakumeak gizonak baino inperfektoagoak ziren, hain zuzen ere, gizonak
baino bero gutxiago zutelako.
Hala ere, ez zituen sexuen arteko diferentziak Aristotelesek bezain erradikalki
azpimarratu. Tradizio hipokratikoak bezalaxe, hazi bikoitzaren teoria defendatu
zuen: ugalketa-prozesuan emakumezkoek ere hazia isurtzen zutela aitortzen
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zuen parte femeninoari protagonismo handiagoa eskainiz. Are gehiago, Galenok
emakumezkoen organo sexualak eta gizonezkoen organo sexualak esentzialki
berdinak zirela defendatu zuen: «Todas las partes que los hombres tienen, las mujeres
también las tienen, y entre ellos hay una única diferencia, que debes recordar en todo
el discurso: que las partes de las mujeres están dentro mientras que las de los hombres
están fuera» (Galeno, 2010: 626). Bien arteko diferentzia bakarra anatomikoa
zen, estetikoa. Gizonezkoen organo sexualak kanporantza hasten ziren bitartean,
emakumezkoenak barruan geratzen ziren, hain zuzen ere ez zutelako behar besteko
berorik produzitzen horiek kanporatzeko. Horrela, umetokia (gizonaren zakilaren
baliokide femenino internoa) barruan geratzen zen gestaziorako tenperatura egokia
lortzeko helburuarekin. Hoztasunaren eta berotasunaren printzipioen arabera azaltzen
zen, beraz, desberdintasun antomiko hura. Adierazpen Aristotelikoekin batera,
ikuspuntu honek oinarritu zuen Erdi Aroko hainbat autoreren artean hedatutako
sinesmen misogino sakona: emakumeak gizonezko inperfektuak zirela: «La mujer es
más imperfecta que el hombre por una razón principal, porque es más fría» (Galeno,
2010: 626). Emakumezkoen eta gizonezkoen arteko mugak, alta, lausoak dira teoria
galenikoaren kasuan, emakumezkoek ugalketa-prozesuan gizonezkoen funtzio
berbera betetzen zutelako. Antzekotasun anatomikoak antzekotasun funtzionalean
zuen oinarria eta alderantziz. Estagirakoak definitutako sisteman sorkuntzaprozesuan emakumeak bigarren mailako papera jokatzen baldin bazuen, Galenoren
eskemetan emakumezkoa gizona bezain parte esentziala zen erreprodukziorako.
Bien haziak garrantzitsuak ziren sorkuntza-prozesuan, bataren eta bestearen hazien
izaera desberdina zela aitortzen zuen arren.
Autore klasikoen azterketak, beraz, erakusten digu, alde batetik, giza
gorputzaren, anatomiaren eta fisiologiaren ikerketa, errealitatearen eta kosmosaren
funtzionamenduaren ikerketarekin harremanean zegoela, eta gorputza ezaugarritzen
zuten elementuak, polaritate eta printzipioak errealitatea aztertzeko erabiltzen ziren
horiekin bat zetozela. Bestetik, gorputza maskulinoa, baina batez ere femeninoa,
ulermen teleologikoaren arabera interpretatzen zen erreprodukzioaren dinamikaren
arabera aztertua zela. Zientziaren hizkuntza eta hura sostengatzen zuten ustezko
ebidentzia naturalak sinesmen filosofiko eta metafisikoekin bereizezinki loturik
agertzen zaizkigu.
1.3. KLASIKOEN BERRINTERPRETAZIOAK
Erdi Aroan zehar Modernitatearen hasiera arte egin ziren diferentzia sexualaren
interpretazioak, hein handi batean, tratatu hipokratikoetan, idatzi aristotelikoetan
eta teoria galenikoetan oinarrituta zeuden. Erdi Aroa garai iluntzat jotzen da
sarritan, esparru intelektualean erlijioaren eta teologiaren nagusitasunak zientziaren
eta aurrerapenaren izpien kontra egiten zutela argudiatzen delarik. Hala ere, esan
daiteke Erdi Aroa garai emankorra izan zela zentzu askotan, baita intelektualean
ere. Kristautasunaren printzipioak eta antzinateko filosofiaren eragina izan ziren
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solaskide garai horretan baita Errenazimentuan zehar ere. Lehenengo mendeetan
zehar, Erromatar Inperioko hainbat autorek pentsalari grekoak itzultzeari ekin
zioten. Baina, Mediterraneo inguruan sortutako ezagutzaz gainera, mundu arabiarretik ere, jakituria-gorputz garrantzitsu bat sortzen hasi zen XI. mendetik aurrera.
Avicenak Aristotelesen Animalien Sorkuntzaz eta Medikuntzaren Kanona lanak itzuli
zituen, autore grekoaren ideiak ezagunagoak eginaz. XI., XII. eta XIII. mendeetako
jakitunek greziar autoreen medikuntza eta filosofia naturalaren lanen itzulpenak
egiteari ekin zioten tradizio hipokratikoaren, Aristotelesen eta Galenoren ezagutza,
Erdi Aroko hasierako mendeetan sakabanatuta eta zatikatuta egondako ezagutza,
mundu latinora ekarriz, beraz. Autore arabiarren lanak ere itzuli ziren, halaber.
Avicena edo Averroesen itzulpenek iturri mediko grekoen gaineko ezagutza sistematiko garrantzitsua eskaini zuten eta autore klasikoen itzulpenekin batera, ezagutza
garrantzitsu baten berrinterpretazio-lanari ekin zitzaion Erdi Aro osoan zehar.
XII. mendetik aurrera aldaketak suertatu ziren gorputzaren eta diferentzia
sexualaren ikerketen hedapenari dagokionez, ideien eta ezagutzaren hedapenaren
eredu desberdinak garatuz joan zirelako hain zuzen ere. Unibertsitateak ugaritu
eta handitu ziren, medikuntza eskolastikoa eta naturaren filosofia hedatu ziren eta
garairako lan grekoen eta arabiarren itzulpen latino ugari zegoen jada. Diferentzia
sexualari buruzko hainbat eztabaida ezagunak ziren hainbat forotan eta XIII. mende
aldera garrantzitsuak bilakatu ziren eremu akademikoan. Eztabaida akademikoaren
zein apaizeriaren eta Europako monastegietako bizitza intelektualetan ere presentzia
zeukaten jada tradizio hipokratikoko testuek, zein Aristoteles edo Galenoren ezagutza
filosofiko eta medikoak.
Baina kontuan izan behar dugu Erdi Aroan zehar sortu ziren testuak eta tratatuak
oso hetereogeneoak izan zirela. Antzinate klasikoko idatziek oso eklektikoak ziren
teorientzako bidea egin zuten. Ez ziren hipokratiko hutsak, aristoteliko hutsak edo
galeniko hutsak izan, gehienetan autoritate desberdinen ezaugarriak gordetzen
baitzituzten. Azpimarragarria da, halaber, diskurtso zientifikoa eta teologikoa
eskutik joan zirela, sarritan ezagutza zientifikorako sarbidea zutenak apaizeriaren
parte zirelako. Hala ere, espazio diskurtsibo guztietan zenbait ezaugarri bereizgarri
eta gai komun antzeman daitezke. Zientziaren hizkuntzaren eta esanahi erlijioso
eta kulturalaren arteko uztarketa horrek aukera eskaintzen digu ezagutzeko
zeintzuk ziren ustezko egitate anatomiko eta naturalen arabera eraikitzen ziren rol
sozial generizatuen izaera. Feminitateari zein maskulinitateari buruzko diskurtso
zientifikoetan zein erlijiosoetan genero-inplikazioak ebidenteak ziren, batez
ere sexualitateari eta ugalketari buruz hitz egiten zenean. Autore haien ustetan,
naturak sexuen arteko desberdinatasunak markatzean bazuen zer esanik. Eta horrek
bere eragina zeukan generoaren eraikuntzan, gorputzaren diferentzia naturalek
kosmosaren eta munduaren errelitatearen ordenan eta funtzionamendu orokorrean
garrantzitsuak zirelako. Emakumezkoari egozten zitzaion izaera natural inperfektuak
(bero-faltagatik, hezetasunagatik, odola galtzeagatik, etab.) eragina izan zuen bizitza
sozialean zuten papera definitzean. Azken finean, emakumea gizonezko inperfektu
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edo mutilatua zela defendatzen zuen ikuspuntu aristotelikoa, tradizio galenikoak
jasotzen zuen era berean, arrakastatsua izan zen Erdi Aro osoan zehar San Tomasen
lanaren bidez (Horowitz, 1976: 184).
Antzinarotik zetozen iturriek hainbat galdera eta ikerketa-bide utzi zituzten
zabalik; izan ere, Erdi Aroko autoreek landu zituzten gaiak antzinarotik zetozen
gaien jarraipena izan ziren hein handi batean. Diferentzia sexualari buruzko
tratatuek berriz ere ugalketa-prozesuaren ikerketan izan zuten oinarria. Horiek
erabilgarriak suertatu zitzaizkien mundu naturalaren dinamika eta funtzionamendua
ulertzeko, fenomenook zientifikoki azaltzeko, erditzearen prozesuan lagungarria zen
informazioa sortzeko edo sexualitatearekin eta ugalketa-prozesuarekin zerikusia
zuten gaixotasunak tratatzeko. Ardura garrantzitsuena izan zuten galderak ugalketaprozesuan emakumearen eta gizonaren kontribuzioari buruzkoak izan ziren, umeki bat
ar edo eme zelan suertatzen ziren edota plazer sexualaren izaerari buruzkoak. Plazer
sexualari eta orgasmoari buruzko galderak, hain zuzen ere, bereziki inportanteak
suertatu zitzaizkien, urteetan zehar argitu nahi izan zutelako zenbateraino zen
beharrezkoa plazera sentitzea ugalketa-prozesuaren arrakastarako (Laqueur, 1990:
45). Geroago ikuspuntu hori alde batera utzi bazen ere, Erdi Aroko eta XIV., XV.
eta XVI. mendeetan zehar tradizio klasikotik jaso zen uste orokorra indarrean egon
zen: haziaren isurketa, bai gizonezkoen kasuan, baita emakumezkoen kasuan ere,
plazera sentitzearekin konektaturik zegoela, hots, plazera sentitzea beharrezkoa zela
ugalketa-prozesuaren arrakastarako5.
Oro har, Erdi Aroan, eta Errenazimentuan zehar ere, adierazpen artistikoetan
ikus zitezkeen gorputz atseginzaleek adierazten zutenagatik kontrakoa eman
lezakeen arren, gorputzarekiko, sentsualitatearekiko eta, konkretuago, feminitateari
buruz hitz egiten zenean, jarrera erasokorrak ziren nagusi. Antzinatetik zetorren
usteari jarraituz, sinesmen orokorra izan zen emakumeek gaitasun gutxiago zituztela
gizonezkoekin alderaturik. Kristautasunaren eta apaizeriaren eragina jotzen dira
ikuspuntu misoginoen eragile nagusitzat. Hala ere, medikuntzaren diskurtsoaren
ekarpena oso garrantzitsua izan zen emakumearen inguruko mesfidantza eta
erasokortasuna sortzeko. Apaizeriaren jarrera bezala, medikuntzaren eta anatomiaren
hizkuntzak feminitatearen kontrako adierazpen garrantzitsuak egin zituen halaber.
Erlijioaren izenean hitz egiten zuten diskurtsoek gorputzaren ukazioan
zeukaten oinarria eta gorputz femeninoaren arriskuetatik babesteko errezetarik
aginduena zelibatua zen, sarritan birjintasuna sexu bientzako aldarrikatua zelarik
(Bullough, 1973: 497). Antzinatetik zetorren tradizio platonikoak eta ondorengo
5. XVIII. mendearen amaierarako, ordea, ikuspuntu honen kontra, alegia, orgasmo femeninoa
ugalketa-prozesuaren parte esentziala ez zela eta umeki bat sortzea posible zela emakumeak plazera
sentitu barik deskubritzeak eragin inportantea izan zuen emakumeen gorputza eta haren funtzio
naturalak eta sozialak definitzeko orduan (Laqueur, 1987). Organoen eta gorputzen esanahien eta
interpretazioen aldaketa eman zen eta, zer esanik ez, feminitatea definitzeko orduan ere egitate honek
eragina izan zuen. Ugalketarako beharrezkoa ez zenetik, plazera gorputz femeninoaren anatomiatik
deslokalizatua izan zen erabat.
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berrikuspen kristauak San Agustinen eskutik, gorputzarekiko jarrera erasokorra sortu
zuten apaizeriaren barnean. San Jeronimok esan zuen gisara, gorputz maskulinoaren
eta gorputz femeninoaren arteko desberdintasuna gizakiaren erreprodukzioaren
behar teleologikoak justifikatzen zuen: desberdinak ziren emakumeak umeak izateko
gaitasuna zutelako. Baina, bere izaera naturala gainditzeko gogoa baldin bazuen
eta bere bizitza jainkoari eskaintzeko gogoa izatekotan, emakume izateari uko
egin ahal zion, bere «natura»ri uko eginez eta gizonezko bilakatuz. Aukera horrek,
noski, birjintasuna mantentzea aurresuposatzen zuen (Bullough, 1973: 499). Sexuen
arteko diferentzien ekonomia aldakorra izan zitekeela agerian usten dute adibide
hauek. Hala ere, sexualitateak eta plazerak gorputzaren osasunarekin ere harremana
izan zuten. Hainbat medikuk, tradizio klasikoaren printzipioei jarraituz, uste izan
zuten ekintza sexualen bidez kanporatzen ziren jarioak osasuntsuak izan zitezkeela,
beharrezkoak zenbait kasutan, gorputzaren funtzionamendu egokiarentzat. Hortaz,
zenbait kasutan, paradoxikoa dirudien arren, abstinentzia sexuala kaltegarritzat jo
izan zen (Cadden, 2000: 57).
Era berean, hilekoaren fenomenoaren irakurketa anbibalenteak egon ziren.
Tradizio kristauak Eskritura Santuen irakurketetan oinarritzen zuen fenomenoaz
egiten zuen interpretazioa: odol-galtzea emakumearen erorketaren seinalea zen,
emakume guztiak jatorrizko bekatuarekin konektatzen zituen eta Evaren iruditik
hurbilago kokatzen zituen egitate naturala. Hortaz, menstruazioa feminitatea
iluntzen zuen orbana eta gaitza zen (Cadden, 1993: 174). Teologoek buruhauste
bat baino gehiago izan zuten fenomeno hau azaltzeko orduan, batez ere zenbait
kasu berezi azaltzean, Ama Birjinarena, esaterako. Izan ere, oso zaila suertatu
zitzaien emakume horren estatus anatomikoa eta fisiologikoa definitzea: zer zen
Ama Birjina? Munduko emakume «garbi» bakarra, ama izanda ere birjina zena,
edo Eva bekatariaren ondorengoa, munduko bekatari guztien erredentzioaren
zama eramango zuena? Emakume horren humanitatea, feminitatea eta amatasuna
bere birjintasunarekin uztartzea eragiketa diskurtsibo konplexuen fruitu izan zen.
Erdi Aroko hainbat teologorentzat Aristotelesen ikuspegi teleologikoak aterabidea
eskaini zuen. Menstruazioa orban bat zen, baina Jainkoak dena helburutasun baten
arabera sortutako munduan, orban beharrezkoa, emakumea gizona baino gutxiago
zela justifikatzen zuen argudio teologiko-zientifikorik egokiena gainera.
Beraz, hilekoa hainbat ikupegiren eta atribuzio kulturalen bidegurutzean
zegoen. Tradizio popularrean oso ezagunak diren hainbat sinesmenen iturburu izan
zen, eta, oro har, gaixoberatasunarekin zerikusia zuen harremana hilekoak (Bullough,
1976: 489). Baina, aldi berean, hainbat medikuren ustetan, haren eragin purgagarriak
nabariak ziren, Bingeneko Hildegardak, XII. mendean erlijioa eta medikuntza
uztartzen zituen zenbait testu idatzi zituen abadesa alemaniarrak, adierazi zuen
eran. Ideia berberari eutsiz Eloisak Pedro Abelardori bidalitako gutun batean ere
adierazi zuen emakumeak gizonezkoak baino gutxiago mozkortzen zirela, hain
zuzen ere hilekoaren bidez sarraigo purgatzen zirelako. Horrenbestez, era batera edo
bestera formulaturik, ikus dezakegu zein eratan eragiten ziren egitate biologiko edo
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naturalei buruzko interpretazioak eta generoaren eraikuntza. Hilekoa feminitatea
gaixoberatasunarekin eta arriskuarekin asoziatua eraikitzeko aitzakia izan zen, edo
hain ezkorrak ez ziren beste era bateko ezaugarriekin, eta aldi berean, hilekoaren
gaineko sinesmen erlijiosoek fenomeno korporal horri ematen zitzaizkion azalpen
zientifikoak baldintzatzen zituzten.
XVI. eta XVII. mendeetan zientzia anatomikoaren gorakada gertatu zenean,
feministatzat jo daitezkeen hainbat adierazpen egin zituzten zenbait autorek,
emakumearen anatomia gizonarena bezain perfektua zela defendatzen zutenak
(Schiebinger, 1987: 46). Poullan de la Barre idazle frantses feminista ere XVII.
mendean zientzia anatomikoak emakumeen eta gizonen artean desberdintasun
bereizgarririk aurkitu ez zuelakoan zegoen. Ez zegoen, beraz, inolako arrazoirik
sostengatzeko emakumeak gizonezkoak baino gaitasun gutxiago zituela inongo
zentzutan. Hala ere, Londa Schiebinger-ek (1987) adierazten duen gisara,
modernitatearen hasieran zientzialari errenazentistek diferentzia sexualari eta
gorputzari buruz emandako azalpen berrietan azalpen klasikoetan ageri ziren
ezaugarri asko mantentzen zituzten. Klasikoen ikuspuntuak arbuiatzen ziren arren,
ez zituzten haiek ezarritako oinarriak gainditu.
Errenazimentuan zehar egin ziren gorpu ireki disekzionatuen irudien
ugaritasunak aditzera ematen du garaiko anatomistek gorputzaren gaineko ezagutza
sakona zeukatela. Vesalio, Mondino, Juan Valverde, Jacopo Berengario eta beste
hainbat anatomista europearren idatziek emakumearen gorputzari buruzko ezagutza
sakona bazegoela lekukotzen dute. Baina, horrek modernitatearen hasierako
anatomistei ez zien ekidin tradizio galenikoaren eta aristotelikoaren ezaugarriak
eta definizioak erabiltzea, beraien lanetan ageri diren irudiek aditzera ematen duten
eran. Antzinateko autoritatearen eragina arbuiatzen zutela aldarrikatzen zuten
arren, diferentzia sexualari buruz idatzi zituzten tratatuek berrikusitako Galenoren
isomorfismoan zeukaten oinarria (Schiebinger, 1987:48).
Indeed, the whole matrix of medical practice connected the physiology of fluids,
orgasm, concepcion, and heat […] Calorific drugs, a midwife rubing the genitals (in
the case of women), or the ardors of coition itself could warm up the cool and clammy
body to normality and restore its fluids balance. The issue was warmth6 (Laqueur,
1990: 107).

Schiebingerren ildo interpretatiboari jarraituz, Thomas Laqueur-ek argudiatu
du Galenoren ikuspuntu isomorfikoak kritikatzen ziren arren, Errenazimentuko
diskurtso medikoek, bai maila teorikoan bai praktikoan, autoritate klasikoek
errotutako nozioak baliatzen zituztela oraindik. Laburbilduz, goiko aipuak adierazten
duen eran, modernitate goiztiarreko autoreentzat gizonen eta emakumeen arteko
diferentziak beroari eta bero-faltari buruzko kontuak ziren oraindik ere.

6. Etzana nirea da.
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1.4. EREDUEN ALDAKETA
XVIII. eta XIX. mendeetan zehar, diferentzia sexuala eta gorputz femeninoa eta
maskulinoa ulertzeko ereduek zenbait aldaketa jasan zituzten. Thomas Laqueur
historialariak diozkunez:
Sometime in the eighteenth century, sex as we know it was invented. The reproductive
organs went from being paradigmatic sites for displaying hierarquy, resonant
throughout the cosmos, to being the foundation of incommensurable difference:
«women owe their manner of being to their organs of generation, and specially to
the uterus», as one eighteenth century physician put it. Here was not only an explicit
repudiation of the old isomorphism but also, and more important, a rejection of the idea
that nuanced differences between organs, fluids, and phisiological processes mirrored
a transcendental order of perfection. Aristotle and Galen were simply mistaken in
holdeing that female organs are a lesser form of the male´s and by implication that
woman is a lesser man (Laqueur, 1990:149).

Atal honetan, generoaren historian eta gorputz femeninoaren eraikuntzaren
historian berebiziko garrantzia hartu duen tesiari lotuko gatzaizkio. XVIII. mendean
sexuen arteko diferentziak eta gorputzak ulertzeko eta definitzeko ereduen aldaketaprozesua suertatu zen. Laqueurrek prozesu hori ulertzeko klabeak eskaini zituen jada
klasiko bilakatu den Making Sex: Body and Gender from Greeks to Freud (1990)
lanean eta beste zenbait testutan ere. Haren ikerketak historian zehar diferentzia
sexuala eta gorpuztasuna ulertzeko bi eredu desberdin egon direla defendatzea
izan du helburu. Autoreak sostengatzen du XVIII. mendean jazo zen Ilustrazioaren
aurreko jendarteetan (ikuspegi hipokratikoei eta galenikoei jarraituz batez ere)
gorputz femeninoaren eta maskulinoaren arteko diferentzia gradukoa zela uste zela.
Hau da, gorputzen arteko diferentziak bilatzen, definitzen eta azpimarratzen ziren
arren, gorputz bien natura eta izaera esentzian berbera zela uste zuten. Gorputz
femeninoa eta gorputz maskulinoa perfekzio-eredu berberaren arabera neurtzen
ziren, eta eredu hori maskulinoa izan zen, bero gehigarria sortzeko gaitasuna zuena.
Gogora ekar dezagun Galenok gizonezkoaren eta emakumezkoaren organo sexualei
buruz esandakoa: esentzialki berdinak zirela baina toki diferentean kokaturik.
Substantzialki berdinak ziren, baina emakumeak inperfektuagoa egiten zuten hainbat
ezaugarri zituen polaritateen ekonomia horretan: hotzagoa eta hezeagoa zen. Sexuen
arteko diferentzia ulertzeko modu horri Laqueurrek sexu bakarreko eredua deitu
zion. Hari jarraituz, bai gorputz femeninoa baita maskulinoa ere eredu bakar baten
(maskulinoaren) araberako hierarkiaren anatomiaren eta fisiologiaren (Laqueur, 1987:
4) arabera neurtzen ziren: emakumeak eredu maskulinoaren bariazio inperfektutzat
jotzen ziren azken finean, printzipio aristoteliko eta galenikoei jarraituz.
Baina XVIII. eta XIX. mendeetan zehar, garaira arte izen berberak jaso izan
zituzten organoak izen desberdinen pean kontzeptualizatuak izan ziren, «obulutegi»
eta «barrabil»en arteko desberdintzea, esaterako. Garaira arte izen bereizgarririk jaso
ez zuten organoak izendatzen hasi ziren, «bagina»ren kasua, adibidez. Era berean,
emakumezkoek eta gizonezkoek garaira arte konpartitutako egituren irudikapenek

26

Diskurtsoak, eraikuntzak, gorputzak

aldaketak jasan zituzten. Horrela, hezurdura berbera izatetik, bi hezurdura tipo edo
ideal diferenteak izatera igaro ziren eta nerbio-sistema berbera izatetik, bi nerbiosistema diferente izatera igaro ziren. Hauek aipa daitezkeen adibide batzuk baino
ez dira, baina gairaiko zientzialariek, eta haien esanei jarraituz filosofo eta pentsalari
askok ere, emakumezkoak eta gizonezkoak dimentsio guztietan, fisiologikoan,
hormonalean, anatomikoan, psikologikoan eta moralean, diferenteak zirela sutsuki
argudiatu zuten7. Sortutako ideal hauek balio kulturalez josita zeuden eta aldaketa
hauek femenitate eta maskulinitate ideal kultural estandarizatu batzuei egokitzeko
eraiki ziren8. Bi gorputz desberdin eta bi izaera diferente baina osagarri eraiki ziren,
Laqueurrek bi sexuko eredua deitu izan duena, sexu bakarreko interpretazioaren
aurrean.
Zeri erantzuten zion gorputz femeninoa eta maskulinoa interpretatzeko orduan
emandako biraketa horrek? Garai aurreilustratuko pentsalariek ez al zituzten
desberdintasun berberak ikuskatu? Londa Schiebingerrek azaltzen duen eran,
diskurtso zientifikoak XVIII. mende aldera eta XIX. mendean zehar jasan zuen
bilakaerak eta emakumearen anatomian ezarritako interesak ez zuten hainbesteko
zerikusirik izan aurkikuntza anatomiko berriekin, baizik eta garaian pentsamendu
ilustratuak eta liberalismoak aurrera zeramaten proiektuaren ideiekin eta interes sozial
eta politikoekin (Schiebinger, 1987: 42): bi gorputz, bakoitza bere perfekzio-eredu
propioarekin eta bakoitza bere funtzio sozial bereziak betetzeko prestatua ordena
sozial burges liberal berrian. Horrela, ordena natural eta biologikoa ordena sozial eta
politikoa determinatzeko eta justifikatzeko oinarri bilakatu zen garaian, emakumeen
gorputza diskurtso zientifikoaren eta politikoaren erdigunean kokatu zen eta haren
izaera definitzea beriziki interesgarria eta beharrezkoa suertatu zitzaien, batez ere
esangura politikoa eta soziala zuten alderdietan mira jarriz. Emakumearen gorputza
ez zen aurrerantzean irudikatuko, gizonezkoarekin konparatuta gorputz inperfektu
legez, baizik eta umeak izateko, alegia amatasunaren funtzioa betetzeko, gorputz
perfektutzat definitua. Emakumearen natura eta haren gorputzaren dimentsio oro,
fisiko, psikologiko eta morala, amatasunaren funtzioa betetzeko makina perfektu
bilakatu zen. Europako mundu anglosaixoiko proiektu burgesean birjintasuna
bezalako balio erlijiosoen gainbera etorri zen amatasunaren gorazarre moralari
bide eginez (Aresti, 2000: 370). Misoginia-eredu tradizional batetik emakumeak
gutxiesteko beste ereduetara igaro zen, hain zuzen ere, haren izaera natural eta
psikologiko zein moralak «agindatuko» rol sozial «berri» (berrinterpretatutakoa) bat
betetzera mugatuz: gizon ilustratuaren emazte amoltsua, etxekoandre fin, delikatu,
sentsible eta, gauza guztien gainetik, ama maitatzailea izatera mugatuz.
7. Generoa, Gorputzak eta Historia liburu honetako atalean Nerea Arestik XIX. mendean zehar
diskurtso zientifikoak femenitatea nola eraiki zuen luze eta xehetasun zabalagoz lantzen du.
8. Giza hezurdurari buruz diskurtso zientifikoak esandakoari so eginez ikus daiteke tipologia
femenino eta maskulinoaren izaera idealen bila zebiltzala. Hala ere, garaiko zenbait zientzialarik
aitortzen zuten posible zela ideal femeninoari egokitzen zitzaizkion gizonezkoen hezurdurak aurkitzea,
eta aldi berean, ideal maskulinoari egokitzen zaitzaizkion hezurdura femeninoak aurkitzea eredu
idealen kolapsoa erakutsiz (Schiebinger, 1987: 61).
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Laqueurren eta Schiebingerren lanek kritika ugari jaso dituzten arren 9, hainbat
aspektu garrantzitsu erakusten dizkigute. Garai aurreilustratuaz eskaintzen duten
irakurketan ez da ukatzen Ilustrazio aurreko teorialariek gizon eta emakumezkoen
arteko diferentziak ikusi zituztenik. Zientzialari ilustratuen begiek Antzinaroko, Erdi
Aroko eta Errenazimentuko filosofoen eta medikueen begiek behatutako diferentzia
berberak ikuskatzeko aukera izan zuten. Haien arteko desberdintasuna diferentzia
horiei emandako interpretazio kultural eta egotzitako balio politiko eta moralean
datza. Garai aurreilustratuko pentsalariek sexuen arteko diferentziak kosmosaren
dimentsio zabalagoarekin bat zetozen alderdi edo dimentsio mikro legez ulertzen
zituzten. Pentsamendu ilustratuak, aldiz, sexuen arteko diferentzia «naturalak»
ordena sozialean zeuden desberdintasunen —emakumeen eta gizonezkoen arteko
desberdintasunak kasu— justifikaziotzat hartu zituen: gorputzen izaera edo natura
desberdinak, funtzio sozial diferenteak bete beharra, alegia. Etorkizunera gailendu
zen eredua ilustratua izan zen, alegia, dimorfismo sexual erradikalarena, gaur egun
arte iritsi dena.
1.5. EGITURA BINARIOAZ HARAINDI
Hala ere, gure azterketa historiko-filosofiko honetan ez genuke behar bezain
zorrotz jokatuko, diferentzia sexualaren bilakaera aztertzeko orduan banaketa
binarioak gainditzen dituzten errepresentazioak eta kasuak aztertuko ez bagenitu.
Hermafroditismo, sexu-aldaketa edo trabestismo kasuek kolokan jartzen dituzte
sexuen arteko banaketa dikotomiko hertsien eskemak. Era berean, kasu horien
azterketa historiko-filosofikoek kolokan jartzen dituzte diferentzia sexualaren eta
feminitatearen zein maskulinitatearen eraikuntzari buruzko historia progresibo,
unitario eta teleologikoa eraiki nahi duten ekimenak.
Historiagileen lanari esker, jakin badakigu bai gure inguru sozial eta
kulturalean, baita Europan zehar ere, Antzinatetik Modernitatera doazen mendeetan
zehar hermafroditismo eta sexu-aldaketa kasuak izan zirela. Jakituria popularrak eta
irudikeria kolektiboak utzitako testimonioez gain, badauzkagu horien testigantza
ematen duten bizitza-istorioak, egunkari pertsonalak eta idatzi juridikoak (Vázquez,
1999; Moreno eta Vázquez, 2000; Aresti, 2006, Vázquez eta Cleminson, 2010).
Hurrengo lerroetan, bereziki interesgarriak diren hurrengo galderei erantzuna ematen
saiatuko gara: nola ulertzen ziren hermafroditismo eta sexu-aldaketa kasuak Erdi
Aroan edota Modernitatean? Zer esanahi hartzen zuten fenomeno horiek diferentzia
9. Hainbat historialarik kritikatu izan dute Laqueurrek eta Schiebingerrek aurkeztutako sexu
bakarreko eta bi sexuko jendarte eta garaien arteko eskema (Vázquez eta Cleminson, 2010). Joan
Cadden (1993) historialari mediebalistaren aburuz, esaterako, sinplistegia da Erdi Aroan zehar eman
ziren sexuen arteko diferentzien interpretazioak sexu bakarreko interpretazio molotikoaren pean
kategorizatu nahi izatea, ez duelako kontuan hartzen feminitatea eta maskulinitatea definitzeko orduan
egondako adierazpenen pluraltasuna. Michael Stolberg-ek diosku (2003), bestalde, XVIII. mendearen
aurretik, jada XVI. menderako, dimorfismo sexualaren adierazpen garbiak existitzen zirela Europako
hainbat idatzi medikotan.
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sexuala ulertzeko eredu horietan? Nola hartzen zituzten fenomeno horiek sexuen
arteko diferentziak azpimarratu nahi zituzten teoriek?
Antzinate klasikoak androginiaren eta hermafroditismoaren lehenengo
adierazpenak utzi zizkigun. Irudikapen eskultural eta piktorikoen bidez, sexuindefinizioaren berri eman zuten, eta horrek izan zitzakeen esanahiei buruzko hainbat
pista eskaini zituen. Erdi Aroan zein Modernitatean zehar hermafroditismoaren
gaiak lanketa zabalagoa izan duen arren, Marie Delcourt-ek (1970) Antzinate
klasikoko adierazpenen gaineko azterketa eskaini zuen. Narrazio mitologikoek,
erritualen kontakizunek, azalpen filosofikoek eta errepresentazio artistiko helenikoek
androginia eta hermafroditismoari buruz utzitako adierazpenak aztertzen ditu lan
horretan.
Adierazi bezala, beranduagoko garaiei buruzko lanketa zabalagoa daukagu,
baliteke kasu konkretu gehiagoren berri dagoelako. Michel Foucaultek Alexina
Barbin-en kasua aurkeztu zigun (1985) eta horri loturik hermafroditismoaren
interpretazioek eta azalpenek Erdi Aro eta Errenazimentutik Aro Modernora bidean
jasandako transformazioen berri eman zigun. Zenbait kasutan zigorrarekin ordaintzen
bazen ere, egia da, halaber, garaiko dokumentuek erakusten dutela sexua definigarria
ez zen kasuen gaineko idatzi legalen existentzia, hermafroditismo kasuen gaineko
beste era bateko bideak uzten dituztenak. Beraz, benetakoa zen (behar zuen) sexurik
gabeko jendarte aurremodernoetan, baita moderno goiztiarretan ere, bi sexuen
ezaugarriak biltzen zituen gorputz hermafroditak lekua zuela pertsonen iruditerian
eta baita legeriaren lerroetan ere (Foucault, 1985: 12).
Era berean, arestian aipatu dugun sexu bakarreko eskemari jarraituz,
perfektotasunaren lerro bakarrean sexualitatearen garapen-maila diferenteen
onarpena aurreikusten zen. Horrela, perfektoena zen gizon birilenetik inperfektuena
zen emakume femeninoaren muturretara hainbat sexu-adierazpen ager zitezkeen
(Moreno eta Vázquez, 2000: 94). Aurreko atalean Laqueurrek eta Schiebinguerrek
sexu bakarreko eskemari buruz esandakoari jarraituz, Francisco Vázquez-ek dio
XVI. eta XVII. mende bitartean:
Los cambios de sexo, los estados sexuales intermedios como el hermafroditismo, lejos
de verse en esta época como algo imposible, se consideran como accidentes bastante
corrientes, teniendo en cuenta que no existen dos sexos biológicos sustantivamente
distintos, sino un sólo sexo que admite distintos grados jerarquicos de realización
(Vázquez, 1999: 220).

Sexu-aldaketa kasuen kontakizunak ere ezagunak dira. Erausoko Katalina
(Aresti, 2006), Helena de Céspedes, Estebanía de Valdaracete edota Fernanda
Fernández-en kasuak (Vázquez eta Cleminson, 2010) XV. eta XVIII. mende
bitartean izan ziren kasuen artean batzuk dira. Gizon gisa bizi izan ziren, finean
gizon izan ziren emakume horien kasuetan beraien sexua definitzeko orduan
arazoak egon ziren. Garaiko medikuentzat definigarria suertatzen ez zen egoera
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fisiko anbiguoaren aurrean, emakume haiek aukera izan zuten beraiek hobetsitako
sexuaren arabera bizitzeko. Haietako kasu baten harira, Vazquez eta Cleminson-ek
diotenez, «Estebanía managed to have her condition as a hermaprhodite and her
transit to manhood accepted by means of a display of bravery, physiscal strength
and her ability to carry and use weapons» (Vázquez eta Cleminson, 2010: 4).
Guztietan emakumetasunak beraien gorputz eta etorkizun sozialean ezartzen zituen
mugak gainditzeko gizontasuna adierazten zuten ezaugarriak eta ekintzak aurrera
eramateko bizi-estrategiak asmatu zituzten. Batzuetan zigorrak jaso izan zituzten;
beste batzuetan, ordea, beraien sexu-aldaketa sozialki onartua izan zen, are gehiago,
goraipatua ere. Nerea Arestik Erausoko Katalinaren kasua hizpide hartuta esandakoari
jarraituz, sexua egitate ontologikoa baino gehiago, maila soziala adierazten duen
jendarte elitistetan, emakumeen sexu-aldaketak ez ziren hainbeste sexuaren eta
genero sozialaren arteko konkordantzia bilatzeko helburuarekin egiten, baizik eta
eskala sozialean gora egiteko estrategia gisa ere interpretatzen ziren (Aresti, 2006:
62).
Hermafroditaren, sexu-aldaketen eta androginiaren irudikapenek esanahi
kultural desberdinak hartzen zituzten, garaian garaiko eredu interpretatiboen
arabera. Horrela, Morenok eta Vázquezek (2000) penintsulako hainbat kasuri buruz
diotenez, XV.eko eta hurrengo mendeetako literatur medikoak eta filosofia naturalak
«kreatura» haiek jainkozkoa zen ordena naturalaren barnean kokatzen zituzten.
Alegia, ordena kosmikoaren barnean berezia zen kasua, baina Jainkoaren asmo
perfektuen barruan kontenplagarria. Hala ere, hermafroditismo eta sexu-aldaketa
kasu horiek ere negatiboan ulertzen eta azaltzen ziren. Gaitz moralarekin eta naturaren
ordenarekin bat ez zetorren deabrukeriarekin ere lotzen ziren: sodomia eta naturaren
kontrako fenomenoekin erlazionatzen zen. Eta gutxiagotan bada ere, mirari gisa
azaldu izan ziren hermafroditismo errepresentaziok, Antzinatetik Errenazimentura
arte luzatu ziren jakituria arkaiko, mistiko eta sekretuzkoaren arrastoei jarraituz.
Androginiarekin asoziaturik, kontrajarriak ziren muturren arteko jatorrizko batuketa
perfektu eta sexu-indefinizio gisa ulertzen ziren hermafroditismo kasuak. Azalpenak
azalpen, aspekturik garrantzitsuena da hermafroditismoak izaera bateko edo besteko
azalpena jasotzen zuela eta ordena natural edo jainkozkoaren barne eraiki zen sexuen
arteko diferentzia ulertzeko egituretan eta iruditerian bazeukala lekurik.
XVIII. mendetik aurrera, aitzitik, hermafoditismoa eta sexu-mutazioak
ulertzeko egitura interpretatibo eta azalpen desberdinak garatu ziren. Horrek,
Foucaultek aipatu zuen benetako sexuaren bilaketa eta ezarpenarekin zerikusia
du. Zientzialari ilustratuen bidezko jakituria mediko eta biologikoaren eraginez
munduaren eta naturaren azalpen eta interpretazio erlijiosoek garrantzia galdu zuten
eta lege naturalak arrazoimenaren bidez zientzialari adituen eskutik esplikagarriak
izatera igaro ziren. Testuinguru horretan, hermafroditismoa jainkozko asmoaren
ondoriozko «munstro» natural gisa edo mirari gisa ulertzeko aukerarik ez zegoen.
Arrazoimenak gidatutako behaketaren bidez era argian definigarriak ziren bi sexu
diferente eta osagarri baino ez ziren existitzen eta, hortaz, sexu-indefinizioa edota
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gorputz berberak bi sexu-organoen ezaugarriak biltzea naturaren akats gisa ulertzera
pasatu zen. Arazoa ez zen aurrerantzean asmatzea bietako zein ezaugarri sexualek
hartzen zuen indar handiena edota bien artetik sexuetako bat aukeratzea. Medikuari
(adituari) zegokion bere jakituria instituzionalizatu eta publikoaren bidez, naturak
ezarritako zailtasun eta anbioguotasunak gaindituz, benetako sexua, femeninoa edo
maskulinoa determinatzea: «A cada uno su identidad sexual primera, profunda,
determinada y determinante; los elementos del otro sexo que puedan aparecer tienen
que ser accidentales, superficiales o, incluso, simplemente ilusorios» (Foucault,
1985: 13). Alegia, hermafroditismoa ez zen jada opzio bat, existitzeari utzi zion,
biologikoki eta legalki ere.
1.6. ONDORIOAK
Labur, garaian garaiko ikuspuntuek interpretazio bat edo beste eskaini diote
gorputzari. Gorputzak irudikatzeko eredu diferenteak existitu izan dira eta feminitatea
eta maskulinitatea uste, sinesmen, aurrejuzgu eta interes kultural, erlijioso, zientifiko
eta politikoen arabera eraikiak izan dira. Ez genituzke eredu-aldaketa hauek
ezagutza zientifikoaren aurrerapenaren ondoriotzat jo behar, horri esker feminitatea
eta maskulinitatea anatomikoki, kromosomikoki, fisologikoki edota hormonalki
hobeto ezagutuko bagenitu bezala (feminitatea eta maskulinitatea egitate natural
gisa existituko balira bezala!). Izan ere, ikusi dugu diskurtso zientifikoak, naturak
erakusten dituen egitate «eztabaidaezin»ei buruz aritzen den horrek, «objektiboa»
eta «unibertsala» izateko asmoa izan duen horrek, erlijiosoak, politikoak, kulturalak,
baita ekonomikoak ere, diren interes oso gizatiarren arabera determinatzen duela zer
den natura eta zer ez, zer den onargarria eta zer ez, eta zer izan beharko litzatekeen
gorputz femenino eta maskulino bat eta zer ez. Gure ibilbidetxoa egin eta gero,
hasieran genioena errekuperatuz diogu berriz ere, naturala denak, materiala denak,
gorputzak, gorputz femeninoak eta gorputz maskulinoak, ez diruditela jada uste
bezain naturalak. Biologiaren aginduak ez zaizkigu hain eztabaidaezinak iruditzen,
natura bera ere, garaian garaiko produktu historiko, filosofiko eta kulturala delako.
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2. Gorpuztasuna Simone de Beauvoir-en
Bigarren sexuan
Alaitz Aizpuru Joaristi
Simone de Beauvoir (Paris, 1908-1986) filosofo eta idazle existentzialista ezaguna
izan zen. Haren lanik aipatu, zabaldu eta ezagunena Bigarren sexua (Le deuxième
sexe, 1949) da, Zer da emakumea? galderari jarraiki idatziriko lan mardul eta sakona.
Topiko bat izanagatik ere, nahitaez aipatu beharrekoa da idatzi horretako
ekarpenek jauzi kualitatibo garrantzitsua eragin zutela feminismoaren teorizazioan.
XX. mendearen bigarren erdiko feminismoan zeresan handia eman zuten eta egun
oraindik ere ematen jarraitzen dute. Izan ere, urteen joanak ez baititu zaharkitutzat eta
gainditutzat utzi bi liburuki marduletan banaturiko mila orri ingurutan planteatzen
diren hainbat eta hainbat ideia eta gako.
1949an gerraosteko Paris hartan Bigarren sexua kaleratu zenean, ez ziren
goxoak izan autoreak jasan behar izan zituen kritikak. Horrelakoetan, beti ez bada
ere, maiz gertatu ohi den moduan, kritikak obrari baino autoreari berari gehiago
zuzenduak zeuden. Hura guztia publikoki kontatzera ausartu zen emakumeari.
Ordudanik urte batzuk pasatu dira, eta esan bezala, feminismoan Simone de
Beauvoirri buruzko eta haren lanaren inguruko idatziak kontaezinak dira, inongo
duda izpirik gabe aipatuenen artean egoteraino. Aipatua bezain ezagutua denik baina
ez nuke esango, behin Beauvoirren lana irakurri eta haren pentsamendura gerturatu
ostean, han eta hemen irakurtzen diren zenbait kritikak ez baitute testuetan bederen
oinarri handirik. Hala, gaur da eguna, eta batere lagundu ez duten zenbait itzulpen
«ez lortu» eta beste zenbait ahoz ahoko ideia errepikatu eta ez funtsatu tarteko,
non, oraindik orain, nahiz eta beharbada arrazoiak ez izan 40/50eko hamarkadako
haiek, kritika eta salaketa kopuru handi bat obrari egiten zaion aitzakian autoreari
zuzentzen zaizkion.
Datozen orriotan, labur bada ere, Simone de Beauvoirren pentsamenduan eta
bereziki aipatu idatzian gorputzei eta gorpuztasunari ematen zaien trataera argitzen
saiatuko gara, autore paristarraren pentsamenduan oro har eta Bigarren sexuaren
atzean zehazki dagoen moral existentzialista azalpen-tresnatzat baliatuz.
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2.1. BIGARREN SEXUA
Bigarren sexua (Paris, 1949) II. Mundu Gerra osteko giro itogarrian plazaratu
zen. Ordura arteko normaltasunera itzuli nahi zuen Frantzia nagusiki katoliko
eta tradiziozalean. Lana argitara eman zenean, ez zuen inork espero izango zuen
arrakasta, ezta Simone de Beauvoirrek berak ere: «L’époque que nous vivons est
encore du point de vue féministe une période de transition» (Beauvoir, 1986: II, 220)
zioen, etorkizun berdinzaleago baten desirapean.
Gerraoste hartan, gerren biharamunetan arrunta den moduan, berriz ere generorolak gotortuz, emakumeek etxekoandre eta ama izan behar zutelako diskurtsoak
berrindartu eta zabaldu ziren. Izan katolikoen ahotan, izan komunistenetan,
aberriaren (ber)eraikuntzarako familiaren defentsa sutsua zen, eta krisi ekonomikoa
aitzakia ezin egokiagoa, beste behin ere, espazio publiko eta pribatuen banaketan
emakumeak mistika femeninoan eta haien etxeetan giltzaperatzeko.
Ideologia domestikoaren arrakastaren erdian emango du ezagutzera Beauvoirrek
bere tesia. Testuinguru hartan, eskuinetik zein ezkerretik, etsai zein laguntzat zituenen
aldetik jasotako kritikek atertzeko asmorik ez duen euri-zaparradarik handietan
handienaren antza izan zuten.
Liburu hori idaztera bultzaturiko hastapenetan galdera bat dago, zer suposatu
du niretzat emakume izateak? Soka horri tiraka, gertaera sozial, kultural eta
historiko baten analisi dokumentatu, zabal, sakon eta zorrotza egingo du, emakume
mendebaldarraren (eta bereziki frantziarraren) egoeraren azterketa. Ikuspuntu
zientifiko, historiko, psikologiko, soziologiko, ontologiko eta kulturaletik.
Emakumeak gizonak bezalaxe izaki askeak izan arren, kasurik gehienetan
zapalduta bizi direla azaltzen du Beauvoirrek. Kanpotik ezarritako kateetan lotuta.
Kateetan pisutsuena «femeninotasuna» bera delarik.
«Feminitatea» eraikuntza kulturala dela azaltzen du, kultura maskulinoaren
produktua. Egitate naturalekin zerikusirik ez duen mito bat, mito maskulino bat. Ez
da esentzia aldaezin bat, historiaren, gizartearen eta kulturaren emaitza zuzena da,
aldagarria eta kontingentea. Mundua aurkezten zaigun moduan, gizonek egindako
errepresentazioa da. Egiazkotzat eta objektibotzat aurkezten den arren, ikuspuntu
partzial bat baino ez da. «Berezkoa» ez den hori, modu esentzial eta naturaltzat
aurkeztuz baina, gizonek berek egin eta inposaturiko arau, lege, balio eta portaerak
justifikatzen dituzte.
Hala, beraiek, gizonek, esentzial bihurtu dituzte beren buruak, giza harreman
guztietan parte eta epaile, eta emakumeak bestetasunera zokoratu dituzte,
immanentziara kondenatuta bizi diren bigarren mailako gizakiak izatera, izaki
erlatiboak izatera.
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On ne naît pas femme: on le deviant. Aucun destin biologique, psychique, économique
ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine; c’est l’ensemble
de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu’on
qualifie de féminin (Beauvoir, 1986: II, 13)10.

Feminitatea heziketa berezi, balio, arau eta portaera zehatz batzuen bidez
gizonezkoengandik desberdinduz emakumeak bigarren mailako izaki zapaldu eta
menpeko bihurtzen dituen egitura da, emakumeek pairatzen duten zapalkuntzaren
iturria. Betiereko emakumetasun hori, ordea, ez da existitzen, betiereko gizatasuna
eta gizontasuna ere existitzen ez diren bezalaxe. Emakumea ez, hezur-haragizko
emakumeak existitzen direla azpimarratuko du Beauvoirrek, beren konkretutasun
eta partikulartasun guztiekin.
Feminitate esentzialaren ezeztapenean bi gogoeta lotzen zaizkio Beauvoirri:
alde batetik, «gaur ez badago feminitaterik, inoiz izan ez den seinale», eta bestetik
« […] Horrek zer esan nahi du baina, “emakume” hitzak ez duela esanahirik?» (I,
14). Garaiko hainbat nominalistaren ideiei aurre eginez, honela posizionatzen da
Beauvoir:
Assurément la femme est comme l’homme un être humain: mais une telle affirmations
est abstraite; le fait est que tout être humain concret est toujours singulièrement situé.
Refuser les notions d’éternel féminin, d’âme noire, de caractère juif, ce n’est pas nier
qu’il y ait aujourd’hui des Juifs, des Noirs, des femmes: cette négation ne représente
pas pour les intéressés une libération, mais une fuite inauthentique11 (I, 15).

Gizonak eta emakumeak, biak gizakiak, biak berdinak direla esatea
Beauvoirrentzat errealitatea aintzat ez hartzea da. Egunerokotasunean,«ebidentzia
argiz» aurkezten baitira desberdintasunak. Beharbada desberdintasun horiek
«superfizialak» dira, beharbada «desagertzera destinatuak»,baina «behin-behinekoz»
bada ere, munduan emakumeak badirela onartu beharrean gara (I, 15).
Galdera bat ateratzen da bidera ezinbestean: «Zer da emakume bat?» (I, 16).
Bigarren liburukiko hitzaurrean, lehen liburukia eta gero duda izpirik bazen
ere, beste behin argi utzi nahi du:
10. Artikuluan zehar aipuak luzeak direnean testu originaleko pasarteak ekarriko ditut, behinbehineko nire itzulpenek sor lezaketen balizko edozein gaizki-ulertu ekiditeko. Frantsesez edo inglesez
moldatzen ez direnentzat aipatu behin-behineko nire itzulpenak oin-oharretan izango dira irakurgarri.
«Emakumea ez da jaiotzen, bilakatu egiten da. Inongo patu biologiko, fisiko, ekonomikok ez dute
definitzen eme humanoak gizartearen barruan duen irudia; zibilizazioaren osoak egiten du femeninoa
deitzen dugun arraren eta kastratuaren arteko produktu hori» (Beauvoir, 1986: II, 13).
11. «Dudarik ez da emakumea gizonezkoa bezalaxe gizakia dela, baina baieztapen hori abstraktua
da. Kontua baita gizaki konkretu oro beti singularki situatua dagoela. Feminitatearen betiereko nozioa,
arima beltzarena, izaera juduarena errefusatzeak ez du esan nahi gaur egun ez dagoenik judurik, beltzik
edo emakumerik; ezeztapen horrek ez baitu interesatuentzat askapenik suposatzen, ihes inautentiko bat
baino» (I, 15).
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Quand j’emploie les mots «femme» ou «féminin» je ne me réfère évidemment à aucun
archétype, à aucune immuable essence; après la plupart de mes affirmations il faut
sous-entendre «dans l’état actuel de l’éducation et des moeurs». Il ne s’agit pas ici
d’énoncer des vérités éternelles mais de décrire le fond commun sur lequel s’enlève
toute existence féminine singulière12 (II, 9).

Esana dugu, Beauvoirrek ez duela humanitatearen inongo esentziatan
sinesten. Gizakia, ikuspuntu ontologikotik, existentzia da. Hamaika baldintza
(fisiologiko, ekonomiko, sozial, tekniko, lekuko, garaiko….) barnebiltzen dituen
existentzia konkretua. «Situatua» (situazio nozioa ezinbesteko kontzeptua da
existentzialistentzat). Gizakia bere izatea bizitzan zehar etengabe eraikitzen doan
izakia da. «Izan» aditzak ez du esanahi finko eta aldaezinik existentzialistentzat,
«Izatea» bilakaera da. Hobeto esanda, bilakatzea. Bilakatze horretan norbere hautu
eta ekintzek ere bai baitute zeresanik. Ondorioz, bat ez da emakume jaiotzen,
gizon jaiotzen ez den bezalaxe. Egin egiten da, bilakatu. Ohitura, lege, heziketa eta
debekuen bitartez, baina baita norbere hautu eta ekintzen bitartez ere.
Emakumeek beraiek ere beren emakume-izaera definitzeari eta jarraipena
emateari begira duten papera azaleratzen du Beauvoirrek. Generoa etengabeko ekintza
eta errepikapena baita13. Generoa kanpotik ezarritako zerbait bakarrik ez dela agerian
utziz. Zapaldu eta zapaltzaile binomio aurkarien diskurtso gotortuetatik irtenez.
Generoa kanpotik eta aldebakartasunez ezarritako eta pasiboki determinaturikotzat bakarrik ulertu beharrean, Beauvoirrek norbere hautu, ekintza eta erabakien
bidez eraiki eta erreproduzitzen den genero bat aurkezten du. Aldi berean, kanpotik
ezarritako konstruktua, akulturazioa eta norbere proiektua, hautua. Bide horretan
gure generoa «bilakatu» egiten gaituzte/gara. Beauvoirren generoa amaigabeko
proiektu bat da, kanpotik «emandako» genero horren eguneroko interpretazio eta
berregite-ekintza. «Un existant n’est rien d’autre que ce qu’il fait»14 (I, 401).
Existentzialismoaren ekarpen nagusia gizakia esentziarik gabeko izaki gisa
ulertzea eta baieztapen horrek berekin dakartzan ondorioak dira, gizakia definizio itxi
eta esentzialistetatik askatzen baitu. Gizakia ez da existitzen, gizakiak existitzen dira
(aipatu dugu jada, emakumea ez da existitzen, egoera zehatzetan dauden emakume
partikular eta konkretuak existitzen dira). Gizakia bere existentzian gauzatzen da,
bere existentziak ematen dio forma eta ez aurretiazko inongo ideiek. Bere bizipen,
hautu eta ekintzek definituko dute norbera den hori. Eta norbere heriotzan baino
12. «“Emakume” edota “femenino” hitzak erabiltzen ditudanean, jakina, ez naiz ari erreferentzia
egiten inongo arketipo edota inongo esentzia aldaezini; nire baieztapen ia guztien atzean esan gabe
doan “ohitura eta heziketaren gaurko egoeran” ulertu behar da. Egitate betierekorik adieraztea ez da
helburua hemen, existentzia femenino singular oro eraikitzen den oinarri komuna deskribatzea baizik»
(II, 9).
13. Inoiz existitu ez den eredu baten errepikapena hain justu. «Bien que certaines femmes s’eforcent
avec zèle de l’incarner, le modèle n’en a jamais été déposé» (I, 14) (Zenbait emakume ardura handiz
haragitzen saiatzen diren arren, «emakume»aren eredua ez da inoiz jarria izan).
14. «Existitzen den banakoa ez da egiten duen hori besterik» (I, 401).
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ezingo da guztiz definitu. Ordura arte irekia izaten jarraituko baitu. Gizakia etengabe
egiten, aukeratzen, aldatzen doan proiektu irekia eta anizkoitza da. Bere horretan ez
da ezer, izateko proiektua baino. Inoiz guztiz burutzen ez den proiektu irekia. Izan
ere, gizakiaren estruktura ontologikoak barne biltzen duen ezer ez hori da finean
gizakiaren izatea.
Gizakia Beauvoirrentzat proiektu bat da, eta, ondorioz, askatasuna. Askeak
gara, objektuen kontrara, izaki definituak, bukatuak, itxiak ez garen heinean.
Transzendentziara irekiak. Hau da, proiektu ireki gisa burutzera irekiak. Gaur ez
naizen hori izatera irekiak. Gure proiektuek, helburuek emango diote forma gure
bizitzari, gure helburuekin eskutik helduta gure balioak etorriko dira. Eta hortik,
testuinguruaren araberako moral bat, moral prefabrikatu, unibertsal ororen kontrakoa.
Transzendentzia, askatasun, irekidura horren aurrez aurre immanentzia dago.
Immanentzian geratzea edota erortzea beti akats moraltzat hartua izango da. Akats
horren iturria bikoitza izan daiteke, alde batetik, onartua izan liteke eta beraz
norbanakoaren aukera, fede txarraren emaitza, edota, derrigortua, eta kasu horretan
frustazio-iturri eta zapalkuntza bat. Azken hori da emakume gehienen kasua.
2.1.1. Bestetasuna
Beauvoirrek bereziki Hegel-en eta Lévi-Strauss-en lanetatik berreskuratua bestearen kategoria erabiliko du emakumeen lekua mundu maskulino honetan azaltzeko.
Gizatasuna, humanitatea maskulinoa da eta gizonek emakumeak beraiekiko
erlazioan definitzen dituzte. Emakumeak ez dira izaki autonomotzat kontsideratzen,
gizonekiko erlatiboak baizik. Emakumeak gizonekiko erlazioan determinatu eta
desberdintzen dira, ez hala gizonak. Emakumeak ezin dira gizonik gabe pentsatu;
gizonek, aldiz, beren buruak emakumerik gabe pentsatzen dituzte. Emakumeak
inesentzialak dira, esentzialaren aurrean. Bera, gizona, subjektua da, absolutua, bata.
Emakumea, berriz, bestea.
Bestetasun horrek ez luke partikulartasun berezirik izango, elkarrenganakoa
balitz. Alegia, gizonentzat bestea emakumeak balira eta emakumeentzat bestea
gizonak. Norberarentzat bere burua bata, subjektua izanik. Ez da baina kasua.
Emakumeek gizonen begietatik interpretatzen, ezagutzen baitute nola mundua
hala norbere burua ere. «Maisuarekiko» dependentzia garatu eta barneratzeraino.
Bi sexuek ez dute inoiz mundua berdintasunean elkarbanatu eta, beraz, bestetasun
hau aldebakarrekoa da, partziala. Horretan datza, hain juxtu, egoeraren larritasuna.
Emakumeak betidanik gizonek menderatuak egon direla eta, aurrerapenak aurrerapen
(gizonek eman nahi izan dieten apur hori (I, 21)), emakumeek oraindik mugatuak
egoten jarraitzen dutela. Objektu izaten.
Gizonek eurentzat eta euren neurrira egin dute mundua. Legegileak, apaizak,
filosofoak, idazleak, jakintsuak atsedenik gabe tematu dira frogatzen emakumeen
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egoera menderatua zeruen nahia eta lurrarentzat beharrezkoa dela. Filosofia
eta teologia euren zerbitzura erabili dituzte, eta horiek nahikoa izan ez direnean,
zientziak bete du emakumeen gutxiagotasunaren justifikatzaile-papera.
Emakumeek ez dute beren lehenaldirik, historiarik, erlijiorik, mitorik. Ez dute
beren artean komunitate bat osatzen ere, gizonen artean barreiatuak bizi dira.
Baina nondik dator emakumeen sumisio hau, zergatik ez dira matxinatzen
menderakuntza arraren aurrean? (I, 19-20).
Emakumea ez da subjektu bezala erreibindikatzen, hasteko horretarako
bitarteko zehatzik ez duelako eta gizonek behartutako menpeko erlazio konplexu
horretan lotuta eta harrapatuta dagoelako.
Eta, bestetik, bestea-ren lekuan zenbaitetan eroso egoten delako, bestea izateari
uzteak goiko kastarekin duen aliantzak ematen dituen abantailak galtzea dakarrelako.
Bai maila materialean, bai espiritualean. Emakumeak, sarritan, aldi berean menpeko
egoeraren biktima eta konplize dira.
Gizabanako orok subjektu gisa baieztatzeko duen pretentsio etikoaren ondoan
norbere askatasunari ihes egiteko tentazioa ere hortxe dago. Tentazio maltzurra,
pasibotasunera eta alienaziora baitarama. Borondate arrotzen harrapakina izatera.
Norberaren transzendentzia moztera. Baina bide erraza da, errazena beharbada.
Modu horretan, existentziak sor litzakeen tentsio, min, galera eta larritasunak ekidin
baitaitezke. Askatasuna norberak eraman beharreko pisu astuna baita. Aitzakiarik eta
oporrik onartzen ez duen ardura.
Beauvoirrek beren subjektu-estatusa eskuratzera bultzatu nahi ditu emakumeak,
paternalismo horretatik irtetera. Askatasuna lor dezaten, beren etorkizunaren
ekintzaile aktibo bihur daitezen. Aitortzen du, ordea, berdintasunaren bidean urrats
batzuk aurreratu diren garaietan ere, emakume-egoera gainditzea ez dela batere
erraza. Zenbait egoerak are eta nekezago bihurtzen dutelarik jomuga.
2.1.2. Emakumea sexua da
«Emakumea» definitzean «emea» dela esan ohi da sarritan. Eta hitz bakar
horrekin dena esanda geratzen da, gizonen ahotan «eme» hitza gutxiespen-iraintzat
erabiltzen da. Ostera, gizonak ez dira beren animaliatasunaz lotsatzen, harro daude
beren «artasun»az. «Eme» hitza gutxiesgarria da, ez emakumea naturarekin lotzen
duelako, bere sexura mugatzen duelako baizik (I, 37).
Zer da, baina, emakume bat? Esanguratsutzat du galdera bera egin beharra.
Beauvoirrek uste du inongo gizonezkori ez litzaiokeenik otuko antzeko buruhauste
baten bueltan libururik idaztea. Gizonek gizartean bizi duten egoera singularrari
buruzko liburu bat alajaina (I, 16).
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«Definitu behar banaiz, derrigortuta nago lehenik eta behin: “emakume bat
naiz” deklaratzera». Gizonezko batek gauza bera egin behar duenean, ordea, ez
da hasten bere sexua zein den esatetik. Gizonezkoa izatea, emakumezkoa izatea
ez bezala, deklaratu beharreko singulartasunik ez balitz moduan. Maskulinoa eta
femeninoa ez dira simetrikoak beraz. Gizonezkoak aldi berean neutroa eta positiboa
errepresentatzen du, hau da, arra eta gizakia; emakumeak, aldiz, mugatua, negatiboa,
emea (I, 16).
Gizaki mota absolutu bat dago eta hori maskulinoa da. Emakumeek obulutegiak
dituzte, umetoki bat; horra beren subjektibotasunean ixten dituzten baldintza
singularrak. Gizonek, aldiz, ederki ahazten dute beren anatomiak ere hormonak eta
barrabilak barnebiltzen dituela. Gizonek beren gorputza ulertzen dute munduarekiko
erlazio zuzen eta normal bat balitz bezala, mundua beren objektibotasunean
bereganatuko balute bezala. Emakume-gorputzak, aldiz, beren espezifikotasun
guztien ondorioz, oztopo, gartzela baten moduan (I, 17).
Emakumeak gizonek definitzen dituzte eta, ondorioz, erabakitzen duten hori
dira. Gizonentzat emakumeak esentzialki izaki sexuatuak dira. «Sexua» dira.
Haragia.
Gizona kultura da, emakumea natura, gizona gizakia, emakumea animalia,
gizona intelektoa da, emakumea sena, gizona arrazoia da, emakumea irrazionala,
gizona forma da, emakumea materia, gizona ekintza da, emakumea pasibitatea,
gizona produkzioa eta sormena da, emakumea erreprodukzioa eta errepikapena...
Lehenengo terminoa izango da beti goretsia, dominatzailea, balio gorenaren iturria.
Naturaren eta kulturaren arteko banaketa konbentzionala dago horren atzean.
Gorputza edo gorpuztasunaren eta gogoaren arteko banaketa. Gorpuztasunari
beti termino ezkorren kateaketa bat atxikitzen zaio, bakoitzari dagokion aurkako
termino positiboarekin. Gogoa, tradizionalki, arrazoiarekin, subjektuarekin,
kontzientziarekin, ekintzarekin, askatasunarekin, maskulinitatearekin lotzen da,
eta gorputza, termino horien guztien aurkakoekin: pasio, objektu, kontzientziarik
ez, pasibotasun, lotura, feminitate eta abarrekin. Hemen hartzen du lekua logika
zapaltzaile eta inperialista orotan agertzen den «berdintasuna desberdintasunean»
babesten duen diskurtso arriskutsuak. Berdintasuna deituriko horretan, berdintasun
faltsu horren babesean, direnik eta diskriminazio molde muturrekoenak ezartzen
baititu kasuan kasuko (sexuzko, arrazazko, sinesmeneko…) desberdintasun
«natural»aren izenean. «Emakumetasuna, arima beltzaren edota izaera juduaren
homologoa da. Zapalkuntzaren justifikazioa» (I, 26-27). Beauvoir «berdintasuna
desberdintasunean» babesten duten diskurtso zabaldu baina zapaltzaileen aurrez
aurre, «diferentziak berdintasunean» bizitzearen aldeko diskurtsoen aldera
lerrokatuko da, bere liburuan behin baino gehiagotan aipamena eginez ideia horri
(esaterako, I, 26 eta II, 651).
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Arrazoia, giza ezaugarririk behinen eta berezientzat hartzen da, progresoaren
motortzat, giza lorpenen iturritzat. Gorputza, ostera, basatia da, landugabea,
animaliazkoa, inertea, historia, kultura, soziopolitikarik gabea. Gorputza oztopo eta
lotura da gogoaren askatasun eta gorentasunean.
Gizonek beren gizatasuna definitzean, sortzailetzat, asmatzailetzat eta hautuz
aukeraturiko etorkizun batera irekiak ikusiko dituzte euren buruak. Aitzitik,
emakumeei beren gizatasuna galarazten zaie erreprodukzioaren immanentziara
behartuak izanik. Hala, ezkontzaren bidez optimismo burgesak neskari promesten
diona zoriontasuna15 da. Immanentzia eta errepikapenaren magalean oreka lasaia.
Lehenaldiaren kontserbatze «bakezalea», hots, statu quo-a. Anbizio eta pasiorik
gabeko, urrezko mediokritatea. Mundua gaur den bezalakoa kontserbatu eta
errepikatzea (II: 256).
Funtzio naturalen errepikapen-prozesu batean murgilduta, bizitzaren, gorputzaren zikloetan preso, emakumeek, animaliek bezala, ez dute sortzen. Arraren bokazioa,
aldiz, ekintza da, akzioa. Produzitzea, asmatzea, sortzea, borrokatzea, aurreratzea,
gainditzea. Etorkizuna eta mundua bere aurrean, transzenditzea. Gizonek «bizitza
arrunta» gaindi dezakete, tresnak asmatu, balioak sortu. Hain justu, errepikapen
ziklikoei eta bizitzaren kontserbatzeari inongo baliorik emango ez dieten balioak.
Emakumeek, bestea diren neurrian, gizonek menderatu eta kontrolatu nahi
duten hori irudikatzen dute edota gizonek izan nahi ez duten hori. Natura arrotz eta
mutuaren eta bere berdinen (subjektuen) arteko bitartekoa da emakumea. Naturatik
gizonak baino askoz ere gertuago dagoena.
Natura, muga da, kaosa, iluntasuna, bizitzaren iturria eta bukaera. Euren
(gizonezkoen) haragizko kondizioa eta, ondorioz, mugatasuna, lotura onartu nahi ez
horretan, besteak, emakumeak irudikatuko du natura. Gizonek, beharrezko izan nahi
lukete, ideia, bata eta osotasunaren gisa, espiritu absolutua gura lukete izan. Hara
non, baina, gorputz mugatu eta hilkor batean harrapaturik dauden, denbora eta leku
ez aukeratu batean. Haragizko kontingentzian, kontingentzia haragiztatuan.
Bizi duten, diren gorputza ezeztatzean beren gorputza arrotz zaie. Ni-a
desharagitzean, ez haragizko errealitate bat bihurtzean (izan arima, kontzientzia,
transzendentzia) beren gorputza «bestea» bihurtzen da. Haiena ez den gorputz bat.
Ezinbestez, emakumeak, besteak, izango dira orduan haien (gizonen) gorputz. Ni
(gizonezkoa) fenomeno ez gorpuztu bat izango delarik eta emakumeak esentzialki
gorputzak baino ez.
15. Gizakia transzendentzia den momentutik askatasuna izango du helburu behinena. Moral
existentzialistan gizakiaren helburu gorena askatasuna da eta ez zoriontasuna: «On ne se trop ce
que le mot bonheur signifie et encore moins quelles valeurs authentiques il recouvre; il n’y a aucune
possibilité de mesurer le bonheur d’autrui et il est toujours facile de déclarer heureuse la situation qu’on
veut lui imposer» (I, 33) (Ez dakigu ondo zer esan nahi duen zoriontasun hitzak eta are eta gutxiago
zein benetako balio estaltzen dituen; ez dago beste baten zoriontasuna neurtzeko modurik eta erraza da
beti beste bati inposatu nahi zaion egoera zoriontasuntzat deklaratzea).
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Hortaz, emakumeak sexua dira. Gizonak haragia, sexua, muga baino haratagoko
izaki diren bitartean.
Gorpuztasuna ezeztatzearen proiektu maskulino hau luze aztertu eta
kritikatuko du Beauvoirrek bere lanean, gizakientzat posible den existentzia bakarra
haragiztatua izaki, autoeratze, autodefinizio eta autonomia erradikalaren desira hau
porrotera kondenaturiko eldarnio arriskutsutzat baino ez du. Gogobete-gabezia eta
autoengainua.
2.2. SIMONE DE BEAUVOIR ETA GORPUZTASUNA
Garrantzitsua da benetan Beauvoirren lanean gorpuztasunak duen presentzia;
subjektu haragiztatua, nabarmen, haren pentsamenduaren gako eta ideia zentraletako
bat dela esatea ez litzateke izango gehiegikeria bat.
Beauvoirrek fenomenologiaren iturri eta emariak ederki ezagutzen ditu eta
ezagutzeaz gain edan ere egiten du pentsamendu horretatik. Hala, izatearen funtsa
hemen ere gorpuztasuna izango da. Existentziaren argira interpretatzen den gorputza.
Gorputza aldi berean, niretzat subjektu transzendentea da eta objektu
immanentea besteentzat. Gorputz subjektua transzendentea da (transzendentzia ere
termino korporaletan ulertuz), nahita mundura zuzendua. Munduaren ulermena,
interpretazioa posible egiten duen tresna eta bitartekoa da gorputza, munduratzeko
baldintza eta ez munduko objektu soil bat. Gorputza ez da bizi gabeko egitate bat,
bizidun bilakatzeko, mundura izateko modua eta baldintza da: «Dans la perspective
que j’adopte celle ―de Heidegger, de Sartre, de Merleau-Ponty― si le corps n’est
pas une chose, il est une situation: c’est notre prise sur le monde et l’esquisse de nos
projets»16 (I, 75).
Gorputza situazioa den momentutik, testuinguru sozio-historiko zehatz batean
lekutua da. Eta biologikoki berezkotzat jotzen den ezerrera murriztuta ulertu eta
interpretatu ezin dena. Interpretazio kulturalen locus-a da. Testuinguru sozialean
zehaztua eta definitua izan den errealitate materiala. Produktu linguistikoa eta ez
pre-linguistikoa. Kulturala eta ez pre/a-kulturala. Konkretuki existitzen dena ez da
adituek deskribatzen duten gorputz objektua, subjektuak bizi duen gorputza da: «Ce
n’est pas en tant que corps, c’est en tant que corps assujetti à des tabous, à des lois,
que le sujet prend conscience de lui-même et s’accomplit: c’est au nom de certaines
valeurs qu’il se valorise»17 (I, 78).
16. «Nik hartzen dudan ikuspuntutik ―Heideggerrena, Sartrerena, Merleau Pontyrena― gorputza
ez bada gauza bat, situazioa bat da: gure parte-hartzea da munduan eta gure proiektuen zirriborroa» (I,
75).
17. «Subjektuak ez du gorputz soil bezala bere buruaren kontzientzia hartzen eta subjektu bezala
burutzen. Tabuetara legeetara azpiratutako gorputza den heinean egiten du: balio jakin batzuen izenean
baloratzen da» (I, 78).
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Gorputza ez da muga, edota esentzia, aukera interpretatiboen eremua baizik.
Haragian inprimatzera iristen diren interpretazio berrien prozesu dialektikoaren
locus-a. Heriotzan ez besterik, autoidentikoa, ordura arte irekia, giza borroka eta
ahaleginen medioa eta testuingurua. Gorputza existentzia subjektibo baten oinarria
da, esperientzia bakoitzean esanahi singularrez janzten den haragia. Kulturaren eta
hautuaren arteko lokarria. «Ni» subjektibo baten euskarri espezifikoa, haragiztatze
eta kontzientziaren elkarketa (Butler, 1986: 45).
Gorputza ez da fenomeno estatiko bat, intentzionalitate-modu bat da, zerbaitera
zuzenduriko indarra, desira-modu bat.
2.2.1. Biologiaren azalpenak
Bigarren sexua laneko lehenengo liburukia Les faits et les mythes (gertakari
eta mitoak) izenburupean dator. Horrez gain, liburua sarrera mardulaz aparte, lau
zatitan dago banatua: Destin ( patua), Histoire (historia), Mythes (mitoak) eta III.
Atala deiturikoa.
Biologiaren datuak azpiatala Destin atalaren barruan dator, eta Le point de vue
psychanalytique eta Le point de vue du matérialisme azpiatalekin batera osatzen du
kapitulu hori.
Gogoratzeko bakarrik bada ere, arestian aipatu dugu dagoeneko,
existentzialismoan askatasunak eta bizitzaren bilakaera irekiak duten garrantzia.
«Patu» hitzak moral existentzialistan lekurik ez duela eta lekurik badu ez dela ezer
ona adierazteko garbi geratuz. Biologiaren atalari heldu gabe oraindik, merezi du
aipatzea zein den biologiarekin batera datozen beste bi azpiatalei (Le point de vue
psychanalytique eta Le point de vue du matérialisme), bakoitzari bere ekarpen
onuragarriak aipatuz eta bakoitzari dagozkion kritika espezifikoez gaindi, egiten
dien kritika komuna.
Ainsi nous refusons pour la même raison le monisme sexual de Freud et le monisme
économique de Engels […] Pour découvrir la femme, nous ne refuserons pas certaines
contributions de la biologie, de la psychanalyse, du matérialisme historique: mais nous
considérerons que le corps, la vie sexuelle, les techniques n’existent concrètement pour
l’homme qu’en tant qu’il les saisit dans la perspective globale de son existence18 (I,
107).

Norbere bizipen konkretuetatik at, gizakiaren etorkizuna eta hala emakumearena ere patu itxietan ulertzen duten azalpen oro baztertzen ditu, tartean aipatu hiru
horiek.
18. «Horrela, arrazoi beragatik errefusatzen dugu Freud-en monismo sexuala eta Engels-en monismo
ekonomikoa […] Emakumea deskubritzeko ez ditugu bazter utziko biologiaren, psikoanalisiaren,
materialismo historikoaren zenbait ekarpen. Baina gure ustez, gizakiak bere existentzia globalaren
ikuspuntutik bakarrik ulertuta existitzen dira gizakiarentzat gorputza, bizitza sexuala eta teknikak» (I,
107).
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Patu biologizistei dagokienez, Beauvoirrek atalaren hasieran honako hau
dio: «Il est remarquable que tous les physiologistes et les biologistes emploient un
langage plus ou moins finalist, du seul fait qu’ils donnent un sens aux phénomènes
vitaux; nous adopterons leur vocabulaire»19 (I, 45). Erretorika biologizista horretan
animalia desberdin ugariren informazio, adibide, xehetasun eta datu ugari eman
ostean, atalaren bukaeran, emandako datu guztietatik eratortzen ez direla diruditen
konklusioak ematen ditu:
Ces données biologiques sont d’une extrême inportance: elles jouent dans l’histoire de
la femme un rôle de premier plan, elles sont un élément essentiel de sa situation […]
Car le corps étant l’instrument de notre prise sur le monde, le monde se presente tout
autrement selon qu’il est appréhendé d’une manière ou d’une autre. […] Mais ce que
nous refusons, c’est l’idée qu’elles constituent pour elle un destin figé. Elles ne suffisent
pas à definir une hiérarchie des sexes; elles n’expliquent pas pourquoi la femme est
l’Autre; elles ne la condamnent pas à conserver à jamais ce rôle subordonné 20 (I, 73).
Dès que nous acceptons une perspective humaine, définissant le corps à partir de
l’existence, la biologie devient une science abstraite; au moment où la donnée
physiologique revêt une signification, celle-ci apparaît aussitôt comme dépendant de
tout un conetxte; la «faiblesse» ne se révèle comme telle qu’á la lumière des buts que
l’homme se propose, des instruments dont il dispose et des lois qu’il s’impose. […]
il faut des références existentielles, économiques et morales pour que la notion de
faiblesse puisse être concrètement définie. On a dit que l’espèce humaine était une
antiphysis; l’expression n’est pas tout à fait exacte car l’homme ne saurait contredire le
donné; mais c’est par la manière don’t il l’assume qu’il en constitue la vérité; la nature
n’a de réalité pour lui qu’en tant qu’elle est reprise par son action: sa propre nature ne
fait pas exception21 (I, 76).

19. «Azpimarragarria da fisiologista eta biologista guztiek hizkuntza, gutxiago edo gehiago,
helburutasunezkoa darabiltela, bizitzako fenomenoei zentzu bat emanez, guk haien hiztegia hartuko
(adoptatuko) dugu» (I, 45).
20. «Datu biologiko hauek ikaragarrizko garrantzia dute: emakumearen historian lehen mailako
rola betetzen dutelarik, emakumeen egoeraren elementu esentzial bat dira. […] Izan ere, gorputza
munduan gure parte-hartzea oinarritzen duen tresna izanik, mundua oso desberdin agertzen da modu
batera edo bestera zeureganatzen duzunean. […] Baina guk errefusatzen duguna zera da, datu horiek
emakumeentzat etorkizun, patu finko bat adierazten dutelako ideia. Datu horiek ez dira nahikoak
sexuen arteko hierarkia definitzeko, ez dute esplikatzen zergatik den emakumea bestea, datu horiek ez
dute emakumea kondenatzen zapalduaren rola betirako betetzera» (I, 73).
21. «Ikuspuntu humano bat onartzen dugun unetik, existentziatik abiatuz gorputza definituz,
biologia zientzia abstraktu bihurtzen da. Datu fisiologikoek zentzu bat hartzen duten momentutik,
zentzu hori testuinguru oso baten menpeko agertzen da. Ahultasuna gizakiak proposatzen dituen
helburuen, eskura dituen tresnen eta inposatu dituen legeen argitara bakarrik agertzen da bere horretan.
[…] Erreferentzia existentzial, ekonomiko eta moralak behar dira ahultasuna konkretuki definitu ahal
izateko. Giza espeziea antiphysis bat dela esan dugu; espresioa ez da zehatza, gizakiak ez luke-eta
jakingo “berez” dena ezeztatzen, baina “berez” den hori ulertzeko duen moduak osatzen du egia.
Naturak ez du errealitaterik giza ekintzaz berrartu ez den arte eta giza natura bera ez da salbuespena»
(I, 76).
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Izaki biologikoak, hezur eta haragizko gorputz gordinak garrantzi itzela du
mundua geureganatzeko orduan. Gorputzaren araberakoa izango baita ikuspuntua
eta existentzia bera ere. Baina gorputz gordin hori, natura hori, irakurri egiten da,
eta irakurtzea ekintza soziokulturala da. Ingurumari zabal bati erreferentzia egiten
dion irakurketa. Hortaz, naturaren irakurketa, interpretazio hori ez da errealitate
historikoa baino aldaezinagoa.
Ez dira, baina, bereziki biologiari eskainitako atal honen konklusioak
arantzatsuak suertatu direnak zenbait feministaren irakurketan, konklusiora iritsi
aurretik emandako zenbait «datu» eta datu horiek emateko era baizik. Leku faltagatik
ezinezko zaigu gaian gehiago sakontzea. Interesa duenarentzat abiapuntu ona eta
argigarria izan liteke Elizabeth Fallaiz-en «A Saraband of Imagery of Biological
Science in Le deuxième sexe» (O’brien eta Embree, 2001: 67-85) artikulua.
Sexua/generoa banaketa?
Bigarren sexua aipatzen denean Beauvoirren esaldirik ospetsuena datorkigu
beti: «On ne naît pas femme: on le deviant». Esaldi hori sexua eta generoa banatzearen
abiapuntutzat hartu izan da. Anatomia patutzat baieztatzen zuten adierazpenekin
sustraitik bukatzeko erabakigarria. Bazirudien, ondorioz, sexua alderdi biologiko,
faktikotzat ulertu behar zela (objektiboa, aldaezina), eta, generoa, gorputz horri
ematen zaion interpretazio sozialtzat (subjektiboa, aldagarria).
Saia gaitezen, ordea, esaldi horretatik abiatuz egin izan den banaketa hori
(sexua/generoa) Beauvoirren idatzietatik hain garbi eratortzen ote den ikusten.
Has gaitezen hasieratik Beauvoirren testuan afera hau zizelkatzen.
Mâles et femelles sont deuxs types d’individus qui à l’intérieur d’une espèce se
différencient en vue de la reproduction; on ne peut les definir que corrélativement.
Mais il faut remarquer d’abord que le sens même de la section des espèces en deux
sexes n’est pas clair. Dans la nature elle n’est pas universellement réalise22 (I, 38).

Esango genuke, beraz, erreprodukziotik banatzen dutela gizakiek espeziea bi
sekziotan. A priori eta epistemologikoki bi sekzio horiek oso aratzak ez diren arren
(esaterako intersexualitatea aipatzen du bere testuan), helburutasun bati jarraiki
erreprodukzioaren talaiatik atzera begira, funtsatzen da diferentziazio sexuala,
banatzen da bi taldetan gizateria. Modu horretara, banakoak ar eta emeen artean
banatzea aldi berean gertaera irreduktible eta kontingente moduan aurkezten da
Beauvoirrentzat (I, 40). Alde batetik, aldatzea gure esku ez dagoen zerbait (anatomia),
eta bestetik, aldi berean, kontingentea (ez esentziala, ez beharrezkoa). Izan zitekeeneta beste era batera («la reproduction pourrait être asexuée» edota berdinen artekoa
22. «Arrak eta emeak espezie baten barruan erreprodukzioaren bistara desberdintzen diren bi
indibiduo tipo dira: korrelatiboki baino definitu ezin direnak. Baina ezeren aurretik nabarmendu beharra
dago espeziea bi sekziotan banatzearen zentzua ere ez dela batere argia. Naturan ez baita unibertsalki
horrela gertatzen» (I, 38).

Gorpuztasuna Simone de Beauvoir-en Bigarren sexuan

45

«comme il arrive dans les espèces hermaphrodites» (I, 41) dio beste animalia
batzuen erreprodukzio-moduei erreferentzia eginez). Banako existentzia konkretuen
definizioan gizakiek diferentzia sexuala barnebiltzeak ez du esan nahi diferentzia
sexual hori ezinbestekoa denik, «on peut imaginer une société se reproduisant par
parthénogenèse ou composée d’hermaphrodites» (I, 42).
Izan zitekeen, hortaz, gizartea beste era batekoa, eta are gehiago, irudika
zitekeen, beraz, beste gizarte bat, beste parametro batzuen neurrira egin izan balira
sailkapenak, erreprodukzioaren talaiatik izan beharrean, diferentzien fokua beste
kriterio batzuen araberakoa izan balitz. Esan bezala, azken finean, emea arrarengandik
desberdintzen duena, ez da-eta bere formula, ez eta inongo singularitate anatomiko
irreduktiblea ere, baizik eta «helburutasun»aren sasiargumentu sasinaturalen argira
emeek gizartean izan duten eboluzio funtzionala.
Son erreur est toujours de faire de signification raison. C’est en exerçant l’activité
sexuelle que les hommes définissent les sexes et leurs relations comme ils créent
le sens et la valeur de toutes les fonctions qu’ils accomplissent: mais elle n’est pas
nècessairement impliquée dans la nature de l’être humain23 (I, 41).

Anatomia eta hormonek egoera bat baino ez dute adierazten, eta inondik
inora ez, hori baino haratagoko ezer: «La perpétuation de l’espèce n’entraîne pas
la différenciation sexuelle»24 (I, 42). Utilitatea, beharrezkotasuna, helburutasuna,
zentzua gugan dauden balioak dira, ez naturan. Guk natura irakurtzeko, gure
interpretazioak egiteko erabiltzen ditugun ideiak dira, ez besterik. Merleau-Ponty
aipatuz berriz ere, Phénoménologie de la perception liburuko ideia bat dakar:
giza existentziak beharrezkotasunaren eta kontingentziaren nozioak berrikustera
bultzatzen gaitu.
Diferentziazio sexualak balio sozialak irudikatzen ditu, gorputz gordinek,
naturak ez baitu baliorik sortzen. Eta sortuko balitu ere, guretzat «bere horretan»
ezagutezinak izango bailirateke
Bide horretan, gorputza egoera kulturaltzat hartzen badugu, gorputz naturalaren
ideia eraitsi egiten da eta, ildo beretik, sexu naturalaren ideia amildu. Anatomiari, bere
horretan, datxekion esanahia guretzat ezagutezina baita. Gure ezagutza-mugetatik
kanpo geratzen den zerbait
Beavoirren gai honen inguruko arrazoiketa eta garapenean pauso bat gehiago
emateko, utz dezagun sexua momentu batean alde batera eta hel diezaiogun orain
generoari.

23. «Bere akatsa, beti zentzua arrazoi bihurtzea da. Ekintza sexuala baliatuz definitzen dituzte
gizonek sexuak eta euren erlazioak, betetzen dituzten funtzio eta balio guztien zentzua sortuz: baina
hori ez dago derrigorrez giza naturan barnebilduta» (I, 41).
24. «Espeziearen iraupenak, perpetuazioak, ez dakar berekin diferentziazio sexuala» (I, 42).
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Generoa, gorputz bati ematen zaion forma eta esanahi kulturala izango
litzateke. Genero oro kulturala da, beraz, ez dago naturala den generorik. Generoa,
sexuari ematen zaion eta aldaera desberdinak izan ditzakeen interpretazio kulturala
da. Emakume, gizon eta dena delakoa izateak dinamikoki eta jarraituki posibilitate
kultural desberdinen barruko aukeretan engaiatua egotea esan nahiko luke.
Gorputza bizitzen joan ahala gorputz hori interpretatzen eta berdefinitzen joatea.
Beraz, Beauvoirren hitza bertaraziz, bilakaera bat dela aitor dezakegu, egoera eta
izate estatiko bat baino askoz gehiago, estatus ontologiko finko bat baino gehiago.
Bilakaera. Arestian ikusi dugun testuinguru existentzialistan ulertuta.
Beauvoirrek bere lanean generoa eta sexualitatea oso modu ireki eta
berritzailean planteatu zituen. Generoa bezalaxe sexualitatea ere ez du inongo patu
anatomikok determinatzen. Sexualitate-modu libre batez hitz egiten du, situazioan
neurri batean bederen aukera daitekeen eta aldagarria den desira sexualaz (lesbianei
buruzko atalak bat baino gehiago aztoratu zituen). Jakina aipatzen du gehienetan
desira, desira erotikoa bideratua dela, sistema heterosexualak interes sozialak
tarteko bere bitartekoez helburutasunez motibatua. Baina hala eta guztiz ere, inoiz
ez determinantea. Eta aipatzea merezi duen esaldi adierazgarri bat ere utzi zuen:
«Prenons garde que notre manque d’imagination dépeuple toujours l’avenir; il n’est
pour nous qu’une abstraction […] mais la humanité de demain la vivra dans sa chair
et dans sa liberté, [...] entre les sexes naîtront de nouvelles relations charnelles et
affectives dont nous n’avons pas idée»25 (II: 651).
Itzul gaitezen harira berriz. Ideiak lotzen joatearren, beraz, gorputza ez
bada behin ere existitu egitate natural moduan, anatomiak ez badu bere horretan
esanahirik. Esanahia interpretazio-sistema batek, alegia, gizakiak emana bada.
Gorputz bat beste gorputz batengandik desberdintzeko ekintza bera barne. Ez da
salto handirik egin behar bidera datorkigun konklusiora iristeko. Diferentzia sexuala
gorputzen interpretazio bat da. Generoa gorputz bati ematen zaion forma eta esanahi
kulturala. Beauvoirren lanean sexua eta generoa desberdindu egiten al dira? Edota,
funtsean ez al dira bat eta bera?
If the pure body cannot be found, if what can be found is the situated body, a locus
of cultural interpretations, then Simone de Beauvoir’s theory seems implicitly to ask
whether sex was not gender all along. Simone de Beauvoir herself does not follow
through with the consequences of this view of the body, but we can see the radicalization
of her view in the work of Monique Wittig and Michel Foucault26 (Butler, 1986: 46).
25. «Kontuan har dezagun gure imajinazio-faltak etorkizuna husten digula beti, guretzat abstrakzio
bat baino ez baita. Baina biharko humanitateak bere haragi eta askatasunean biziko du. […] sexuen
artean haragizko eta afektuzko erlazio berriak jaioko dira, guk imajinatzen ez ditugunak» (II: 651).
26. «Gorputz purua ezin bada ezagutu, eta ezagutu daitekeena situatutako gorputza bada, interpretazio kulturalen locusa, orduan badirudi Simone de Beauvoirren teoriak inplizituki sexua denbora
guztian generoa ez ote zen galdetzen duela. Simone de Beauvoirrek berak ez du jarraitu gorpurtzaren
ikuspegi horren ondorioetan arakatzen, baina ikus dezakegu haren ikuspuntuaren erradikalizazioa
Monique Wittig eta Michel Foucaulten lanetan» (Butler, 1986: 46).
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2.2.2. Gorputz alienatuak
Beauvoirren lanaren ekarpen garrantzitsu bat hauxe da: situatutako gorputz
fenomenologiko hori generoaren haragiztatzearen ikuspegitik aztertzea.
Emakumeak etengabe alienatuta bizi dira gizonek eurentzat eta euren neurrira
egindako mundu honetan. Eta beren gorpuztasuna ere alienaziotzat biziko dute.
Esperientzia femeninoa ezin da norbere gorputzaren esperientziatik banatu.
Feminitatearen eraikuntza emakumeen gorputzetan haragiztatzen den praktika bat
baita. Feminitatea bera, zapalkuntza haragiztatua.
Hasiera batean, haurtzaroan, neskek beren buruak mutilen berdin bizitzen eta
ikusten dituzte.
En tant qu’il existe pour soi l’enfant ne saurait se saisir comme sexuellement différencié.
Chez les filles et les garcons, le corps est d’abord la rayonnement d’une subjectivité,
l’instrument qui effectue la comprehension du monde: c’est à travers les yeux, les
mains, non par les parties sexuelles qu’ils appréhendent l’univers27 (II, 13).

Pixkanaka, ordea, umea generoaren sozializaziora eta harekin datozen
inposizio, arau eta debekuetara estuago lotu ahala, izaki beldurti, lotsati, errudun eta
zauritu izatera pasatuko da. Inguruak eta beren buruek errepresio-lan hori egingo
dutelarik. Formazio-urte horiek, haragiztatze subjektibo jakin batean gauzatuko
dira. Neskatilak, heldutasuneko feminitatea helburu goren, beren haurtzaro osoan
zehar pixkanaka laidoztatu eta murriztuak izango dira eta behin nerabezarora iritsita
dagokien etorkizuna (emazte, ama, maitale emakumearena) gorpuztu egingo zaie.
Beren funtzio korporalak eta itxura lotsaz bizitzen eta ikusten ikasten dute eta
kasuan-kasuan gehiago edo gutxiago mozorrotua, beren gaztaroa itxarote batean
kontsumituko da. Gizonaren itxarotean. «Beste batentzat» bizitzean.
Emakumeek euren gorputza aldi berean bere eta arrotz esperimentatzen dute.
Berea, baina guztiz berea izan gabe. Hasteko, gizonen begi eta balioetatik interpretatua
bereganatu eta bizitzen baitute eta, gainera, besteei (gizonei) zuzendurikoa baita.
Beraientzat bizi beharrean, besteentzat bizitako gorputz hori izango da bere
objektutasunaren arrazoia.
Gorputza problematiko bihurtzen da emakumeentzat. Problematikotasun hori
ez dagokio biologiari, sozial eta kulturalki eraikia da, eta zapalkuntzaren zimendu
nagusietarikoa. Emakumeen gorputzen pertzepzio eta interpretazio maskulinoek
gorputz femeninoak fenomenologikoki ulertutako mundura zuzenduta eta irekitako
gorputzak izan beharrean, immanentziara kateatzen dituzten gorputzak sortzen
dituzte. Gorputz pasiboak. Ausartzea, esploratzea, mugitzea, mugetatik haratago
27. «Umeak, beretzat bizi den heinean, ez daki bere burua sexualki diferentziatzen. Neskatilen eta
mutilen artean, gorputza hasteko, subjektibotasunaren erradiazioa da, munduaren ulermena gauzatzen
duen tresna: begien, eskuen bitartez bereganatzen du unibertsoa umeak, ez bere parte sexualen bitartez»
(II, 13).
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joatea debekatuta duten gorputzak. Ia beti, ekintza, kirola, mugimendua ez dira
beraientzat izango. Ideologia patriarkala barneratu ahala, beren gorputzak are
eta deserosoago irudituko zaizkie, are eta negatiboagoak, are eta kartzelagoak.
Gorputz ilun, misteriotsu, mingarri, ahul eta pasiboak bihurtuko dira. Gorputza min,
frustrazio, beldur, trauma eta esperientzia ezkorren iturri bihurtzen da. Bere anatomia
propioaren injustizian, emakumeari gorputza jasatea dagokio, gorputza pairatzea:
«C’est en grande partie l’angoisse d’être femme qui ronge la corps féminin. On voit
que si la situation biologique de la femme constitue pour elle un hándicap, c’est à
cause de la perspective dans laquelle elle est saisie»28 (II, 94).
Gotortasun fisiko hori ahalke eta ondoez jeneralizatu bihurtuko da. Emakumeek
beren giza balioa erakutsi eta handitu nahi badute, gizonen molde eta ametsetara
moldatuz izango da. Rol pasibo bat asumituz. Abdikatuz. Dibortzio sakona baitago
haien giza kondizioaren eta kondizio femeninoaren artean. Alde batetik, askatasuna,
ekintza, subjektu izatea; bestetik objektu pasibo izatera bultzatzen duten inguruko
eskaera sozialak.
Zapaldua, gainditua, bere buruarentzat arrotz bihurtzen da. «Femeninotasuna»
gorde gura duen zibilizazio patriarkalaren esanetara eta kodeetara moldatu
beharko den/duen objektua da emakumeen gorputza. Existentzia mutilatu batera
kondenatutako gorputz alienatua.
2.2.3. Amatasuna
Esku artean darabilgun Beauvoirren lanari eginiko kritika ugari eta
gogorrenetarikoak bereziki amatasunari buruzko haren ideiei loturikoak dira. Bere
idatzian amatasunaren irudi iluna eta ezkorra azaldu izana leporatzen zaio usu.
Amatasuna alienagarri eta atzerakoitzat jotzea.
Alde batetik, emakumeen askatasunerako amatasunaren ukoa bidesaritzat
jarri izanaz salatzen dute ugarik. Askatasuna erdiesteko eta objektu soil izatetik
subjektu izatera pasatzeko feminitatearekin eta tartean amatasunarekin haustea
ezinbestekotzat jotzeaz. Funtsean, «bigarren» sexua askatzeko «bata»ren berdina
bihurtzea eskatzeaz. Bere lanean proposatzen duen subjektu hori, beste behin ere,
«modernitateko subjektu maskulinoa» izateaz. Ilustrazio humanistako subjektu
unibertsal, arrazional, autoeratu, autonomo eta iraunkorra.
Bestetik, minduta altxatu dira amatasunaren hautua emakume askoren nahi
eta desira askea dela aldarrikatzen duten beste batzuk. Masa-gizarte baterako
Beauvoirren planteamendua ez erreala, ez baliagarria eta ez bideragarria dela argi
utzi nahirik.
28. «Neurri handi batean gorputz femeninoa higatu eta karrakatzen duena emakume izatearen
larritasuna da. Emakumearen situazio biologikoa beretzat eragozpen bada, bere burua ulertzeko eta
ikusteko duen ikuspuntuaren erruagatik da» (II, 94).
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Egiari zor baina, eta ebidentziak ukatu gabe, Beavoirren testuak bere lanaren
osotasunean eta bere pentsamenduaren barne-logikan ulertzen badira, akusazio
hauek pisua galtzen dute.
Amatasunari buruzko atal hau garatzeko hainbat momentutan Linda M. G.
Zerilli-ren «A Process without a Subject: Simone de Beauvoir and Julia Kristeva
on maternity» artikuluaz baliatuko naiz, Zerillik Beauvoirren amatasunari buruzko
idatziei egiten dien irakurketarekin bat bainator.
Zerillik bere artikuluan argudiatzen duenez, Bigarren sexuan amatasunaz esaten
dena zaharkitutako feminismo humanistatzat baztertu beharrean, eztabaida feminista
postmodernoei ekarpen garrantzitsuak suposatu dizkien subjektu unibertsal moderno
maskulinoa deseraikitzeko planteamendu gisa ulertu behar da. Beauvoirrek darabilen
hizkuntzan nahiz amaren gorputzaren dramatizazioaren atzean baliomaskulinoak eta
modernitateko subjektua identifikatu beharrean, Zerillik dio, Teresa de Lauretisen semiotikako ekarpenak lagun, diskurtso hegemonikoari aurre egiteko estrategia
diskurtsibo eraginkor bat ikusi behar dugula: «Simply put, discursive strategy entails
the creation of a place from which to speak/write when even the blank page contains
the oppressive spoken/written29» (Zerilli, 1992: 112).
Horren da zaila diskurtso boteretsu eta hegemoniko hori kolokan jarri eta hortik
kanpo hitz egin eta idatzi ahal izatea, ezen egin daiteken bakarra Teresa de Lauretisi
jarraituz, «that, paradoxically, the only way to position oneself outside of that (any
master) discourse is to displace oneself within it-to refuse the question as formulated,
or to answer deviously (though in its own words) even to quote (bt against the grain)
(Lauretis, de, 1984: 7)»30 (Zerilli, 1992:112).
Ondorioz, Beauvoirrek amatasunaz solasteko darabilen ezohizko hizkuntza
gogorrera proposaturiko era honetan gerturatuz, denaren gainetik kolokan jartzen
dena zera da, emakumeen desira, monolitikoki amatasunaren desirarekin parekatzen
duen diskurtso hetero-patriarkala. Emakumea = Ama ekuazioa.
Bestetik, amatasuna eta amaren gorputza, idealizazioetatik urruti, subjektu
femeninoaren eszisio erradikalaren locus-tzat aurkezten du lehen aldiz, «amatasunak»
berekin eta inguruan dituen subjektua, hizkuntza, emakumea kontzeptu erlazionatu
eta banaezinak interrelazioan aurkeztu eta jarriz. Modu horretara, etorkizunean
etorriko ziren amatasunari buruzko planteamendu berriei, afera bere konplexutasun
psikiko eta sozialetan aurkeztu ahal izateko espazio alternatibo bat irekiz ( Zerilli,
1992: 115).
29. «Sinpleki, estrategia diskurtsibo bat hitz egin eta idatzi ahal izateko leku bat sortzea da, orri
zuriak berak ere esandako/idatzitako zapaltzailea dakarrenean» (Zerilli, 1992: 112).
30. «Paradoxikoki, norbere burua horretatik kanpo posizionatzeko bide bakarra, diskurtsoaren
barrura sartu, formulatuta dagoen moduan errefusatu, makurki erantzun (norbere hitzekin bada ere)
edota aipatuak egitea (kontrako erabileran) dela» (Zerilli, 1992: 112).
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Beauvoirrek haurdunaldiaren eta amatasunaren esanahia guztiz anbiguoa dela
azpimarratu nahi du denaren gainetik. Hamaika faktorek parte hartzen dutela bertan
eta, ondorioz, amen jokaerak ere anbibalenteak izatea dela normalena. Inongo
orokortze egitea eragotziz.
Zerillik gogorarazten du Beauvoirren idatzia gerraosteko Frantzian idatzia izan
zela, testuinguruaren garrantzia azpimarratuz. Frantziako estatuak bortizki amatasuna
promozionatzen zuenean, izan dei moralen bidez, izan sustagarri ekonomikoz.
«Amatasun behartu»aren («la maternité forcée» [II, 327]) garaian.
Garaiko sexu-heziketako eskuliburu ezagun batek honela zioen: «Zein da
emakume baten betebeharrik behinena? Umeak izatea, gero, ume gehiago izatea,
eta beti, ume gehiago izatea! Umeak izatea errefusatzen duen emakumeak,
bere amatasun-patua kontrolatu edo ekiditea bilatzen duen emakumeak ez du
inongo eskubiderik merezi. Emakume hori ez da ezer» (Jean Doleris, 1918, Neomalthusianisme. Maternité et feminisme, Education sexuelle, Paris).
Sarrera honekin hasten du Beauvoirrek bigarren liburukiko La mère atala:
C’est par la maternité que la femme accomplit intégralement son destin physiologique;
c’est là sa vocation «naturelle» puisque tout son organismo est orienté vers la
perpétuation de l’espèce. Mais on a dit déjà que la société humaine n’est jamais
abandonée à la nature (II: 326). Une telle obligation n’a rien de naturel: la nature ne
saurait jamais dicter de choix moral. […] C’est une morale sociale et artificielle qui se
cache sous ce pseudo-naturalisme31 (II: 381).

Ikusi dugu jada, emakumeen gutxiespena eta zapalkuntza bizitzaren
erreprodukziora, errepikapen hutsera mugatuta egotetik zetorrela. Gizonak
bizitzaren eta bizitzeko arrazoien asmatzaile eta sortzaile ziren, eta emakumeak
immanentziara lotzen zituzten. Beauvoirren aburuz, emakumea amatasunean eta hor
bakarrik eta bereziki ixtea, zapalkuntza iraunarazteko bidea da. Garaiko baldintza
sozial, ekonomiko eta politikoan amatasunak gehienetan emakumea zapalkuntzara
kondenatzen duela iruditzen baitzaio.
Ozen adierazten du bai amatasun-instintua bai eta amatasun idealizatua ere
gizonezkoek sustatutako mito kulturala baino ez dela, eta amatasuna emakume baten
bizitzaren burutzea eta maila gorena delako sinesmenari gogor egingo dio aurre.
Horrek ez du esan nahi baina amatasunak ezin duenik ama bat zoriontsu egin:
«L’attitude de la mère est définie par l’ensemble de sa situation et par la manière dont
elle l’assume. Elle est, […] extrêmement variable. La fait est cependant que si les
31. «Amatasunaren bidez betetzen du emakumeak bere patu fisiologikoa; bere bokazio “naturala”
da, bere organismo osoa espeziearen iraupenera bideratua dagoenez gero. Baina esan dugu dagoeneko
gizartea ez dagoela sekula naturara utzia. […] Horrelako obligazio batek ez du naturaletik ezer:
naturak ez luke inoiz jakingo aukera moralik agintzen. […] Moral sozial eta artifizial bat da pseudonaturalismoaren atzean ezkutatzen dena» (II: 381).
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circonstances ne sont pas positivement défaborables, la mère trouvera dans l’enfant
un enrichissement»32 (II: 364).
Edota beste hau:
Dans une société convenablemet organisée, où l’enfant serait en grande parti pris en
charge par la collectivité, la mère soignée et aidée, la maternité ne serait absolument
pas inconciliable avec le travail féminin. […] Il s’agit là d’une carence sociale: mais
c’est un sophisme de la justifier en prétendant qu’une loi inscrite au cielo u dans les
entrailles de la terre réclame que mère et enfant s’appartiennent exclusivement l’un
à l’autre; cette mutuelle appartenance ne constitue en vérité qu’une doublé et néfaste
oppression33 (II: 384).

Amatasuna Beauvoirrentzat afera arantzatsu eta askaezina da, mataza zaila.
Giza existentzia bera bezalakoa, anbiguoa eta inongo azalpen azaleko, erraz eta
interesaturik onartzen ez duena.
Garairako erradikaletan erradikalena, «La mère» zatia abortu askearen aldeko
hamabost orriko aldarrikapen ausart batekin hasi zuen Beauvoirrek. Urte haietan
guztiz aipaezina zen gaiarekin.
Orri horiek gaur egungo abortuaren aldeko diskurtsotzat har genezakeen
aldarrikapen argumentatu eta koherentea osatzen dute. Bizi garen garaiotan, guztiz
aktualitateko dirauten hitzak.
2.3. BUKATZEKO. AZAL BERRI BAT
Beauvoirrek existentzialismoa anbiguotasunaren filosofia zela idatzi zuen. Giza
kondizioaren izaera kontraesankor eta bikoitzari argi eman nahi dion pentsamendu
oro bezalaxe, ziurtasunetan baino areago galdera eta bilaketetan dabilen
pentsamendua. Gizakia, animalia izan nahi ez duen animalia da. Problematikoa. Bere
animaliatasuna etengabe ezeztatzen duen izakia. Kontraesankorra. Transzendentzian
eta mugatasunean harrapatua. Testuinguru honetan, ziurtasunak aurkezteko oztopoak,
harriak eta arantzak nonahi ateratzen dira.
Emakume kategoria ez da sinpleagoa. Beauvoirren Bigarren sexua, gogoratzen
bagara, galdera batekin abiatzen zen: Zer da emakumea? Adierazgarria da, ia mila
orri, hamaika azalpen, beste hamaika adibide eta bizipen eman ostean galderaren
32. «Amaren jarrera bere egoeraren osotasunak definitzen du eta ama horrek egoera hori asumitzen
duen moduak. Hau guztiz desberdina da bataren eta besteen artean. Alabaina, kontua da, zirkustantziak
ez badira txarrak, amak haurrarengan esperientzia aberasgarria izango duela» (II: 364).
33. «Behar den moduan antolaturiko gizarte batean, zeinetan umearen ardura neurri handi batean
kolektibitateak hartua izango den, ama zaindua eta lagundua, amatasuna ez litzateke izango inondik
inora bateraezina emakumeen lanarekin. […] Gabezia sozial bat dago hemen: baina sofismo bat da,
zeruan edota lurraren erraietan idatzitako lege batez justifikatzen saiatzea ama eta umea esklusiboki,
bata besteri, elkarri dagozkiola; elkarrenganako kidetasun hori, egiaz, zapalkuntza bikoitz eta kaltegarri
bat baino ez denean» (II: 384).
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erantzuna hasieran baino lausoago ageri dela. Ziurrenik ez zuen besterik nahi
Beauvoirrek. Horixe zuen jomuga. Emakumetasunaren zabaltasuna, partikulartasuna,
problematikotasuna eta anbiguotasuna agerian uztea, adieraztea. Uniformetasunera
bultzatzen duten esloganen aurka askatasuna aldarrikatzea (II, 651).
Dena delakoa izanik emakumea, argi du Beauvoirrek, emakumeek beren
menpeko egoera gaindituko badute, beren kabuz bakarrik ezingo dutela lortu.
Kanpoko kateak ere hautsi beharra dagoela. Beste gizarte bat asmatu, eraiki,
sortu beharra dagoela. Eta askapen horretarako ezinbestekoa izango dela borroka
kolektiboa. Orduan izango dute aukera beren gorputzen neurrira, azal berri bat
egiteko, gorputz berri bat, eta gorputz horiei dagozkien «arropak» («Il faut qu’elle
fasse peau neuve et qu’elle se taille ses propres vêtements» [II, 645]).
Independentziaren bideari ekin behar zaio, nahiz eta bidearen malkarra eta
gogorra zenbaterainokoa izango den aurrez ere jakin. Emakumeen egoera ez da
aldatuko harik eta gizartearen errotikako aldaketak ekarriko dituzten emakumeen
eta gizonen arteko ekintza bateratuak gertatu arte. Emakumeak, emakume guztien
askatasunarekin askatuko dira, ez bitartean. Eta emakumeen askatasunarekin askatuko
dira gizonak ere. Subjektu askeek aurrean dituzten beste gizakiak ere subjektutzat,
subjektu asketzat aitortzen dituztenean. Autentikotasuna, autentikoki bizitzea,
norberak bere burua transzendentzia gisa bizitzean eta besteen transzendentzia
aitortzean baitatza. Subjektuen arteko elkarrenganako errekonozimenduan.
Beauvoirrek aitortzen du ez dela erraza norberak bere buruari errekonozitzen dion
maila hurkoari aitortzea eta haren askatasuna onartzea ez dela erraza. Onarpen
horrek, elkarrenganako errekonozimendu horrek, berekin ekidinezina den tentsioa
baitakar eta nork bere buruari exigentzia gogorra suposatzen baitio.
Bere ekarpenarekin, Simone de Beauvoir paradigma mendebaldarrak berekin
zituen eta dituen zenbait pentsamolderekin (arrazoia, progresoa, unibertsala/
partikularra, natura/kultura, gorputza/gogamena, subjektua/objektua) hausten saiatu
zen, eta guztiz hautsi ez bazituen ere, ederki pitzatuta utzi zituela esan genezake.
Etorkizunean etorriko zirenei bidea pixka bat gehiago irekiz.
Butlerren hitz batzuk bukatzeko:
Simone de Beauvoir does not suggest the possibility of other genders besides «man»
and «woman», yet her insistence that these are historical constructs which must in
every case be appropriated by individuals suggests that a binary gender system has no
ontological necessity»34 (Butler, 1986: 47-48).
34. «Simone de Beuavoirrek ez du proposatzen “gizon” eta “emakume”az gain beste genero baten
aukerarik, baina generoa kasu guztietan proposamen indibidualen bidez barneratzen den eraikuntza
historiko bat delako insistentziak iradokitzen du generosistema bikoitz horrek beharrezkotasun
ontologikorik ez duela» (Butler, 1986: 47-48).
«Gorputza aukera bihurtzen da, genero-arauak errepresentatu eta ber-errepresentatzeko modu bat,
hainbat haragi-estilotan azaleratzen dena» (48).
«Gorputz naturala dagoeneko jantzitakotzat agerraraziz, eta naturaren azaleratzea asmazio
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The body becomes a choice, a mode of enacting and reenacting received gender norms
which surface as so many styles of the flesh (48).
The incorporation of the cultural world is a task performed incessantly, a project
enacted so easily and constantly it seems a natural fact. Revealing the natural body as
already clothed, and nature’s surface as cultural invention, Simone de Beauvoir gives
us a potentially radical understanding of gender. Her vision of the body as a field of
cultural possibilities makes some of the work of refashioning culture as mundane as
our bodily selves (49).
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kulturaltzat, Simone de Beauvoirrek generoaren ulermen potentzialki erradikala eman digu. Gorputzaz
duen ikuspegiak, aukera kulturalen eremu gisa, kulturaren berriztapenaren lanetariko bat egin du,
kultura geure gorputzak bezain besteko mundutar erakutsiz» (49).

3. Gorputzaren irudi posthumanoaz
Itoitz Rodrigo Jusué
3.1. SARRERA
Ezinbestekoa da posthumanismo kontzeptua izenburuan ezarrita daukan testu batean
hitz horren definizio zehatz batekin hastea. Hala ere, zaila ala erraza den eztabaidatu
beharrean, erlatibistatzat hartzeko arriskua onartuz, horren konplexutasun eta
sinplifikaezinaren izaera adierazten hasiko naiz. Dena den, egia da sinplifikatzeko
aukera, beti bezala, egon badagoela, baina egia da ere horrek, sinplifikazioak, nire
testuaren helburua guztiz oztopatuko lukeela eta, beraz, ez naiz bide horretatik
abiatuko.
1984. urtean, Michele Foucault historialari frantsesak, «Qu’est-ce que les
Lumières?» [Zer da ilustrazioa ?] testuan modernitatea zer den aztertu nahian, epe
historiko bat baino gehiago, jarrera bat bezala ulertzea proposatzen du. Ilustrazioa,
aldiz, Europako gizarteen garapen-momentu zehatz batean lekua hartzen duten
jazoera edo gertakizunen multzo eta prozesu historiko konplexu gisa azaltzen du.
Ilustrazioak transformazio sozialen, instituzio politikoen, ezagutza-formen, eta
haien (ezagutzen) eta praktiken arrazionalizazio-proiektuen, mutazio teknologikoen,
eta abarren elementuak ditu. Foucaultek gaur egun horietariko fenomeno asko
garrantzitsuak direla dio. Hori dela-eta, filosofo frantsesaren ustez, ez dugu geure burua
ilustrazioaren alde edo aurka kokatu behar; haren alde kokatzeak arrazionalizaziotradizioa mantentzea adierazten du, eta, kontra, berriz, ilustrazioa goitik behera
kritikatzea eta arrazionalitate-printzipioetatik ihes egiten saiatzea esan nahi du.
Foucaultek adierazten du (1994) historikoki ilustrazioak hein batean determinatu
gaituela eta, hortaz, gure analisiek honako hau kontuan hartu behar dutela: nolabait
ilustrazioak mugatutako izakiak garela, hain zuzen. Donna Haraway (2004) biologo
eta zientziaren historialari feministak azaltzen du nola Europa modernoaren hasieran
Errenazimentu eta iraultza zientifikoarekin batera antisemitismoa eta misoginia
biziagotu ziren, baita nola arrazismoak eta kolonialismoak ere aurrera egin zuten
ilustrazio kosmopolitaren ohitura bidaiarien ondorioz, eta nola milaka milioi
gizon eta emakumeren miseria kapitalismo transnazionalaren eta teknozientziaren
askatasunetan sustraituta dagoen. Baina, beste alde batetik, askatasun kontingenteen
ametsak eta lorpenak, kokatutako ezagutzak eta sufrimenduaren arindura ere
gogoratzen ditu, kutsatutako ondare historiko hirukoitz honetara korapilatuta
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daudenak. Harawayren hitzetan, dena den, «iraultza zientifikoaren, ilustrazioaren eta
teknozientziaren neska bat izaten jarraitzen dut»35 (2004:19).
Askotan ilustrazioa eta humanismoa nahasten dira, Foucaulten (1994) iritziz
biak nahastea arriskutsua eta historikoki okerra da. XVIII. mendean «gizona»ren,
gizaki espeziearen, alorra garrantzitsua izan zen baina horren arrazoia ez zen
ilustrazioa humanismo gisa ulertzea. Humanismoa guztiz desberdina da; denboran
zehar Europako gizarteetan sarritan agertu den gaia edo gai multzoa da humanismoa.
Gai horiek, argi eta garbi, beren edukieran aldaketa handiak jaso dituzte, hain
zuzen ere mantendu dituzten balioekin gertatu den bezala. Historialariak dioenez,
momentu batean nazionalsozialismoak irudikatutako balio humanistak babestu
ziren eta, aldi berean, estalinistek eurek humanistak zirela esaten zuten. Erlijio eta
kristautasunarekin kritikoa izan den humanismoa egon da; baita humanismo kristaua
ere, aszetikoa zen humanismoaren aurka XVII. mendean; era berean, zientziarekiko
kritikoa eta kontrakoa zen humanismoa existitu da, beste aldetik, zientzian itxaropena
zuen humanismoa zegoelarik; marxismoa eta existenzialismoa humanismoak izan
dira. Nahiz eta Foucaultek historian zehar egon diren humanismo guztiak lehenaldian
aipatu, gogoratu beharra dago gaur egun haietariko ibildibe eta planteamendu askok
modu anitzetan bizirik eta funtzionatzen jarraitzen dutela. Horrexegatik, jarrera
okerra litzateke ondorioztatzea humanismoak berezko gisa erreklamatu duen guztia
guk automatikoki baztertu behar izatea. Ilustrazioarekin gertatzen den bezala, okerra
bezain alferrikakoa izango litzateke kontzeptu humanista hausnarketarako ardatz
gisa aukeratzea, askotarikoegia eta sendotasun askorik gabekoa baita.
Hala ere, Foucaultek (1994:12) adierazten duen bezala, gutxienez XVII.
mendetik aurrera, humanismo izenarekin ezagutu dena, gizakiari buruzko zenbait
kontzepzio mailegatzera behartuta egon da erlijiotik, zientziatik edo politikatik.
Era berean, historialari frantsesaren ustez, humanismoak berak jo behar izan duen
gizakiarekiko kontzepzio hauek koloreztatzeko eta justifitzeko balio du. Carta
al humanismo [Humanismoari eskutitza] testu ezagunean, Martin Heidegger-ek
1946. urtean, erromatarretik hasita eta geroago sortu diren humanismo guztiak
«gizaki»aren esentzia unibertsal baten existentzian oinarritzen direla adierazi zuen
(Heidegger, 2006: 24-25). Zentzu horretan, gizakiaren kontzepzio horri abiapuntu
guztiz desberdinetatik, forma desberdinez eta helburu askorekin egindako kritikak
edota aldarrikapen eta tentsio-puntuak aurki ditzakegu. Horietariko batzuek, guri
interesatzen zaizkigunak behintzat, posthumanismo izena hartu dute, beste batzuk
teoria eta mugimendu feministaren barnean kokatu dira, beste batzuk ikerketa
postkolonialistetatik abiatu dira, edo teoria ekologistatik, queer ikerketetatik, etab.

35. Itzulpena nirea da.
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3.2. POSTHUMANISMOA(K)
Posthumanismoa, beraz, ez dugu humanismoa eta gero datorrena balitz bezala ulertu
behar, post horrek ez dio aldez aurretik zegoenaren garapenari erreferentzia egiten.
Post-human bodies (1995) liburuan, Judith Halberstam-ek eta Ira Livingston-ek
diotenez, posthumanismo hitzaren post- aurrizkia ez zaie interesatzen ondorengo
garapen-egoera bat adierazten duen zentzuan, baizik eta sub-, inter-, infra-, trans-,
pre-, anti- aurrizkiekin talka egiten duen heinean. Era berean, liburuan parte hartzen
duten autore gehienek humanitate-ezagutzetatik zehar datozela esaten dute, hau da,
ez humanitateen aurretik ezta horiek atzetik utziz ere. Horrela, posthumanismo edota
gorputz posthumano kontzeptu teorikoak, nahiz eta guztiz pluralak, aldakorrak, ezzehatzak, ez-mugatuak ere diren, oso erabilgarriak eta interesgarriak dira «gizaki»
eta giza gorputzaren koherentziari erronka eta desafioak egiteko.
Gure kultura «humano»aren, gizatasunaren, irudikapen baten bidez gogorki
bideratuta eta prozesatuta dago (Halberstam eta Livingston, 1995), hori dela-eta,
aldaketa edota erronka zehatz batzuk planteatzeko, pentsatu ahal izateko, irudikapen
horiek tentsioan jarri edota haien mugak aztertu behar dira, eszenatoki, eragile,
gorputz, harreman, eta abar berri edo desberdinei aukera emateko, irakurgarritasuneremu eta mugak ezinbestez eraldatzen direlarik. Are gehiago, Halberstam eta
Livingstonen (1995: vii) iritiziz, egoera/baldintza posthumanoa gure artean, gugan
dago, eta norbanakoa eta bestea, gizakia eta estralurtarra, normala eta queer-a,
banatzen dituen filosofia humanistarekiko nostalgia dagoeneko gertatu den borroka
baten oihartzuna baino ez da. Dena den, haien iritziz, argumentu hori egia baino
gehiago diskurtso eta gorputzaren bidez «gizakia», humanismoa (gizatasuna) eta
humanitateak ordezkatu eta desplazatuko dituzten konfigurazio berrien sorreran
parte hartzeko gonbidapen ireki bat da.
Gorputz posthumanoak ez dira diskurtso nagusien [masterdiscourses]
esklaboak, gorputz posthumanoak agertzen dira aktore eta eszenatoki, igorle/
hartzaile, kanal, kode, mezu eta testuinguruaren arteko bereizketa erraza baztertzen
duten gorputzak (diskurtsoen gorputzak eta gorputzen diskurtsoak) gurutzatzen diren
lekuan. Horregatik, autoreen ustez, inkorporazio posthumanoa ez da objektutzat
hartutako gorputz batean aurki dezakegun kokapen finko bat (Halberstam eta
Livingston, 1995). Posthumanoak desilusionatutako subjektu liberalen eta jadanik
desilusionatuta zeuden subjektuen arteko elkartasuna adierazten du, hau da, kostu
altuegia legitimatzen edo deslegitimatzen duten nortasunei iruzur egiten saiatzen
direnak. Inor ez da egoera honetara modu natural batean iristen, etengabean pertsonen
eta diskurtsoen barnean eratu behar baita (ibidem: 9). Hortaz, argi utzi beharra dago,
ez dela posthumanoaren irudikapen «hoberena» existitzen.
Azkeneko urte hauetan akademian «post-» aurrizkiarekin sortu diren
hitzek, hala nola postmodernismoak, postestrukturalismoak, postkolonialismoak,
kapitalimo postindustrialak, gero zer datorren asmatzearen beharra eta aldi berean
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porrota adierazten dute (ibidem). Halberstam eta Livingstonek adierazten dute
mende berrirantz makurtzen den pizti basatia ez dela ikaragarria bere ez-espezie
egoerarengatik, baizik eta munstrokeria posthumanoa eta haren gorputz-formak
ezagunak diren oraingo eta geroko, hemengo eta betiko gainjartzean kokatzen
direlako. Modu horretan, posthumanitatearen aurkezpena beti berri goiztiarra
eta zaharra da aldi berean. Autoreen iritziz, gorputz posthumanoak botere eta
plazeraren, birtualtatasun eta errealitatearen, sexuaren eta haren ondorioen harreman
postmodernoen kausak eta efektuak dira (Halberstam eta Livingston, 1995). Gorputz
postmodernoa teknologia bat, pantaila bat, proiektatutako irudi bat da. «Ihesaren
zeinupean bizi den gorputza da, gorputz kutsatu bat, tekno-gorputz bat; ikusiko
dugun bezala [gorputz posthumanoa] gorputz queer bat da»36 (ibidem: 3). Horrela,
giza gorputza jadanik ez da «gizakiaren familia»ko kide, baizik eta posthumanitateen
zooaren parte da (ibidem).
Posthumanoak ez du «humano»aren, gizatasunaren, zaharkitzerik behar,
ez baitu gizakiaren garapena edo itzulera irudikatzen. Aldiz, desberdintasunaren
eta nortasunaren birbanaketan parte hartzen du. Humanoak gizakien arteko
desberdintasuna (arraza, klase eta generoaren arabera, besteak beste) ezartzen
eta hierarkizatzen funtzionatzen du, baita gizaki eta ez-gizakiaren arteko muga
berrindartzen ere. Posthumanoa, berriz, ez da besteenganako diferentziara eta
norberaren diferentziara mugatzen, gehienbat bien arteko interferentziaren eta
oihartzunaren jarraibidean agertzen da. «Besteak» (hainbat sistematan aldi berean
subordinatuta denak) ez du nahitaez geometrikoki posthumanoaren bestea izan
behar, sistema bakar batean «tartean tartekoa» izan daiteke (1995:10).
3.3. ASKOTARIKO IBILBIDE, EDUKI ETA FORMAK
Zenbait teoriko eta pentsalari, Rosi Braidotti eta Kim Toffoletti besteak beste,
beren ikerketen, lanen eta proposamen teoriko-politikoen ikuspuntu edo oinarri
posthumanistak eratu eta defendatzeko, humanismoaren eduki eta tradizionalki
aldarrikatutako helburu edo utopia politikoei eginiko kritikan baino gehiago beste
alor eta arrazoi batzuetan oinarritu dira.
Modu horretan, Braidottik humanismoarekin duen eztabaida honetan oinarritzen
da: humanismoak gaur egungo testuinguruan dituen mugapenetan, haren pertinentzia
historikoa dela-eta (Braidotti, 2009: 58). Hau da, Braidottiren hitzetan, ez du
inplizituki mesfidantzarik humanismoaren dogmetan, ez bertsio protestanteagoaren
tolerantzia humanistan, ezta giza eskubideen era unibertsalistan ere. Filosofoaren
ustez, humanismo klasikoa berrikusia izan behar da, gure garaiko konplexutasunei
eta erronkei aurrre egin ahal izateko (ibidem). Horren aurrean, Braidottik bilakaera
multipleen ekofilosofia nomada bat proposatzen du, unibertsalismo moralaren aurka
subjektuaren kontzepzio ez-unitario eta nomada defendatuz.
36. Itzulpena nirea da.
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Cyborgs and Barbie Dolls liburuaren idazlearen iritziz, Kim Toffolettiren
iritziz, XXI. mendean informazioaren teknologiak eta teknologia digital eta biologikoek «gizakia» berriro zer den hausnartzera gonbidatzen gaituzte (2007: 3).
Toffolettik gizatasunaren eta teknologikoaren arteko tentsioak posthumanoaren
adierazleak direla mantentzen du. Tentsio horretan banakotasunaren, nortasunaren,
gorputzaren eta errealitatearen interpretazio tradizionalak nahasten eta zoratzen dira.
Haren ustez, arrazoi horrengatik irudi posthumanoak erakargarriak izan daitezke
kontraesankorrak eta ezegonkorrak direlako, baina ez gorputza transzenditzen edo
gainditzen dutelako, edo gizakiaren existentziaren bertsio hoberena eskaintzen
dutelako. Subjektua berriro formulatzearekin batera, harreman sozialetan aldaketak
gertatzen dira denboraren, espazioaren eta lekuaren narratibak guztiz desberdinak
bilakatzen direlarik teknologiarekin izandako talken ondorioz. Hortaz, liburuaren
egileak honako galdera hau egiten du: informazioaren eta hedabideen azkartasunak
gorputzaren mugak eta nortasuna zalantzan jartzen dituenean, non bizi da edo non
dago giza gorputza? (2007: 4-5).
Era berean, Halberstam eta Livingstonen iritziz (1995), abiadurak eta haren
aukerek —berriaren abiadurak, etorkizun potentzialen abiadurek iraganaren hurbilketa azkarrarekin talka eginez— historia-kategorian eta hark inspiratzen dituen
narratibetan krisi bat sortzen dute. Planteamendu posthumanista batetik, historia
ez da esanahia prozesatzeko metodo eraginkorra, esanahia ezin baita eguneratuta
mantendu. «Historia, historia sozial eta kronologiko gisa hiltzen ari da gizon
zuriaren metafisikarekin batera, ondorioz, [historia] ez da nahikoa non egon garen
adierazteko37» (ibidem: 3). Halberstam eta Livingstonen ustez, informazio eta
esanahiaren eremuan izandako gertaerekiko historioa geldotzen da etorkizuna
itxaronaldian mantentzen d(u)elarik. Horregatik, gorputz posthumanoak ez zaizkio
historia linealari egokitzen; aldiz, iraganekoak eta etorkizunekoak dira. Gorputz
posthumanoek orainaldiarekin bat mantentzearen eta gorputzaren kontra talka
egiten duten identitateak prozesatzearen saiakerak irudikatzen dituzte, zeinak
gero, postmodernismo, posthumanismo, postestrukturalismo, postkolonialismo eta
kapitalismo postindustrial deritzogun inguruan disolbatzen diren (ibidem). Horrela,
Halberstam, Livingston eta beste pentsalarien helburu eta proposamen teorikoa
da lehen zeuden narratiba nagusiak ordezkatu dituzten narratiba posthumanoen
eraketan parte hartzea. Humanitatearen, haren gorputzen, subjektuen, min eta
gozamenari buruzko narratiba nagusiak Mendebaldeko gizarteetan narratiba
posthumanoek ordezkatu(tzen) dituzte, agerian ipiniz gorputza eta haren efektuak
guztiz berrasmatutak/imaginatutak izan direla edo izan daitezkeela giza nortasunari
eta haren ideologia laguntzaileei zenbait galdera eginez gero.
Ikusi dugunez, planteamendu eta proposamen teoriko hauentzat azkeneko
hamarkadetan (edota mendeetan) bizi izan diren aldaketek garrantzia handia
daukate posthumanismoaren eta gorputz posthumanoen egoera, narratiba eta izaera
berriak azaldu, ulertu eta haietan parte hartu ahal izateko. Hortaz, Mendebaldeko
37. Itzulpena nirea da.
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gizarteetan humanismoak mantentzen eta aldi berean sortzen zituen fikzio eta
narratiba nagusiak, esentzia naturalak eta egia absolutuak ez izateaz gain, badirudi
gero eta desegokiagoak direla zientifikoki, sozialki eta teknologikoki izaten ari
diren transformazio eta aldaketak direla-eta. Ikuspuntu posthumanista orokor
batetik gaur egun beste subjektu, gorputz eta bizimoduei erantzuten dieten jarrera,
ikerketa, narratiba, figurazio eta proposamenak beharrezkoak direla esan daiteke.
Hala ere, zenbait pentsamendu edo ibilbide partekatzen dituzten arren, baliteke
posthumanismoa edo humanismoari egindako kritikak humanismoa bera baino
pluralagoak eta aldakorragoak izatea, eta Braidottiren bilakaera anitzen ekofilosofia
nomadak Halberstam, Haraway, bell hooks edota beste planteamendu postmoderno,
postkolonialista, feminista edo queer-ekin proposamen politiko eta aldaketa edo
helburu askorik ez partekatzea.
Hori dela-eta, nire ustez eta beharbada adierazpen ausartegia izan arren, jarrera
eta planteamendu posthumanistak, oro har, bi talde handitan «banatu» edo, hobeto,
koka eta uler ditzakegu. Alde batetik, filosofia eta pentsamendu humanisten oinarri,
forma eta edukiei, ideologiari, kokapen eta jarrera anitzetatik egindako kritika gisa
azter daitezke (euren artean erabat desberdinak izan daitezkeelarik), eta, bestetik,
gaur egun bizi garen gizarte konplexua, errealitatea, azaltzen, eraldatzen, beste
leku batetik hari hurbiltzen saiatzen diren perspektiba askotarikoak eta aldakorrak
daude, irakurketa postmoderno eta kapitalismo postindustrialaren ikerketen eskutik
datozenak. Bi multzo horiek, noski, ez daude kontraesanean, gehienetan elkarrekin
datoz eta berez banaezinak direla esango nuke, baina baliteke haien arteko
desberdintasun nagusia denborari, azkeneko hamarkadetan gertatu diren aldaketa
teknologiko eta zientifikoei emandako garrantzia izatea. Nahiz eta, oro har, bi
planteamenduek humanismoaren kategorien eta narratiben izaera antropozentrikoa,
etnozentrikoa, historikoa, ez-naturala, ez-unibertsala, ez-neutroa ere identifikatzen
duten, dirudienez batzuek gaurkotasunari eta aldaketei intentsitate handiz begiratzen
diete humanismoa gero eta desegokiagoa iruditzen zaien bitartean, eta, beste batzuen
ustez, gehienbat humanismoaren «gizaki» kategoria esentzialistatik at egon direnen
ustez, aldiz, humanismoaren planteamendu teoriko-politikoak hasiera batetik
desegokiak dira.
Humanismoaren eta diskurtso modernoen jarrera esentzialista edota erlatibisten aurka, Donna Harawayk (1995) kokatutako eta topagarriak diren ezagupen
partzialen estrategia defendatzen du. Hau da, humanismoek eta tradizionalki
diskurtso modernoek ikuspuntu edo perspektiba bat erabateko ezagutza objektibo
bihurtu dute, egia esaten zuen ahots bakar, alegia. Egia guztientzat baliagarria balitz
bezala erakutsi eta agindua izan da, zientziaren, familiaren, nazioaren eta jainkoaren
izenean. Hori dela-eta, biologoaren ustez, gure berreraikuntza bideragarria egiteko,
giza izaki sozialista eta feminista gisa, «natura» kategoria sortzen duten zientzien
berregitean parte hartu behar dugu. Zientzia ezagutzaz eta botereaz arduratzen da,
garai hauetan zientzia naturalak gizakiaren lekua naturan eta historian zehazten
du, hau da, naturaren kategoria eraikitzean zientzia naturalek historiari eta eraketa
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pertsonalari mugak jartzen dizkiete (Haraway, 1995: 72). Ezagutza, beraz, beti
partziala (ez objektiboa) eta kokagarria (ez unibertsala) bada, argi dago historikoki
eraiki den zientzia merkatu kapitalista eta patriarkalaren esanetara dagoela,
horregatik, Harawayren ustez, ezinbestekoa da borroka sozialista eta feminista
baterako, ezagutzaren eraikuntzan parte hartzea. Karl Marx-ek lehenago esan zuen
bezala, ezagutzaren berreskurapena gure bizitzak produzitu eta erreproduzitzeko
balio duten bitartekoen berreskurapen iraultzailea da, hortaz, eginkizun horietan
ardura izatera derrigortuta gaude (1995: 74). Historia zientifikoek gure bizitzak
eragiten dituzte mito publiko gisa, hortaz botere gehiegi daukate guk alde batera utzi
ahal izateko edo sinisteko (1995: 178).
Dena den, Donna Harawayk azpimarratzen duen bezala, esanahi zientifikoak
ez dira diskurtso publikoaren barruan jaiotzen, mitoak horrela adierazten duen
arren, errealitatean esanahiak leku historiko zehatzetan kokatutako jendeak
sortzen ditu (1995: 181). Hori dela-eta, feminismoa, alde batetik, esanahi publiko
eta bizitza publikoaren berreraiketa edota transformazioa helburu duen proiektua
da. Feminismoa, zientzia bezala, mito bat da, ezagutza publikoaren alde borrokan
dabilena (1995: 134). Borroka horretan, humanismoaren subjektu unibertsalaren
«bestea» bezala eraikiak izan diren guztiak, emakumeak, beltzak, atzerritarrak,
langileak, arau heterosexualetik kanpo bizi diren pertsonak, exotikoak, klase
baxuak, arraroak, ezgaiak eta eroak, eta abar modu eta hein desberdinetan historian
zehar gizakiaren kategoriatik at kokatu dira eta kokatzen dira. «Bestetasuna», alegia,
historikoki eraiki eta eraldatu den eremua da, aldakorra eta testuinguru sozialari
guztiz lotuta dagoena. Hortense Spillers-en ikerketek defendatzen duten bezala,
AEBko XIX. eta XX. mendeetako esklabotzaren marko diskurtsiboetan emakume
zuriak, ez legalki ez sinbolikoki, erabateko gizakiak ez ziren bitartean, emakume
beltzak ez ziren inola ere «gizakiak» (Haraway 1995: 246). Horrela, Sojouner Truthek, Ain’t I a Woman [Ni ez al naiz emakume bat?] diskurtso ezagunaren egileak
eta XIX. mendeko feminista eta abolizionista beltzak, «gizaki» kategoriaren izaera
ez-naturala eta historikoki eta politikoki mugatua agerian utzi zuen, emakumearen
kategoria aldarrikatzen eta, era berean, deseraikitzen zuen bitartean.
Feminismo beltzen edota beste «ezegoki/menderagaitz»en38 analisi eta lanek,
ikerketa postkolonialek eta queer ikerketek izugarrizko lana egin dute azkeneko
hamarkada hauetan «gizakia» eta gainerako mito, irudi eta narratiba hegemonikoak
aztertzen, besteak beste, arraza, desberdintasuna, sexua eta natura kategorien
inguruan. Horrela, nahiz eta batzuek Mendebaldeko humanismoei kritikak eta
aldarrikapenak leporatu dizkieten haien mugak, oinarriak edota edukiak aldatzeko
eta demokratizatzeko helburuarekin, beste batzuek, planteamendu posthumanisten
izena edota gertuko kokapen anitz hartu dituzte. Testu honetan guztiak ikusteko
aukerarik ez dagoenez, oro har, zenbait planteamendu aipatuko ditut nondik norakoak
ikusi ahal izateko eta haien autore eta pentsalari nagusien izenak ezagutzeko.
38. «inapropiadas/bles» kontzeptua erabili ohi da.
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Vandana Shiva-k, Indiako emakume zientifiko idazle eta filosofoak, Europako
humanismoari kritika egiten dio, batez ere, dituen mugapenei begira eta ez
pentsamenduaren mamiari begira (Braidotti, 2009: 86). Shiva ez da Mendebaldeko
humanista eta ideal humanista europarraren asmo zein helburuen eta benetako
lorpenen artean dagoen distantzia salatzen du. Shivak Mendebaldeko humanismo
ilustratuaren eta konkista eta esplotazio kolonialistaren arteko harremana
nabarmentzen du, humanismo barneratzaileago baten aldeko planteamendu teorikopolitikoa defendatzen duelarik. Horrelako planteamenduaren oinarriak partekatzen
dituzten beste pentsamendu eta autoreei «neohumanismo» edo humanismo berriaren
izena eman ohi zaie (ibidem: 87), ildo berean Emmanuel Levinas-en Humanismo del
otro hombre [Beste gizonaren humanismoa] daukagu.
Bestetik, haratago joan den pentsalaria dugu Gayatri Chakravorty Spivak;
Can the subaltern speak? [Menpekoak/Subalternoak hitz egin dezake?] haren lan
ezagunak Mendebaldean sortutako zenbait ikuspuntu erradikal ezkertiar, hala nola
Foucault eta Deleuze eta Guattari-ren idatziak ikertzen ditu. Spivak-ek agerian uzten
du horiek, nolabait Mendebaldeko subjektua mantenduz, «beste subalterno bat»en
eraikuntzan parte hartu dutela, subalternoa ezezaguna eta mutua mantenduz. Antzeko
ikuspuntu batetik, oso interesgarriak dira bell hooks-ek (1990) egindako ikerketak
teoria postmodernistei eta haien muga eta bazterketa praktiko eta teorikoei begira.
Spivaken idatziek ikerketa eta kritika postkolonialak sakonki aztertzen dituzte, zeren
nahiz eta jakin gabe batzuetan jarduera inperialisten konplize bilaka baitaitezke.
Postkolonialismoa «Ekialdea» menpeko era kolonialean ulertu baina aldi berean
zapalkuntza-harreman horien aurka borrokatzen den Lehen Munduko diskurtso
instituzionalizatua bilakatu al da? Beste kontzeptu eta ideien artean, Spivakek
«indarkeria epistemiko»ari buruz (1998:13) hitz egiten du, bere iritziz, Foucaultek eta
Deleuzek, «indarkeria epistemikoa» alde batera utzi zuten euren analisietan, lanaren
nazioarteko banaketarekin egin zuten bezala. Spivakek Mendebaldeko intelektualen
jarrera hedatuaz ardura erakusten du, askotan beste subalternoei buruz hitz egiten
baita ahotsa kentzen zaien bitartean. Argudiatzen duenez, hori gertatzen da, beste
arrazoi batzuen artean, kolonizatutako subjektu subalternoa hain heterogeneoa denez
berreskuraezina delako (1998: 16).
Hortaz, ezinbestekoa da kontuan izatea subalternoen edota «gizaki» kategoria
pribilejiatutik kanpo daudenen egoerak, posizioak, haien artean desberdinak direla,
eta mendekotasun-egoera bakoitzak analisi zehatz bat beharko lukeela (Haraway
1995: 247). Bide horretatik joan dira ikerketa eta planteamendu feminista asko
azken urte hauetan: feminismo beltzak, feminismo transfeministak, feminismo
posthumanoak, queer ikerketak, etab. Generoari buruzko teoria feminista bat ezin da
(des)berdintasun sexualera mugatu, bestelako botere eta egoera historiko zehatzak
kontuan hartu gabe. Teresa De Lauretis-ek (1989: 7-8) Tecnologías del género
[Generoaren teknologiak] testuan defendatu zuen bezala, «genero» kontzeptua
ezin da desberdintasun sexualera mugatu, beste arrazoi batzuen artean, kontzepzio
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horrek emakumeen arteko desberdintasunak ezabatzen dituelako. Tamalez,
instituzionalizatutako Mendebaldeko feminismo liberalek, oro har, horrelako ideiak
eta planteamenduak sortu eta defendatu dituzte, eta ondorioz, diskurtso alternatiboak
sortu dira, Mendebaldeko tradizio diskurtsiboen humanismoa hankaz gora jarri
dutenak39.
Chela Sandoval-ek, Donna Harawayren lanak kontuan hartuz, «zapalduaren
metodologia» proposatu du gaur egungo egoera transnazionalari aurre egin ahal
izateko (Sandoval, 1995: 81). «Gizaki», «emakume» eta beste nortasun esentzialen
aurka, Sandovalek «kontrako kontzientzia»ren eredua defendatzen du, arraza, klase
edo sexu kategoria sozialetatik kanpo gelditzen diren subjektuek estrategikoki erabil
dezaten. Historikoki «gizaki» kategoriatik emakumeak kanpo gelditu diren bitartean,
zuriak ez diren emakumeak «emakume» kategoriatik kanpo gelditu dira, beraz, zenbait
kategoria sozialen pertenentzia iraunkorra izaten utzi ez zaien horientzat guztientzat,
Sandovalek zehaztasunean, bestetasunean eta desberdintasunean oinarritutako
nortasun postmodernoen sorkuntza proposatzen du, guztiz politikoa dena. Nortasun
hori ez da aldarrikapenen iturria, beste mugimendu edota nortasunekin gertatzen den
bezala, hots, identifikazio naturala ez da ekintza politikoen oinarri bilakatzen, baizik
eta hurbiltasun-koalizio kontziente bat (Haraway, 1995: 265-266). Judith Butlerek (2007: 45-53) modu argitan argudiatu duen bezala, konplexua da eta arazoak
eragiten ditu «emakume» subjektu unibertsal eta bateradunaren erabilerak. Aldiz,
baliteke errepresentazioa feminismoarentzat zentzuduna izatea «emakume»en
subjektua ziurtzat ematen ez denean (2007: 53). «Kontrako kontzientzia» bezalako
nortasun estrategikoek edota jarrerek argi eta garbi erabateko aldaketa adierazten
dute historikoki eraiki eta funtzionatu duten nortasun natural eta esentzialisten
aurrean. Baliteke proposamen posthumano batetik, honako eredu hau estrategikoki
egokiena izatea. «Gizakia», «emakumeak» eta antzeko kategoria natural, unibertsal
eta esentzialak hil direnean, edota haien erabilerak gehiegi mugatzen, baztertzen eta
gelditzen gaituenean, nola zuzen eta defenda ditzakegu aldaketarako politikak?
3.4. GORPUTZ POSTHUMANOAK POSTGENEROAK AL DIRA?40
Gizakiaren jaiotzarekin batera (Foucault, 1968) sexuen arteko desberdintasunaren
jaiotza ikertu duten lan asko agertu dira azken hamarkadetan. Thomas Laqueur (1992,
1994) historialariaren lanak gaur egungo sexuen eta desberdintasun sexualaren
bilakaera historian, filosofian, politikan eta zientzian azaltzen du. Sexua, gizakia
bezala, testuinguruaren araberakoa da, beraz, (sexua) sozialki determinatutako inguru
diskurtsibotik kanporatzeko saiakerak porrot egitera kondenatuta daude (Laqueur
39. Besteak beste: bell hooks, Avtar Brah, Chela Sandoval, Donna Haraway, Gloria Anzaldúa,
Cherrie Moraga, Pratibha Parmar, Judith/Jack Halberstam, Jayne Ifekwunigwe, Magdalene AngLygate, Chandra Talpade Mohanty, J.C. Young, Nirmal Puwar, Trinh T. Minh-ha, Beatriz Preciado,
Gayatri Chakravorty Spivak, Judith Butler, etab.
40. Halberstam eta Livingston, 1995: 8. Itzulpena nirea da.

64

Diskurtsoak, eraikuntzak, gorputzak

1994: 42). Era berean, Laqueur-ek dio desberdintasun sexualaren nozio modernoak
oinarritzen diren gorputz pribatu, itxi eta iraunkor hori ere garai kultural eta historiko
zehatzen produktua dela. Gizakiaren eta desberdintasun sexualaren izaera natural eta
unibertsalaren kontra, beraz, aldaketa epistemologiko eta politiko-sozialen ondorioz
determinatutako gorputz sexudun historikoa daukagu.
Bere aldetik, Anne Fausto Sterling (2006) biologoaren ikerketek erakusten
dute zientifikoek natura irakurtzeko, interpretatzeko eta egituratzeko gure harreman
sozialetatik «egiak» ateratzen dituztela. Hau da, zientifikoak ez dira «natura»
aztertzera mugatzen eremu sozialean «egia» erabilgarri horiek aplikatu ahal izateko
(2006: 114), Harawayrekin bat baiezta dezakegu biologia, beste zientziak bezala,
beste bide eta eremu batzuetan egindako politika dela. Oso argia da Fausto Sterlingek egindako lana desberdintasun sexualaren arloan. Hark dioenez, gure gorputzak
konplexuegiak dira desberdintasun sexualari buruzko erantzun errezak eman ahal
izateko. Sexuarentzat oinarri fisiko sinple bat bilatzen dugun heinean, argiago
geratzen da «sexua» ez dela kategoria fisiko hutsa (2006: 19). Modu horretan defendatzen du genero eta nortasun sexualaren kontzeptualizazio tradizionalek generodesberdintasuna mantentzen dutenez eta bizitza-aukerak mugatzen dituztenez,
gorputzarekiko politika aldatu ahal izateko beharrezkoa dela aldez aurretik
zientziaren politika aldatzea. Ondorioz, ezinbestekoa da binarismo sexuala sortzen
eta mantentzen duten praktika mediko eta zientifikoek euren jarduerarekin41 bukatzea
ulergarritasun kulturalaren arauak aldatu ahal izateko. Sexu-organo mistoak eta arau
heteronormatiboa betetzen ez duten subjektuak eta gorputzak zuzentzen eta aldatzen
jarraituz gero, ordea, egungo ulergarritasun kulturalaren sistema berrindartuko da.
Arlo honetan ezinbestekoak dira Judith Butler (2006, 2007, 2008) filosofoak
egindako lanak, bere generoaren performance [irudikapen, antzezpen] teoriarekin,
tradizionalki sexu eta generoari buruzko esanahi biologizista eta esentzialistei
aurre egin dielako. Butlerren pentsamenduak modu argi eta interesgarri batean
hegemonia heterosexualaren genero-arauen funtzionamendua, garrantzia eta
ondorioak ikertzen ditu, arau heteronormatiboak iraultzeko tresnak hausnartzen
eta proposatzen dituen bitartean42. Butlerrek dio sexua arau multzo bat bihurtzen
dela eta gorputzak horien bitartez kulturalki ulergarri bilakatzen direla. Ikuspuntu
horren arabera, sexua gorputzak materializatzen dituen araua izango litzateke, eta
genero matriz edo hegemonia horren existentzia ezinbestekoa da gorputzak gizakigorpuztzat hartu ahal izateko. Hau da, sexu-arauak betetzen dituzten gorputzak
gizakitzat joko dira eta sozialki garrantzitsuak izango dira (Butler, 2008), arauak
betetzen ez dituzten gorputzak abjektuaren esparrua osatuko dutelarik (Butler, 2007:
41. Intersexualitatea diagnostikatzen zaien gorputzei neurriz kanpoko eta indarkeriazko jarduera
medikoak egiten zaizkie. Honi buruzko bibliografia: Anne Fausto Sterling (2006), Beatriz Preciado
(2002), Mauro Cabral (2009), Herculine Barbin (2007), Thomas Laqueur (1994).
42. Sexuaren eta generoaren izaera historikoa, sozialki eraikita eta irudikatuta partekatzen duten
beste teorialari feminista ezagun eta garrantzitsuak Teresa De Lauretis (1990) eta Gayle Rubin (1989)
antropologoak dira.
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224-253). Ondorioz, bi genero normatiboetara (emakume, gizon) moldatzen ez diren
gorputz-irudiak, subjektuak, gizatasunetik (humanoaren kategoria idealetik) kanpo
gelditzen dira, alor sozialaren eremu bizigaitzak eta egongaitzak osatuz. Bestetik,
behar-beharrezkoak direnak, Butleren ustez, «humano»a (gizakia) sortzeko, zeren
ez-humanoaren kontra sortzen baita, bazterketa-harreman gogor batean. Horrek, hein
handi batean, subjektu eta gorputz batzuek bizi eta pairatu behar izan (eta izaten)
dituzten indarkeriak, bidegabekeriak eta onarpen/errekonozimendu egoerak azaltzen
ditu. Hori dela-eta, funtsezkoa da gaur egun galdetzea, esparru desberdinetan, zer
gorputz-irudi eta subjektu ari diren zientifikoki, legalki, sozialki edo politikoki
gizatasunaren barnean kokatzen, eta zer morfologiak, bizitzak eta subjektuak, aldiz,
abjektuaren, ez-gizakiaren, eremua osatzen jarraitzen duten.
Soujouner Truth-ek (VV.AA. 2012: 59-69) 1851. urtean, Ohion (AEB) egindako
hitzaldian bera emakumea ez al zen galdetu zuen, emakumeei berdintasun juridiko
eta legala ematearen aurkako diskurtso matxisten argudioek zentzu guztia galtzen
zutelako emakume beltzen kasuan. «Emakume» kategoriaren izaera arbitrarioa
eta soziala agerian utzi zuen. «Emakume» subjektua zuria zela erakutsi zuen.
Mende bat geroago, 1978. urtean, New Yorken Monique Wittig-ek (2006: 45-57),
hizkuntza modernoari buruzko konbentzio batean, «emakumea» zer den galdetu
zuen eta lesbianak emakumeak ez direla esaten amaitu zuen hitzaldia. Wittigen
ustez, «emakume», «gizon», «sexu», «desberdintasun», «kultura», etab. sozialki
eraikitako kategoriak dira, harreman-botere desberdinak mantentzea dutela helburu.
Are gehiago, Gayle Rubin-en (1986) lanen arabera, lanaren banaketa sexualak eta
desioaren eraikuntza psikologikoak (batez ere eraikuntza edipikoak) gizakiak sortzen
eta produzitzen dituen sistemaren oinarriak dira. Wittigekin batera, Rubinek dio
emakumeen zapalkuntzarako derrigorrezko heterosexualitatea ezinbestekoa dela.
Bere aldetik, Wittigek argudiatu zuen emakumeen zapalkuntza heterosexualitatearen
obligazioan oinarritzen denez, «emakume» kategoria harreman sozial, ekonomiko
eta sexualetatik kanpo ez dela existitzen, arraza eta sexuarekin gertatzen den bezala.
Aldiz, errealitatea sortzen duen alegiazko eraikuntza baten aurrean gaude. Horrek
zuzenean lesbianak, eta heterosexualitatearen ekonomia politikotik kanpo dauden
gainerako emakumeak, «emakumeak» ez direla baieztatzera eramaten du43 (Wittig,
2006: 57). «Emakume» subjektua heterosexuala zela erakutsi zuen. Wittigen ustez,
azkeneko urte hauetan «natura» ez dela existitzen, dena kultura dela, erraz onartu da,
baina kulturan naturagune ukiezin batek bizirauten jarraitzen du, ikerketatik kanpo
mantentzen dena, harreman heterosexuala, hots, erregimen heterosexuala, zaintzeko
helburuarekin (ibidem: 51). Hori dela-eta, «sexuan» oinarritzen diren zientzia
guztiak eraldatuak izan behar dira, azken finean feminismoa horretan datza: klase
gisa emakumeen alde borroka egitearen helburu nagusia klase horren desagerpena
delarik. Funtsezkoa da naturaltzat hartzen den «sexu» kategoria politikoa suntsitzea,
horretan oinarritzen baita heretosexualitatearen sistema soziala. Beste forma eta
43. Era berean, Wittigen pentsamenduaren arabera, homosexualak eta heterosexualitatearen
ekonomia politikotik kanpo dauden beste gizonak, «gizonak» ez direla esan genezake.
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helburu batzuekin «sexu»ari buruz ikertzen duen arren, Anne Fausto Sterlin-ek
Wittigekin bat egiten du «sexu» kategoria berriro kontzeptualizatzeak Europako
eta Amerikako antolamendu sozialean sakonki sustraituta dauden elementuentzat
erronka handia ekarriko lukeela onartzen duenean (Fausto Sterling, 2006: 48).
Donna Harawayk (1995, 1999, 2004) bat egiten du gizon/emakume, kultura/
natura, makina/organismo, kontzientzia/amets eta bizitza/heriotza-ren arteko mugak
egunero eta etengabe mugitzen eta formulatzen ari diren gizarte batean bizi garela
adierazten duten ikerketekin. Haren ustez, gure berreraikuntzarako ditugun aukeren
artean generorik gabeko mundu baten itxaropena dago; biologoak imajinatzen du
ezen generoan eta ezberdintasun eta mendekotasunean oinarritutako harremanak,
emankorragoak diren konexio eta egitura oker eta ez dualistek ordezkatzeko aukera
dagoela. Zer-nolako mutazio erakargarriak gerta daitezke «emakume» eta «gizon»en
artean gizakien eta sexualitatearen genero-banaketa dualista eta mugatuak beste
nortasun kulturalak dituzten konfigurazioei eta desioaren konfigurazio erotikoei
lekua utziz gero? (1995: 49). Cyborgek pentsamendu feministaren berriztapen
edo birsortze bat bultza al dezakete genero-politikaren binomioetatik haratago
ikaragarriak eta itxaropentsuagoak diren sormen-formetara arriskatuz? (1995: 310).
Butlerek (2007) irmo mantendu du feminismoak legitimitate narratiboa sortzen ikasi
behar duela koherentziarik ez duten genero multzo handi eta pluralarentzat. Butleren
iritziz, barneko «ni» koherente baten fikzio erregulatzailea44 (kulturalki lortua
edo biologikoki berezkoa den) erabilgaitza da proiektu feministentzat. Horrela,
Harawayk dio generizatutako «gizon» edo «emakume» bihurtzearen edo izaten
jarraitzearen kontrako jarrera politikoa sexu- eta arraza-narratibaren amets gaiztotik
ateratzea dela (1995: 249).
Aurreko autoreekin bat eginez, Beatriz Preciado filosofoak fikzio kultural
normatiboetatik kanpo generoari buruzko egiarik ez dagoela defendatzen du. Ez
daude bi sexu, haien lekuan genetiko, hormonal, kromosomiko, genital, sexual eta
sensualak diren konfigurazioen ugaritasuna existitzen da (2009: 178). Haren ustez,
generoa signifikazio-sistema baten, produkzio-moduen eta politikoki erregulatuta
dauden ikus- eta testu-zeinuen deskodetzearen efektua da (2008: 83). Dena den,
Preciadok dioenez, makina heterosexuala (bere mekanismoak «sexua» sortzen
duelarik, nahiz eta horrek erreal eta naturalaren itxura hartzen duen) akatsez osatuta
dago. Hau da, «maskulino» eta «femenino» errealak, idealak, ez dira existitzen,
eta, ondorioz, «produktu» denak hurbilketa inperfektuak dira. Batzuk arau eta
irudi normatibotik hurbilago daudelarik besteak baino. Hurbilketa inperfektu
edota «istripu sistematiko» hauek (homosexualitatea, transexualitatea, etab.) ber44. Honen harira, Sandy/Allucquere Rosanne Stone-ren (Halberstam eta Livingston, 1995: 2337) lanak (baita manifestu post-transexuala ere) nortasun eta kontzientzia itxi eta bakarrari buruz oso
interesgarriak dira. Hark, bizitzan zehar izen bera mantentzea subjektu mota zehatz batzuk produzitzen
dituen estrategia inguratzailearen parte dela defendatzen du. Modu horretan, izen iraunkor batek
kontrola errazten du eta gu deskribatzaile instituzionalek baimendutako nortasun orokorra bihurtzen
gara. Ikusi baita ere Dar cuenta de sí mismo (Judith Butler, 2009).
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naturalizatzeko aukera dago (onarpenaren eremuan sartuz) edo, bestalde, naturaren
izaera erregularra sendotzen duten salbuespen gaizto bezala funtzionatzen dute
(gaixotzat, ez naturaltzat, etab. jotzen direlarik) (2002: 25). Testuinguru horretan,
Preciadok, heterosexualitateak (teknologia sozial gisa) produzitzen dituen nortasun
sexualaren praktiken produkzioa iraultzearen, aldatzearen eta desbideratzearen
aukera antzeman egingo du. Horiek praktika kontra-sexualtzat hartuko ditu, sexo/
genero sistema menderatzailearen desbideratzea ahalbidetuko duten praktika
erradikaltzat, hain zuzen (ibidem: 26).
3.5. AMAITZEKO
«[...] nire ustez, [lan kritikoak] beti gure mugen inguruko lana behar du, hau da,
askatasuna lortu bitarteko pazientzia ezari forma emango dion lan pazientziatsua»45
(Foucault, 1994: 18)
Ikusi dugun bezala, gizakiaren kategoriak erabateko lotura dauka sexuaren eta
nortasun sexualen kategoriekin. Tradizionalki Mendebaldeko diskurtso eta narratiba
nagusietan biak naturaltzat eta unibersaltzat hartu diren arren, haien izaera aldakorra,
historikoa eta hainbat bazterketatan oinarritua agerian utzi da. Humanismoaren eta
beste diskurtso modernoen «gizaki» subjektu eta kategoria zalantzan jartzearen
beharra eta saiakerak gero eta handiagoak eta zaratatsuagoak diren bitartean,
«sexua», «desberdintasun sexuala», «natura» eta «arraza» bezalako kategoriei ere
gogorki erasotzen zaie. Ikerketa posthumanoek, eta haien parean kokatzen diren
beste planteamendu eta proposamen teoriko-politikoek, «gizaki»aren izaera bukatu
eta itxiaren mugak eta egokitasunik eza agerian jartzen dituzte. «Emakume»,
«sexu», «arraza» eta «natura» fikzio sozialak aldatzen badira, narratiba nagusiak
eraldatzen badira, «gizakia» ezinbestez forma eta edukiz aldatuko da. Horrexegatik,
baliteke guretzat helburu nagusia hauxe izatea: narratiba hauek ordezkatzen ari
diren narratiba berrien eraikuntzan parte hartzea. Ontologia berriek politika berriak
ahalbidetuko dituzte, eta haiekin beste mundu, harreman, subjektu, objektu, natura,
kultura, genero, izaera eta gorputz batzuk posible izango dira.
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II. Diziplina desberdinetatik
hausnartzen

1. Generoa, gorputzak eta historia
Nerea Aresti Esteban
1.1. EMAKUMEEN HISTORIA ETA GENEROAREN HISTORIA
Emakumeen historia mugimendu feministaren eskutik sortu zen, haren ideiek eta
ekintza politikoek alor akademikoan izan zuten eraginaren fruitu. Historiografiaren
adar berri hau, historiaren ikerketa-objektuen demokratizazioa dei genezakeen
prozesu zabalago baten parte izan zen. XIX. mendeko historizismo erromantikoari
eta positibismoari esker historia bere baitako diziplinatzat hartu zenean, haren arreta
boterearen erabilera eta transmisioarekin zerikusia zuten talde sozialetara mugatu
zen, batez ere politikaren alorrekoak zirenetara. Eliteen parte ziren gizabanako horiek
izan ziren subjektu historiko nagusitzat, iraganaren protagonistatzat, hartu ziren
bakarrak. Zenbait emakume entzutetsu talde horretara gehitu ziren, bazterketaren
araua egiaztatzen zuen salbuespen gisa. XX. mendean zehar, batez ere historia
sozialak garatutako lan kritikoari esker, ordura arte ezezagunak eta baztertuak izan
ziren kolektiboak gehituz joan ziren subjektu historikoen kategoriara: nekazariak eta
langileak, morroiak eta esklaboak, historia-liburuen orrialdeetan agertuz joan ziren
haien lekua aldarrikatuz. Emakumeak ez ziren agertokian sartzera gonbidatuak izan:
alta, agertokia konkistatu behar izan zuten hainbat oztopo gaindituta46.
Emakumeen historiak aldarrikatutako agertoki berriak, iraganeko protagonista
berriak gehitzeaz gain, historiaren zereginaren osotasunean eragina izan zuten
aldaketak ekarri zituen. Galdera eta gai berriak proposatzearekin batera, maizegi
erabiliak izan ez ziren iturrien ikerketari eta metodologia berrituen erabilerari
bide egin zitzaien. Eremu pribatu deitutakoak, hots, familia, sexualitatea, familiaartxiboak, gutun eta literatura-iturriak, edo politika ulertzeko modu berriek pitztutako
interesak, historiografia egiteko era berriak iragarri zituen. Proposatutako helburua
ez zen hainbeste iraganaren ulermenari errealitatearen beste aspektu bat gehitzea
izan, baizik eta hura bere osotasunean hobeto ulertzea, inertzia eta aurreiritziak
gaindituz. Frogatu nahi zena zera izan zen, emakumeak historiaren agertokitik at
aurkezten zituen ikuspuntua, iraganaren irudi distortsionatua zela. Horrela, joan
den mendeko 60ko hamarkadako urteetan zehar, emakumeen historiak diziplina
hori bere osotasunean itxuraldatu zuen, haren helburua eta prozedurak aldatuz.
46. Alor honetan aitzindari izan zen Michelle Perrotek lehen pertsonan idatzitako emakumeen
historiaren garapenaren hastapenen kontaketa bat eratu du (Perrot, 2008). Gure eremu akademikotik
prozesu honen ikuspuntu bat: Ramos, 1995.
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Lehenbizi Estatu Batuetan, aurrerago Erresuma Batuan, Frantzian eta Alemanian,
eta beranduago gure eremu akademikoan, emakumeen historiak bidea egin zuen
proposamen berrien aurrean oso harkor agertu ez zen unibertsitatearen munduan.
80ko hamarkadan zehar, kontzeptu eta planteamendu teoriko berriek
emakumeen historian bete-betean eragin zuten. Generoa kategoria-aldaketa horien
erdigunean egon zen. Ematen zuen kontzeptu horrek nolabaiteko irteera eskain
ziezaiekeela garai hartan komunitate historiografikoaren alderdi honek zituen
zenbait kezkari. Alde batetik, argi zegoen ordura arte isilarazia izan zen iraganaren
dimentsio bat berreskuratzeko egindako aurrerapenak gorabehera, emakumeen
historia korronte nagusien ondoan garatu zela, baina horietan sartzea lortu gabe.
Bestetik, subjektu femeninoak zapalkuntza sistema patriarkalaren biktima gisa
ulertu izanak emakumeek botere-aginduen aurrean zuten erantzun-gaitasuna ilundu
zuen. Hirugarrenik, ikuspuntu horrek berak, emakume guztien kokapen soziala
berdintzeko joera izan zuen, beraien arteko diferentziei behar bezalako arreta jarri
gabe, eta emakumeak kontzeptu unibertsal bihurtuz. Horren harira, gizonak ikerketaeremutik at geratzeak berekin zekarren horiek botere-harremanetatik kanpo baleude
bezala aurkeztea, egitan harreman horien erdigunean kokaturik zeuden arren.
Horrela, gizonen historiak haien sexu-izaerarekin zerikusirik ez zuelako ideiari
atea ireki zitzaion. Azkenik, garatzen ari zen emakumeen historiaren parte handi
bat marxismoaren eragin handia zuen historia sozialaren eremuan kokatzen zen,
korronte horrekin ikerketa-objektu berrietara ondo egokitzen ez ziren kontzeptu eta
kategoria analitikoak partekatuz.
Kezka hauei eskainitako erantzunen artean, 70eko hamarkadaren erdialdean
Gayle Rubin antropologoak formulatutako genero kontzeptua bereziki erabilgarria
izan zen (Rubin, 1975). Itzal handia izan zuen “The Traffic in Women: Notes on
the ‘Political Economy’ of Sex” artikulua kaleratu eta zenbait urtetara, Judith
Butlerrek egin zion elkarrizketa batean zera plazaratu zuen: paradigma marxistak
emakumeen zapalkuntza ulertzeko planteatzen zituen mugak gainditzeko gogoak
bultzatuta zegoela, paradigma horrek klase-kontzeptua eta egitura ekonomikoa
azaltzeko gaitasunari garrantzi handiegia ematen baitzion (Rubin eta Butler,
1994: 63). Bestalde, Gayle Rubinen proposamenak emakumeen zapalkuntzaren
historizazioan eragin handia izan zuen; izan ere, mendekotasun unibertsalaren
zergatiak bilatu eta mendekotasun hori denbora eta espaziotik at kokatzen zutenen
ikuspuntu esentzialisten aurrean, generoari eman baitzion garrantzia. Haren bidez,
menderakuntza sexuala eraikia, eta beraz, aldakorra zela erakuts zitekeen. Izan ere,
Gayle Rubinek, kulturalki eta sozialki eraikitako sexu biologikoaren eta generoaren
arteko bereizketa erradikala ezarri nahi izan zuen. Ikuspuntu horretatik, sexu batekoa
edo bestekoa izatea ez zegoen inolako estatus soziali edo balio konkreturi lotua.
Emakumetasuna eta gizontasuna eraikuntza kulturaltzat hartuak ziren. Beste era
batera esanda, generoa pertsonen sexuaren arabera gizarteak sortutakoa litzateke.
Halaber, generoa zera litzateke: praktika sozial, eskubide eta betebehar, nolakotasun
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eta baita sentimendu konkretu batzuetan ere oinarrituz, gizonak alde batetik, eta
emakumeak bestetik, aurkezten dituen gizartearen eraikuntza.
Deskribatu den genero47 kontzeptuak kolokan jartzen zuen emakumeen patu
saihestezina azpimarratzen zuen diskurtso sozial nagusiak eta fenomeno hauen izaera
aldakorrari beharrezko arreta eskaintzen ez zion historiografia feministak sortutako
naturaltasun-ilusioa. Genero kategoriak, gainera, aspektu erlazionala berreskuratu
zuen, zeinean, botere posizio desberdinetatik, gizon-emakumeak biltzen ziren analisiikuspegi bakar baten baitan. Kezka hori generoaren historiaren alorrean hasieratik
presente egon zen. Aipatu den Gayle Rubinen artikulua kaleratzearekin ia batera,
Natali Zemon Davis historiagileak ohartarazi zuen, klase sozialen azterketa egitean
nekazariak —edo langileak— isolaturik aztertzen ez ziren bezala, beharrezkoa zela
gizon-emakumeen bizitza, haren esanahia aztertzea, hots: zer jokabide zituzten edo
nola egiten zuten lan, ordena soziala mantentzeko edo aldatzeko (Daris, 1976: 90).
Generoaren historia, beraz, ez zuen ikerketa-objektu konkretu batek definitzen;
aldiz, edozein fenomeno sozial, ekonomiko, politiko edo ideologiko azaltzeko gai
zen tresna analitikoa zen. Mikroskopioaren bidez konposatu bat aztertzen duen
zientzialariaren alderaketaz baliatuz, genero kontzeptua behatzaileak bere lagina
aztertzeko erabiltzen duen lentea litzateke, eta ez lagina bere baitan. Behatzeko
modu bat litzateke; ez, ordea, behatzen dugun objektua bera. Fenomeno sozial orok,
baita genero-arazoarekin zerikusirik ez dutela ematen duten horiek ere, mota horretako dimentsioa dute eta ikuspuntu horretatik aztertuak izan daitezke. Jakina, kasu
konkretu batzuetan genero-dimentsioa esanguratsuagoa da, eta oinarrizkoa izan
daiteke; beste batzuetan, ordea, generoak ez du informazio gehigarri askorik edo
interpretaziorako giltzarririk eskaintzen. Baina fenomeno guztietan generoa presente
dago.
80ko hamarkadaren erdialdean, deskribatu den norabidean aurrerapauso
erabakigarria eman zen: genero kontzeptuaren formulazio berri batek inolako
konplexurik gabe ikerketa historikoaren erdigunean kokatzea helburutzat hartu
zuen, emakumeen historiarekin zerikusi zuzena ez zuten gaiak azaltzeko zuen
gaitasuna azalduz. Generoa historiarentzat kategoria erabilgarria (Scott, 1985) zela
adierazten zuen Joan W. Scotten artikuluak generoak boterearekin eta politikarekin
zuen harremana agerrarazi zuen. Era horretan, iraganaren dimentsio horren
azterketa saihestezin bilakatu zen baita diferentzia sexualaren edo gizonezkoen eta
emakumezkoen arteko harremanen azterketan interesa ez zuten historialarientzat ere.
Postestrukturalismo frantsesaren eragin nabarmenaren pean, bere proposamenean
Scottek errealitatea eraikitzeko orduan, hizkuntzak eta diskurtsoak zuten garrantzia
azpimarratu zuen. Generoari dagokionez, Scottek diferentzia sexuala, sexuen arteko
oposizio binario hori, hierarkikoak diren beste eraikuntzen osagarri bihurtzeko eta
esanahiez hornitzeko gaitasuna ezagutarazi zuen, bai klase sozialekin, bai nazioekin,
47. Aurrerantzean letra etzanik gabe.
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bai erlijioekin edo boterearen banaketa ezberdinarekin zerikusia zuten eraikuntzak.
Botere-harreman esanguratsuen oinarrizko formatzat ulertua, generoa prozesu
eta gertaera historiko handien azterketan sartu zen bete-betean, borroka belikoen
azterketan, zeintzuetan feminizazioa aurkaria iraintzeko erabiltzen zen sarritan, edo,
esaterako, klase sozialen eraikuntzaren azterketan, horiek ezberdintasun sexualean
oinarritzen ziren oposizio-jokoen arabera eraikitzen zirelarik.
Joan W. Scottek diferentzia sexualaren, eta ez bakarrik sozialki ezarritako
modelo eta balio batzuk atxikiak zituzten femininitate eta maskulinitatearen izaera
historikoa eta eraikia azpimarratu nahi izan zuen. Dualismo sexuala ez da testuinguru
diferenteei aplikagarria zaien eredu finko bat; aitzitik, gizon eta emakume kategorien
esanahiak denboran zehar aldatzen dira eta esanahi horiek bere baitan azterketaobjektu izan behar dute (Aresti, 2006). Sonya O. Rosek duela gutxi adierazi duen
moduan, generoaren historiaren oinarrian hurrengo ideia zegoen: «La idea simple
de que lo que significa ser definido como hombre o mujer tiene su propia historia»
(Rose. 2012: 17). Berriki, Scott kexu zen analisi-eremu horren inguruko azterketa
eskasak zirela-eta:
Los/las historiadores/as de las mujeres (por tomar el ejemplo que mejor conozco) se
han preguntado cómo afectaron los cambios en el estatuto legal, social, económico
y médico de las mujeres a sus posibilidades de emancipación o de igualdad. Pero se
han preguntado con menor frecuencia cómo esos cambios alteraron el significado
(socialmente articulado, subjetivamente entendido) del propio término mujeres. Pocas
historiadoras feministas (Denise Riley es la excepción al respecto) han tenido en cuenta
la recomendación de Michel Foucault de historizar las categorías que el presente toma
como si fueran realidades evidentes en sí mismas (Scott, 2006: 113).

Emakumeak kontzeptuaren esanahi historikoari buruzko galderak identitateen
eraikuntzan generoak duen garrantzia aztertzea dakar, eta, aldi berean, kategoria
horrek bizitzako beste dimentsioekin daukan harremana aztertzea. Era berean,
gorputzarekin harremanean generoak hartu duen esanahia eta horri buruzko
ikuspuntu naturalistak historizatzea ere suposatzen du. Joan W. Scottek ikuspuntu
horri buruz dioenez, «el presente toma como si fueran realidades evidentes en sí
mismas». Halaber, historia konstruktibismoaren eta sexuaren zein gorputzen ulerkera
ez esentzialisten laguntzaile hoberena bihurtu zen. Jarraian, alde batetik, ikusiko
dugu generoa historizatzeak zer esan nahi duen, eta bestetik, aztertuko dugu ze
harreman dagoen kategoria horrek denboran zehar jaso dituen esanahi desberdinen
artean; garai ezberdinetan zehar gizarteak gorputz sexuatuak ulertzeko izan dituen
moduez ere arituko gara.
1.2. GENEROA GIZARTE GARAIKIDEEN ERAIKUNTZAN
Historian zehar generoak paper garrantzitsua jokatu du identitateen eraikuntzan,
testuinguru batetik bestera haren pisu erlatiboa aldatu izan den arren. Gaur egun, eta
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feminismoaren garaipenen fruitu, gorputz bat emakume —edo gizon— kategoriara
inskribatua izatearen egitateak gizakien bizitzan izandako erabakigarritasunaren
nolabaiteko porrotaren lekuko gara. Beste era batera esanda, eta betiere erlatiboki hitz
eginda, emakume izatea ez da gure bizitzan duela mende bat bezain determinagarria,
eta gure ekintzak eta askatasunerako aukerak gutxiago mugatzen ditu. Genero
kategoria berriki ahuldu izanagatik ere, ezin dugu pentsatu mailakako eboluzioa
gertatu denik, zeinen abiapuntua emakumea izateagatik halabeharrezko patua
izango zen, eta helmuga gure identitatearen dimentsio horren erabateko desegitea.
Alde batetik, ez dugu halabeharrezko askatasuneranzko eboluzio progresibo baten
ziurtasunik, eta iraganak eboluzio konplexua erakusten digu, non aurrerapenak
gutxitan diren behin betikoak. Bestalde, historian zehar, generoaren protagonismo
identitario eskasagoa izan duten momentuek ez dute berekin gizon eta emakumeen
arteko berdintasun handiagorik ekarri, ez eta azken horiei askatasunerako abagune
zabalagorik eskaini ere. Aitzitik, ibilbide irregular honetan, esan genezake XIX. eta
XX. mendeetako gizarte garaikideak izan direla generoaren pisu erlatibo handienaren
erakusle gorenak. Aurrerago ikusiko dugun bezala, Ilustrazioaren, liberalismoaren,
eta antolakuntza sozial eta politikorako berdintasunaren ideia irizpide teorikotzat
hartu izanaren ondorioz, emakumeak eskubideen printzipio sortzaile eta herritartasuniturburu horretatik baztertuago geratu ziren. Baina prozesu hori aztertu aurretik,
zilegi bekigu galdetzea zein paper jokatu zuen generoak garaikidetasuna baino
lehenagoko Mendebaldeko gizarteetan.
Estamentuzko gizarteak, jakina denez, pribilegioaren eta ezberdintasunaren
printzipioetan oinarritzen ziren, mundu-ikuskera konkretu horretan zilegitzat
hartutako balioak zirelarik. Gizarte horietan, gizona edo emakumea izatearen
kondizioa hierarkia edo maila kontua zen. «Estamentuzko sexua» deitu zaio horri
(Vázquez García eta Cleminson, 2012). Orduan, emakumezkoak, bai fisikoki bai
espiritualki, gizonezkoekiko izaki eskasagoak zirelako ikuspuntua zilegi eta komuna
zen. Gizonezkotasunak perfektibilitate-kate bakar baten araberako unibertsalki
positiboak ziren balioak berezkotzat agertzen zituen. Bertute horiek, tendentzialki
eta orokorki, gizonezkoek aurkezten zituzten, eta emakumezkoak giza generoaren
bertsio akastun edo inperfektutzat jotzen ziren. Horrela, indarra, ausardia, irmotasuna,
neurritasuna edo sekretuaren babesa, eta baita errukia eta kastitatea ere, pertsona
ororengan ezaugarri duingarri eta desiragarriak ziren, baina, haien espresio gorena
gizonengan lortzen zuten, emakumeen kalterako. Garai historiko honetan XIX.
mendean zehar Mendebaldeko gizarte askotan gertatu zen erlijioaren feminizazioprozesutik urrun gaude oraindik, prozesu horrek errukiaren bertutea emakumeen
aldera hurbilduko zuelarik. Era berean, feminitatearen goraipamen erromantikoa
eta «etxeko aingeru»aren moldeko etxekotasunaren idealaren duintzea, ideal horiek
arrakasta izango zuten tokietan behintzat, ez ziren oraindik eman.
Emakumeenganako juzgu iraingarria ez zen ahobatezkoa izan. Jendarte haien
eztabaida bereizgarri bat auzi klasiko deitutakoa izan zen, zeinak aurrez aurre
ipini zituen emakumeen nagusitasuna eta bikaintasuna defendatzen zituztenak
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eta emakumeen gutxiagotasuna eta bertute-gabezia azpimarratzen zituztenak.
Nazioartean, Ilustrazioak berekin ekarri zuen haustura epistemologikoak hitz egiteko
modu horrekin bukatu zuen. Izan ere, lehen ilustratuentzat, querelle des femmesa
eztabaida antzua bihurtu zen (Boluger, 1998: 32 eta 64). Une goiztiar horietan,
arrazoiaren argiek sexuen arteko berdintasunaren ideiaren indartzean lagundu zuten.
Irizpide arrazionalista berrietatik, arimaren neutraltasunaren eta gizaki guztien
graziazko berdintasunaren ideia teorikoak sekularizatu ziren, zeintzuek misoginia
beligerante tradizionalaren eraginak leundu zituzten. Hezkuntzarenganako fede
ilustratuak emakume-naturaren inguruko eztabaida ere egituratu zuen, eskubide
hori bi sexuei hedatu zitzaielarik. Testuinguru horretan, emakumeek ere biziki parte
hartu zuten giro antiabsolutistan eta «iritzi publiko»ko zirkulu kritiko eta disidenteen
osaketan lagundu zuten (Scott, 1996)48. Saloiek, non emakumeek gailentasun puntu
bat lortu zuten, gorteko gizartearen eremu alternatiboetan gertatutako esku-hartze
femeninoa sinbolizatu zuten (Landes, 1988: 23)49.
Lehen ilustratuen jarrera erlatiboki irekiak ez zuen asko iraun. Zoritxarrez,
diferentzia sexualak XVIII. mendeko unibertsalismoarekin desagertu ez zen
partikularismo mota bat izaten bukatu zuen, askatasun eta berdintasunaren
printzipio orokorren eta sexuen arteko ezberdintasunen babesaren arteko mailakako
desfasea gertatu zelarik (Landes, 1988: 106; Baker, 1992). Berdintasunaren
defentsa ilustratua alde batera uzten joango zen. Emakumeek usu irmoki bultzatu
zituzten iraultza liberalek bizkarra eman zioten irizpide unibertsal horiek haiei
ere hedatzearen itxaropenari. Emakumeek prozesuan esku hartu izanaren aurrean
frantziar iraultzaileen jarrera politikoaren eboluzioak ideal iraultzaileen eta emakume
errepublikanoen asmoaren arteko banaketa azaleratu zuen. Esku-hartze horrekiko
eta proposamen feministekiko hastapeneko tolerantzia erlatiboarekin kontrastean,
1792 aldera emakume guztiak herritartasun kontzeptutik baztertuak izan ziren.
Botere jakobinoaren finkatzeak gertaerak lasterragotu zituen. Protestak gorabehera,
Konbentzioak emakume-klub eta -elkarte herrikoi guztiak legez kanpo utzi zituen,
eta 1793an behin betiko ukatu zitzaien bozkatzeko eskubidea. Olympe de Gougesen
gillotina bidezko exekuzioak, urte bereko azaroan, gizateriaren erdi femeninoa
barnean hartuko zuen herritartasun unibertsalaren ametsarekin bukatu zuen. Haren
heriotzaren esanahia berretsiz, Olympe de Gougesen garaikideek ohartarazi zuten
legeak konspiratzaile hura zigortu zuela «por haber olvidado las virtudes propias de
su sexo» (Scott, 1996: 52; Landes, 1988: 94).
Frantziako Iraultzaren testuinguruan, eta paradigma diskurtsiboaren aldaketaren
ikuspuntutik, Jean-Jaques Rousseauren ideiak printzipio iraultzaileak emakumeen
menderakuntzarekin bateratzea helburu zuen erretorika berri baten oinarri bihurtu
ziren, behar hori «sexu-ordena» berri batean oinarritzen ziren beste aldaketa sozialeko
48. Egileak prozesu iraultzailean parte hartu zuten emakumeen ekintza politikoen ondorioen izaera
paradoxikoa nabarmentzen du; izan ere, iraultzaileen herritartasunaren definizio itxiaren aurka agertu
ziren arren, haien diskurtso feministek «diferentzia sexual»aren ekoizpena erraztu baitzuten.
49. Ikus orobat Goodman, 1989.
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egitasmo askok partekatzen zutelarik. Gutun batean, D’Alembertek Rousseauri
leporatu zion emakumeak «como a esos pueblos vencidos pero temibles a quienes
los conquistadores desarman» (Bolufer, 1998: 75) bezala tratatu zituela. Ludmilla
Jordanovak adierazi duen legez, emakumeei buruzko ikusmolde rousseautarra guztiz
boteretsua eta iraunkorra izan zen, eta haren pentsaera-estilo erradikalki dualistak
generoa beste dikotomien artean ipini zuen testuinguru politikoan (Jordanova,
1989: 27). Hain zuzen ere, Rousseauren emakumeen, familiaren, heziketaren eta
herritartasunaren inguruko ideiek berebiziko oihartzuna izan zuten Europa ilustratu
guztian zehar, eta etengabeko erreferentzia izan ziren bai mendekotasunaren
babesleen artean, bai eta Frantziako eta Frantziatik kanpoko feministentzat ere50.
Bere idatzien bidez, Rousseauk «sexu ederraren jarraitzaile galantei» behin
betiko erantzuna eskaini zien, emakumeak eta gizonak balio- eta gaitasun-kode
komun baten arabera aldera zitezkeenik ukatuz: «La mujer vale más como mujer
y menos como hombre —baieztatu zuen—; por doquiera hace valer sus derechos,
saca ventaja; por doquiera pretende usurpar los nuestros, queda por debajo
de nosotros» (Rouseeau, 2001: 543). Gizonek eta emakumeek perfektibilitate
gizatiarraren eskaileran maila ezberdinetan egoteari utzi zioten, eta feminitate
natural ideala diskurtsiboki eraikitzen joan zen, eredu maskulinoari aurkakoa
zitzaiona eta teorikoki behe-mailakoagoa ez zena. «Una mujer perfecta y un hombre
perfecto no deben parecerse más de espíritu que de rostro», baieztatzen zuen
Rousseauk (Rouseeau, 2001: 534). Gizonak gogotsua eta indartsua izan behar zuen,
emakumeak pasiboa eta ahula. Bizitzaren aspektu oro binomio boteretsuaren menpe
geratu zen, gizonezko/emakumezko erreferente bikoitzarenean alegia. Halaber,
espazio publiko eta pribatuen sexualizazio erradikal erabatekoa antolatu zen, bizitza
publikoarekiko eta politikarekiko emakumeen bazterketa bermatu zelarik. Arazoa
ez zen izango hainbeste emakumeak gizonei gordetako espazioetan sar ez zitezkeen
izaki «kutsakorrak» izatea, edo haiek pribilegio horiek merezi ez izatea, baizik eta
balio femeninoen garbitasuna babestu behar zela, pribatuaren espazio sakratuan
giltzapetuz51.
Genero-diskurtso berriek irtenbide bat eskaini zioten berdintasunaren
printzipio teorikoaren eta eskubide politiko eta zibilak emakumeei ukatzearen
arteko kontraesanari. Horrela, «kontratu sexual»52aren baldintzen birnegoziaziotzat
har dezakeguna gertatu zen. Gutxiagotasunaren aurreiritzia inoiz desagertu ez bazen
ere, osagarritasunaren ideian eta bertute-kode bikoitz batean oinarritutako baldintza
berriek emakumetasuna eta emakumeei gordetako paper sozialak apur bat duintzea
exijitu zuten. Emakumeak ez ziren herritar osoak, ez eskasagoak izateagatik, baizik
eta soilik natura ezberdina zutelako. Aitorpen horren ordainetan, emakumeek
50. Madame de Staël eta Mary Wollostonecraftek Rousseauri emandako erantzunak bereziki
ezagunak dira. Ikus Seidman Trouille, 1997; Molina Petit, 1994.
51. Espainia garaikidean eztabaida politiko hauek izandako eragina: Aresti, 2012.
52. Carole Patemanek generoaren ikuspuntutik liberalismoaren mugak aztertzen dituen lan
interesgarri eta konprometituan garatutako kontzeptua (Pateman, 1995).
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etxekotasunari eta beren sexuari ustez egokitutako lanarekiko erabateko arduraldiari
lotutako esentzia duintasun eta harrotasunez zaindu behar zuten. Etxekotasun ideal
hori nortasun-erreferente boteretsua bilakatu zen. Eredu horren eragina ezin da
orokortzat hartu, testuinguru konkretu bakoitzaren berezitasunen gainetik. Baina,
egiazki, genero-ikusmolde berriak nagusitu ziren gizarteetan, etxeko aingerua
feminitate ideal boteretsuena bilakatu zen. Etxetik kanpoko lanarekin bateraezina
zen ideal etxetiar hori emakume guztiek partekatua izatea saiatu zen arren, haien
gehiengoarentzako praktikan eskuraezina izan zen.
Laburbilduz, garai berriak mundua erabat sexualizatzeko egitasmoa abian jarri
zuen. Mundu hura bi unibertsotan bananduta geldituko zen ezinbestez, bakoitza bere
kode eta lege propioekin, ez osagarri ez alderagarri, bata bestearekiko ez gehiago ez
eskasago. Egiari zor, eskubide unibertsalen defentsa teorikotik jada defendaezinak
ziren botere-harremanak ezkutatu eta eusten zituen fantasia doilorra baino ez zen,
ezberdintasunean baliokidetza defendatu nahi zuen fantasia, alegia. Feminismo
modernoek binarismo hori deseraikitzeko erronkari aurre egin beharko zioten, hura
eraikitzen duten ezkutuko estratuak ikusaraziz, bere burua ez-hierarkikotzat aurkezten duen diferentzia sexuala sostengatzen duen botere-harremana argituz. Bizitza
sozial eta politikoaren sexualizazio erradikalak aurrekaririk gabeko indarra eman zion
«emakumeak» kontzeptuari, baita emakume jaiotako gizabanakoen identitatea bete
ere, haien gorputz, adimen eta izate soziala gainezkatuz. «Emakumeak» kontzeptua
ez zen, jakina, XVIII. mendean jaio53, baina deskribatu identitate femenino zein
maskulinoen eraikuntzan gertatutako eraldaketen ondorioak apartak izan ziren.
1.3. GORPUTZ SEXUATUAK ETA IDENTITATEAK
1.3.1. Estamentuzko sexua
Itzul gaitezen orain atzera, aurreko atalean deskribatutako, batetik, diferentzia
sexualaren, eta, bestetik, denboran zehar gorputzak izan dituen esanahi ezberdinen
arteko harremanetan gertatutako aldaketak aztertzeko. Aurremodernotzat har
ditzakegun jendarteetan, generoaren, atxikitze sexualaren eta gorputzen esanahi
politikoaren arteko harremana gaur egungoaren aldean arras ezberdina zen. Gizarte
horietan, arestian ikusi bezala, emakumeen identitatea ez zegoen oraindik anatomiak
determinatutako izaera sexualaz gainezka. Ikuspuntu horretatik, egitate biologikoa
ez zen hartzen ustezko oinarri neutrotzat, generoak definituko lituzkeen funtsezko
muintzat54. Sexua, egoera ontologikoa barik, kondizio soziologikoa zen. Francisco
53. Denise Riley-k nabarmendu bezala, Foucaultek «homosexual» hitzarekin horren bikainki
egindakoa «emakume» terminoarekin egiteko tentazioari aurre egin behar zaio. Ohartarazpen hori
gorabehera, Rileyk «emakume» kontzeptuaren izaera historikoa azpimarratzen du, baita jendarte
modernoetan lortutako indarra ere (Riley, 1998: 14).
54. Michel Foucaulten arabera: «Nada en el hombre, ni siquiera su cuerpo, es suficientemente
estable para servir de base a su auto-reconocimiento o para su comprensión de los otros hombres»
(Foucault, 1977: 153).
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Basquez Garcíaren hitzetan, egia-erregimen horretan, sexua ez zen «nuda vida»
edo instantzia biologiko soil baten gisa agertzen, eta natura Jainkoak zuzendutako
esparru morala zen (Vázquez García, 2009: 7-8). Horrek ez du esan nahi diskurtso
mota horietan eta mundu-ikuskera horretan ez zenik naturarengana jotzen sexuen
arteko ezberdintasunak azaltzeko. XVIII. mendearen inguruan emakumeekiko
ikusmolde aristotelikoa eremu askotan indargabetuta bazegoen ere (Maclean, 1980:
1)55, gaur egun «biologizista»tzat hartuko genukeen zentzu batean jardun zuen,
hots, emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasun naturalak azpimarratzearen eta
sexuak definitutako bi unibertso adieraztearen alde. Baina diferentziazio sexualaren
teoriak ez zeuden gizonak eta emakumeak funtsean ezberdintzat aurkezten zituen
eredu batean oinarriturik, edo Thomas Laqueur-ek (1994) esango lukeen moduan,
«aurkako eta neurgaitz» gisa aurkeztuko zituen modeloan. Aitzitik, sexuak sexu bakar
gisa pentsatzeko joera izan zen, zeinen adierazpen gorena gizonean eta akastuna eta
inperfektua emakumean aurkeztuko zukeen.
Emakumeak kategoria paradigma diskurtsibo modernoan baino ahulagoa zen
eta atxikipen sexuala beste aldagai identitarioek estalia egon zitekeen testuinguru
batean, emakume bikain batzuk kategoria horretaz libratu ahal ziren, gainontzeko
emakumeei debekatutako eskubide eta pribilegioez gozatzen zituztelarik. Egiazki,
salbuespena zen bekatuaren aurrean gizonak baino ahulagoak ziren izaki eskasago
horiek bikaintasun-gailur horietara iristea. Emakume apartak ez ziren euren
sexuaren ordezkari, horren ordez, gainontzeko emakumeen gainetik jartzen zituzten
balioak partekatzen zituzten gizonekin. Haien nortasuna erregina, gerlari adoretsu
edo santu izateagatik —adibide aipagarrienak jartzeagatik— menderatuta zegoen,
egokitu zitzaien sexuagatik baino. Pribilegio-baldintza horietan bazegoen, bada,
ezohikotasunerako tokirik, eta maila sozial jakin bateko edo euren ekintzengatik
bereizi ziren andere bertutetsuak artearen, kulturaren, eta pentsamenduaren
unibertsoan sar zitezkeen, baita euren sexuarekin zerikusirik ez zuen aitorpena
jaso ere. Ikuspuntu honetatik, querelleko diskurtso iraingarriak eta emakumeen
goraipamena kontrajartzen zituen eztabaida horretako emakumezkoen paladinek,
horiek defendatzeko, emakumeei buruzko juzgu orokorra eskaintzea ezinezkoa zela
aldarrikatu zuten. Ezin zen esan denak gaiztoak, bekatariak edo eskasagoak zirenik.
Funtsean, emakumezkoen bikaintasunaren inguruko diskurtsoetan, hierarkia
sozialean betetzen zuten tokia zen emakume batzuk besteengandik bereizten zituena
eta komunean zeukatena desagerrarazten zuena. Egoera zibila ere emakumeen
eskubide eta betebeharren ezberdintasunekin zerikusi handia izan zuen aldagaia izan
zen, partekatutako naturaren gainetik. Ez da kasualitatea emakumeen kondizioari
buruzko tratatuak haien «egoera» zibilaren, egitekoaren eta maila sozialaren arabera
sailkatzea, emakume guztiei buruz orokorrean hitz egin ordez. XX. mendean,
oraindik ere emakumezkoen portaeraren erreferente izan zen La perfecta casada
55. 1. Logikoa denez, sexuaren eta generoaren inguruko ikuspuntu ilustratu eta batez ere liberalek
Aristotelesek aurkeztutako natura femeninoaren kontzepzioa zuten inspirazio-iturri nagusia.
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(1583) liburua bera, ez zegoen emakume guztiei zuzenduta, soilik ezkonbidea
aukeratu zutenentzako gida baitzen: «El bien de su alma está en ser perfecta en su
estado» (Granada, Teresa de Jesús eta de León, 1998: 271)56.
Bestalde, emakumeei buruzko juzgu orokorrik ezartzeko zailtasun erlatiboak
bazuen beste jatorri bat, alegia, emakumeen ahuleziak bekatura errazago jotzen
zuen subjektu bilakatzen bazuen ere, azken buruan soilik haien esku zegoela
bertutetsu izatea edo bide txarra aukeratzea. Garaiko tratatuek emakume txarra
onarengandik ezberdintzeko baliabideak ematen saiatzen ziren (Perry, 1993: 15).
Jendarte katolikoetan gutxienez, Eva/Maria eredu bipolarrak aitortzen zuen gizakiak
Jainkoaren hitzari jarraitzeko zein harengandik aldentzeko hautamenaz balia
zitezkeela. Emakumeen defendatzaile izan zen María de Zayas y Sotomayorrek
misoginoekin edukitako eztabaidan azpimarratu zuen legez, egia izan arren bizio eta
akatsaren menpeko emakumerik bazegoela, santuak, bertutetsuak, ikastunak, zintzoak,
harroak, irmoak eta jarraituak zirenak ere bazeuden57. Mende batzuk geroago, XIX.
mende bete-betean, Severo Catalina bezalako katoliko kontserbadoreek emakumeei
buruz orokortzerik ez zegoela nabarmentzen jarraitzen zuten, bere kasuan, ikuspuntu
tradizionalaren onurak defendatzeko:
Los que dijeron que es la mujer de naturaleza semi-angélica, recuerden, mal de su grado,
los nombres de Eva, de Helena y de Cleopatra: los que la supusieren de naturaleza
semi-diabólica, arrepiéntanse de su error fijando los ojos del alma en la celestial figura
de María; y no olviden que fueron mujeres Juana de Arco e Isabel (Catalina, 1864)
[1857]: 5).

Emakume bati buruzko epaiak haren ekintzen eta aukera moralen araberakoak
ziren, muga anatomiko eta biologikoena baino. Egia da, hala ere, naturak emakumeak
ahulagoak eta bekaturako joera handiagoko izakiak egiten zituela atxikitzen zela
aldi berean. Aurrekoarekin bat, galantek emakume batzuen bikaintasun moral,
intelektual, politiko eta gerlaria defendatzeko bibliara eta historiara jotzen zuten, eta
ez, mende batzuk geroago gertatuko zen bezala, arrazoi biologiko eta zientifikoetara.
Hierarkia eta maila sozialaren araberako gorputzaren esanahi kulturalak
trabestismoa gizartean gora egiteko estrategia bilakatu zuen. Francisco Basquez
Garcíak plazaratu duen moduan:
El nombre, los derechos, las obligaciones, las prerrogativas, entrelazaban al cuerpo en
un tejido de honores y de dependencias. Se trata, en cierto modo, de lo que Foucault
designó como «dispositivo de la alianza» y que implicaba un régimen de visibilidad
peculiar. Así, ante la apariencia física de un individuo desconocido, el problema que
se planteaba no era el de descifrar su verdadero yo o su auténtica personalidad, sino
más bien discernir de qué familia o casa procedía; descifrar los signos que permitían
advertir su rango y si podía portarlos de iure. Esto abría un amplio espacio para fraudes
56. Letra etzana neurea da.
57. Zayas y Sotomayor, in Reconco Goicoechea (1989) [1647].
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y usurpaciones de identidad que llenaban de malestar e incertidumbre la esfera de las
relaciones cortesanas, comunitarias y familiares (Vázquez García, 2009: 8).

Gizonen ezaugarriak hartzea eta gizon bezala jokatzea jarraitutako eta
zigortutako iruzurra bazen ere, arrakastatsua izateko aukeraren bat bazuen. Gizonki
jokatzeak usurpatzetik barkatua izateko baldintzak sor zitzakeen, baita jardute
bertutetsuaren aitorpena jasotzeko ere. Garai hartan, Eleno de Céspedesena bezalako
kasuak famatuak izan ziren. Elenok bere jostun-lanbidea utzi zuen sastre bilakatzeko,
eta geroago, mediku jarduteko baimenak eskuratzeko. Bere bizitzako beste une
batean, Céspedes Filipe II.aren armadan sartu zen, karrera militar arrakastatsua izan
zuelarik. Elena/Eleno de Céspedes, mulatoa eta liberatutako esklabo afrikar baten
alaba, emakumezko anatomiarekin jaio zen, 1545ean. XVI. mendeko Andaluzian
gertatu zen ustezko hermafroditismo kasua izan zen, zeinetan generoa, arraza eta
maila soziala ustekabeko modu batean antolatu ziren, kategoria-joko liluragarria
sortuz. Azkenean de Céspedes auzipetua eta kondenatua izan zen, baina ez trabestia
izateagatik, bigamia praktikatzeagatik baizik. 1588an foro publikoan berrehun
zartada jaso zituen eta ospitale batean hamar urteko bortxazko lanaldia betetzera
zigortu zuten «porque siendo casada engañó a otra mujer y se casó con ella»
(Burshatin, 1998: 15; 1999). Hura ez zen kasu bakarra izan. Errege Katolikoen
armadaren zerbitzura egon zen «Arinteroko Dama», Oliverosko Zalduna (Miras,
1992: 13) izenez ezagutarazi zena, edo 1538an koroak saritutako Juliana de los
Cobos soldadua, karrera militarraren zerbitzura jarritako beste trabestismo-kasuak
izan ziren (Velasco, 2000: 34)58.
Erausoko Katalina Moja Alferezaren kasua oraindik ezagunagoa da. 1592an
Donostian jaiotako familia aberats baten alaba, Erausoko Katalinak txikitatik bizi
izan zen domingotarren komentutik alde egin zuen, eta gizonezkoen abitua jantzita,
hiru urtean zehar ibili zen penintsulan barrena. Bere garaiko kontrol sozialari ihes
eginez, lurralde amerikarrean karrera militarra egitea lortu zuen Espainiako koroaren
menean. Guda-zelaian gertatutako jazoera heroikoek alferez-tituluaren merezidun
egin zuten. Erauso konkistatzaile anker eta bihozgabe, liskarzale eta gonazale
bilakatu zen. Interesgarria da ohartzea nola bere garaikideentzat Erausoko Katalinak
emakume izatearen egoera laidogarria atzean utzi zuen, gizonen maila gorenak
eskaintzen zituen eskumenez gozatzeko. Juan Pérez de Montalbánek 1635ean,
Katalina oraindik bizirik zela, Moja Alferezaren bizitzari buruzko antzerki, komedia
bat argitaratu zuen. Bertan, Don Diego haren sexu biologikoaz jabetzean, Don
Guzmanek (Erausoren irudiak) esandakoa jasotzen da: «Nací, Don Diego; ¿mas
cómo / Te podrá decir mi lengua / Que nací mujer? Perdone / Mi valor tan grande
ofensa. / Nací mujer en efeto / De antigua y noble descendencia (…) / Mas publicar
que soy mujer, Don Diego, / Primero moriré que lo permita (Erauso, 1988: 247).
Liskar batean jasotako zaurien ondorioz bere bizitza kolokan ikusi zuen
momentuetako batean, bere burua Antonio Erauso bezala aurkezten zuenak, fraide
58. Ikus baita ere: Velasco, 2006.
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frantziskotar bati aitortu zion bere sexu biologikoa. Egoeraren zilegitasun ezak zigor
gogorra iragartzen zuen arren, Erausok egindakoa hierarkia eliztarraren txaloak jaso
zituen. Izan ere, Guamagako apezpikuari begiak malkotu zitzaizkion Erausoren
kontakizuna entzutean: «Os venero como una de las personas más notables de este
mundo, y os prometo asistiros en cuanto pueda y cuidar de vuestra conveniencia y
del servicio de Dios» esan zion (Castresana, 1970: 169). Iturri guztien aburuz, haren
kasua Atlantikoko bi muturretan egin zen ospetsu, eta ikusmin ikaragarria piztu
omen zuen. 1624an Espainiara itzuli zen bere merituei ordainetan saria jasotzeko
asmoz. Garai hartako buruzagitza politiko eta erlijioso gorenak ziren Filipe IV.a
eta UrbanoVIII.a aita-santuarengandik aitorpena jasotzea maila sozialean igotzeko
estrategia baten adierazgarri argiena izan zen. Biek eman zioten Erausori, bere
balentrien ordainetan, testuinguru horretan gorputz biologikotik bereizgarria zen
pribilegio bat, gizon-izaerarena alegia.
Korronte tradizionalistek kultura politiko modernoen alorrean generokategoriak eta sexuatutako gorputzak ulertzeko modu hori denboran luzatzea
eragin zuten. XIX. mendeko euskal nazionalismoak bere diskurtsoa Emilia Pardo
Bazanek deskribatu tankerako emakumeak aurkezten zituen tradizio luzearekin lotu
zuen, hots: emakume indartsu, soil eta gorpuzkera gogor eta latzekoak agerrarazten
zituen diskurtsoarekin. Sabin Aranaren kontaketa politikoak baserri-giroa hartu zuen
arrazaren bereizgarrien adierazgarri zen emakumetasunaren gordailutzat.
Euskal historiaren orrialde heroikoenetarikoak emakume ausartek idatziak
omen ziren. Haien artean, Aranak Arrigorriagako gerlari anonimo batek jokatutako
paper erabakigarria azpimarratu zuen. Emakume adoretsu horrek Ordoño kapitain
espainola aizkorakada batez zerraldo utzi zuen. Erabakigarria izan zen, baita ere,
eragin handia izan zuen bere Libe antzezlaneko protagonistaren esku-hartzea, zeinek,
1471n Haroko kondearen armadaren kontrako borrokan bizia galdu baitzuen, bere
emakumezko ahultasunaren bekatuaren ordainetan; zaldun gaztelarrari bere amodioa
eskaini zion. Azkenean, Libek herri bizkaitarra kanpotarraren uztarritik askatu zuen
(Arana, 1903). Euskal diskurtso abertzalea, beste erretorika tradizionalistak bezala,
emakumezko irudi horiek lehenago izan zituen esanahi politikotik aldendu zen. Izan
ere, XIX. mendeko testuinguru guztiz modernoan, gizartearen zati handi batentzat,
emakumezkotasunaren ikusmolde hori zahartuta zegoen.
1.3.2. Gorputz sexuatuaren eraikuntza zientifikoa
Aipatu ikusmoldeen biziraupena gorabehera, joera orokorra izan zen esanahi
politikoz aldatzen joan ziren ezberdintasun sexuala ulertzeko modu zaharrak
abandonatzea, horien ordez zientzia zilegitasun-irizpide nagusitzat zeukatenak
hartuz. Zientifikoek ustez gizonezkoaren aurkako eta osagarri zen natura
femeninoaren egia «deskubritze»aren ardura hartu zuten eurengan, eta euren buruak
aurkeztu zituzten naturaren misterioa desestali eta emakumeen gorputzen zirrikitu
guztiak argituko zituzten aditutzat. Emakumeen gorputza haien ordez mintzatuko
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zen eta emakumetasunaren funts ontologikoa bilakatuko. Sexua ez zen aurrerantzean
kontzeptu iheskor eta malgua izango; aitzitik, emakumeen existentziaren dimentsio
funtzional nahiz sozial guzti-guztiak zehaztuko zituen kategoria aldaezina bilakatuko
zen. «Seguid siempre las indicaciones de la naturaleza —zioen Rousseauk—. Todo
lo que caracteriza al sexo debe respetarse como establecido por ella» (Rousseau,
2001 [1762]: 543). Naturak aurreiritzi sexistak baieztatuko zituen konfiantza
zientzia moldakor eta koldar batek emana zen. Cynthia Eagle Russetek adierazi
bezala, oinarri enpiriko ziur eskas batek ustekabeko zama teorikoari eutsiko zion
garaia gerturatzen ari zen (Russett, 1989: 11)59. Horren harira, harrigarria gertatzen
da intelektualen —eta haien artean izen oneko zientzialari batzuen— eguneroko
errealitate —edo fikziozko— edozein ezaugarri manipulatzeko zuten abilezia,
betiere euren onerako. Ideologizazio horren bitartez, naturak emakumeei ezarritako
mugak froga zientifiko ukaezin bihurtzeko kapaz ziren. José Letamendi doktorearen
Klinika Ikastaroa jar daiteke aipatutakoaren adibidetzat; haren ustez, albinismoa
berezko ahulezia antzeko baten adierazgarri ziurra zen. Egia hori sexuetan berretsita
zegoelako epaia eman zuen «expresando con mayor intensidad cromática el poder
masculino» (Letamendia, 1894: 35).
Ikusi dugu nola emakumeen gorputza ezinbesteko patu bilakatu zen; are,
gorputz horren zati batzuek garrantzi berezia hartu zuten diskurtso zientifikoetan.
Zehazki, nerbio-sistema, burmuina, antolaketa hormonala eta ugaltze-aparatua
natura femeninoaren giltzarri kontsideratu ziren, momentu eta tokiaren arabera
enfasi ezberdinarekin. Teoria zientifiko berriek bere kondizio sexualak guztiz
menderatutako emakumezko gorputza eraiki zuten. Batzuetan, gizonekiko
eskastasuna demostratzea izan zen oraindik helburua. Kasu horietan, egitasmoaren
funtsa zera izan zen, ordu arteko diskurtso misoginoen sekularizatzearen bidez,
gizonen gailentasuna demostratzeko argudio zientifikoak eraikitzea. Beste batzuetan,
aitzitik, teorian, gizonaren gorputzarekiko maila ez handiagoko ez txikiagoko
gorputz femenino esentzialki ezberdina eraikitzeko nahiak aurre hartu zuen. Aipatu
ikuspuntua deskribatzen ari garen eboluzioarekin bat dator eta XX. mendeko jendarte
mendebaldarretan gailentzera iritsiko zen.
1840ko hamarkadaz geroztik, gorputza energia —edo hastapenetan esaten
zitzaion bezala, «indar»— kopuru batekin hornitutako makineria zelako kontzeptua
arrakastaz hedatu zen mundu mendebaldarrean. Hermann von Helmholtz (18211894) zientifiko alemanak giza fisonomiari termodinamikaren legeak aplikatu izanak
berekin ekarri zuen ideia hurrengoa izan zen: buruko zein gorputzeko osasunak
energiaren kudeaketa aproposa eskatzen zuen. Giza gorputzaren ekonomiak ariketa
mental zein fisikoak biltzen zituen. Berandu baino lehenago, teoriak generoari
buruzko ikuspuntua eman zuen. Haien ugaltze-sistema konplexua garatu eta
mantentzeko, emakumeek, batez ere nerabezaroan, energia-gastu handia egiten
zutelako ideia azkar hedatu zen. Horren ondorioz gerta zitekeen nerbioen indarraren
59. Komunitate zientifikoak garai biktorianoan egindako feminitatearen eraikuntzari buruz.
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agortzeak egoera patologikoak sortzen zituen. Horrelako egoerak ekiditeko, energia
xahutu zitzaketen jarduerei uko egin behar zieten, hala nola ikasketei eta jarduera
profesionalei. 1869an, George Miller Beard fisikan, neurologian eta elektropatian
adituak neurastenia hitza sortu zuen agortze nerbiosoak eragindako larritasun eta
abaildura izentzeko.
Alor zientifiko espainolean, ideia horiek izan zuten oihartzunik. Adibidez,
Nicasio Mariscal y García higienistaren aburuz, emakumeek ezin dituzte euren
«absorbentes pretensiones» (Mariscal y García, 1989: 79-80) aurrera eraman ugaltzesistema izateagatik, hots, berezkoak dituzten funtzio organiko naturalen erruz.
Baieztapen hori berresteko, Mariscal y Garcíak oso datu eskasak erabili zituen, haren
ustez nahikoa baitzen «examinar el estado de ánimo que acompaña generalmente al
desempeño de esta función», funtzio hori hilekoa izanik. Emakumeen ezintasuna,
bada, «demostratua» geratzen zen, eta haietako batzuen asmo emantzipatzaileen
zentzugabekeria irudikatzeko, nahikoa zen emakume bat epailea, legegilea, edo
Errestaurazioaren gobernuko ministroa izango balitz zer gertatuko litzatekeen
imajinatzea. Mariscal y Garciak iragarri zuen ez zela beste erremediorik egongo
«investida de cualquiera de los cargos antes señalados y de otros muchos que desearía
ocupar, cada luna, o en cuanto apuntasen los primeros signos de la preñez» zegoen
emakumea ezgaitzea baino. Ondorioa eztabaidaezina zen: «No está conformada la
mujer para el estudio y desempeño de ciertas profesiones viriles» (Mariscal y García,
1989: 81 eta 82). Antzeko teoriez baliatuz, Roberto Novoa Santos-ek, ezberdintasun
sexualaren teoriko eta antifeminista sutsuak, honako hau defendatu zuen: «ar»raren
burmuinak «eme»arenak baino azkarrago egiten zuela lan, nerabezaroaren ostean
azken horren baitan gertatzen den ugaltze- eta sexu-funtzioen arteko aurkakotasunak
hala agintzen zuenez (Novoa Santos, 1908: 71 eta 73).
Guztiaz ere, XIX. mendeko zati handi batean eta baita XX. mendeko lehen
hamarkadetan ere, kraneologia edo hastapenetako frenologia izan zen emakumeen
gaitasunen inguruko eztabaidaren buruhauste nagusia. Kraneologiaren zeregina
emakumeen gaitasun intelektualak zedarritzea zen. Franz Joseph Gall neuroanatomista
eta frenologoaren teoriek arrakasta handia izan zuten XIX. mendeko hogeiko
hamarkadatik aurrera. Materialista eta erlijioaren aurkari irmoa zen Gallen esaldiak
zera zioen laburrean: burmuina adimenaren organoa zela, biolina musikarena den
bezalaxe. Bere teoria sonatuek eztabaida biziak piztu zituzten herrialde andanan,
Espainia barne. 1860. urteaz geroztik, kraneologiak frenologia ordezkatu zuen. Paul
Broca neurologo frantziarraren lorpenek eragin zabala izan zuten. Haien artean
dago 1859. inguruan etnia bakoitzaren berezko bereizgarriekin lotutako arrazen
tipologia zorrotza, zeinak europar inperialismoari zilegitasuna eman zion. Brocaren
azterketekin batera, Birchoff-en neurketa-estudioek eta burmuineko zirkunboluzioei
buruzko Rüdinger-en teoriek nahiko onarpen zabala lortu zuten elkarte zientifiko
europarretan.
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XIX. mendean zehar, burmuinaren azterketari lotutako teoria multzo horiek
mota guztietako ezberdintasun sozialei zilegitasuna emateko erabiliak izan ziren,
eta zehazki, emakumeen eskastasun mentalaren inguruko aurreiritzi sexistak ustezko
ebidentzia zientifikoz hornitzeko. Emakumeei haien sexuarengatik inposatutako
muga sozial, lan-jarduerako, eta politikoekin harreman zuzena zuen helburu horrekin,
haien burmuina arinagoa zela eta zirkunboluzioak azalekoagoak zituztela esan
zen. Ideia horiek XIX. mendearen bigarren erdian eta XX.aren hasieran izan zuten
arrakasta gehien, Lombroso, Ferrero, Moebius eta Bischoff antifeminista sutsuen
teorien eskutik. Era berean, horien teorietan oinarritu ziren gizarte espainolean
emakumeen eskastasuna defendatzen zutenak, hala nola Edmundo González Blanco
eta Roberto Novoa Santosen gisako doktoreak. Azken hori, urte batzuk aurrerago, II.
Errepublikako testuinguruan gertatutako emakumeen bozkaren inguruko eztabaidan,
haiek bozkatzearen aurkako aurkeztu zen, emakumeen izaera histerikoa zela-eta.
Bestalde, XIX. mendeko bigarren erdia planteamendu eboluzionisten eraginak
markatua egon zen, horien genero-alderdiak pisu handia izan zuelarik. Irizpide
liberalen gainean eraikitako biharamun baten ideiak sortutako hasierako baikortasuna
eta Darwinena bezalako teoria eboluzionistek irudikatzen zuten progresoarekiko
konfiantza zapuzten joan ziren XIX. mendeak aurrera egin ahala. Goranzko langilemugimendu batek haragiztatutako antolaketa sozialaren aurkako mehatxuek eta
agintarien beldur eta larritasunek etorkizunaren inguruko ezkortasunerako atea
zabaldu zuten. Naturak, gauzen eboluzio naturalak, huts egin zezakeelako ideiaren
agerpenarekin batera, endekapenaren teoriari bidea eman zitzaion. Endekapeneko
kontzeptuek entzute handia izan zuten herrialde europar askotan. Benedict
Moren-ek Frantzian, César Lombroso-k Italian, Henry Maudsley-k Ingalaterran eta
Richard von Krafft-Ebing-ek Alemanian, ideia komuna partekatzen zuten zenbait
aldaera garatu zituzten: eboluzio sozial zein naturalak ez du zertan aurrerabidearen
bidetik joan. Espainiako krisi finisekularraren giroan, endekapenaren mamuak
emakumeak ez ezik gizarte guztia mehatxatzen zuenean, aipatu ideiek oihartzun
berezia izan zuten.
Teoria horien bertsio ezberdinek «atabismo», «endekatze» edo «edendutako
garapen» kontzeptuak indartu zituzten. Naturak, hurrenez hurren, atzera egin,
desbideratu edo eten zezakeen eboluzio-prozesuaren martxa. Gaiari buruzko
azterketak zeharkatu zituen ideia zera izan zen, behe-mailako arrazen, talde
sozial baztertuen eta emakumeen artean paralelotasuna zegoela, guztiak eboluzio
atzerakoi, atabismo edo endekapenaren irudi zirelarik. Kriminalak, alkoholikoak,
eroak, kolonietako arraza-gutxiengoak eta emakumeak —batez ere prostituten
gisako azpitaldeak—, bere izakien etengabeko eboluzioarekiko konfiantza zapuztu
zezakeen naturaren askotariko produktuak ziren. Zehazki, emakumeei usu leporatu
zitzaizkien ezaugarri atabikoak, edo etendutako garapen bateko adierazle izatea.
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Teoria horiek «degeneratu»tzat hartu zen kidego feministari esanahi kultural
mespretxagarria ezartzeko erabili ziren. Esparru zientifikoan ohikoa bilakatu zen irudi
hori feminismoaren aurkarientzat erabilgarri eta eraginkorra izan zen nazioartean.
XIX. mendearen bukaeran eragin zabala erdietsi zuen eboluzionismoaren
aldaeretako bat errekapitulazioaren teoriaren izenez ezagutu zen. Teoria horrek
gorputz femeninoaren irudikapenean eragin erabakigarria izan zuen, emakumeen
ustezko gutxiagotasunaren azalpen iradokitzaileak eta irudi zein metafora garbiak
ematen baitzituen. Orduan biogenetikaren legetzat hartzen zen errekapitulazioaren
teoria Ernst Haeckel darwinista alemanari zor zaio. Haeckelek, 1866 inguruan
ontogeniak filogenia errekapitulatzen zuela plazaratu zuen, hau da, gizon-emakumeek
euren eboluzio propioa orainaldian, era sinkronikoan, errepikatzen zutela. Teoria hori
hierarkia sozialak eta genero-ezberdintasuna zilegitzat hartzeko oso erabilia izan zen.
Ezberdintasun horiek eboluzio-prozesuaren orainaldiko adierazleak izango balira
bezala interpretatu ziren. Giza garapenaren aroak une historiko zehatz bateko multzo
sozial ezberdinek errepresentatzen zituzten. Erdiko eta goi-mailako arraza zuriko
gizon heldu mendebaldarrek hierarkia sozialaren eta giza eboluzio prozesuaren toki
gorena betetzen zuten. Gorputz pribilegiatu horiek orainaldiko sinbolo eta adierazle
zilegi bakartzat hartu ziren. Behe-arraza edo maila baxuko klaseen, umeen eta,
noski, emakumeen gorputzak gizateriaren garapeneko aurreko aroetara egokitzen
ziren, eskema horri jarraituz, eta lehenaldiko anakronismo hutsak ziren beraz.
XX. mendeko esparru zientifikoetan luzaroen iraun zuen ideietako bat,
emakumeen hezkuntza eta eremu profesionalaren alorrak mugatzeko erabilitako
«gizonen aldakortasun handiagoaren legea» izan zen. XIX. mendearen bukaeran
eremu akademiko europarretan sekulako grina piztu zuen lege horren arabera,
emakumeen burmuinaren funtzioak ez lirateke gizonezkoenenak bezain
bereizgarriak izango, haiengan «espeziearen tipoa» gailentzen zen bitartean,
gizonak euren «banakotasun»agatik nabarmentzen zirelako. Emakumeek, hortaz,
gorpuzkera kontserbadoreagoa izateagatik, aiher eta bokazio mota gutxiago izango
zituzten. Gizonek aldaera gehiago zituzten, muturreko ergelkeriatik bikaintasunera
zihoazenak. Emakumeek ez zuten muturreko joerarik aurkezten, berez mediokreak
zirelako. Ikuspuntu horren harira, jeinutasunaren eremua inbaditzen zuten
emakumeak, normalak izatetik urrun, entelegu maskulinoaren kasu patologikoak
ziren. Oraingo horretan helburua zera izan zen: emakumeak goi-mailako hezkuntzatik,
gizonek bereganatutako jakintza-esparruetatik eta, oro har, jeinu eta pentsamendu
sortzailetik at uztea. Gizonek aldaera multzo zabalagoa zutelako nozioak hurrengo
hamarkadetan izan zuen arrakasta berezia, batez ere Havelock Ellisen obrari esker60.
Teoria horrek hain iraunaldi luzea izan zuen, ezen XX. mendeko hogeita hamarreko
hamarkadaren bukaeran, ezberdintasun sexualaren polemista askok lege naturaltzat
hartzen baitzuten. Espainian, lege horren zalerik egon zen. Emakume idazle, artista,
60. W. K. Brooks-ek eskaini zuen teoria honen azalpenik sakonena The Law of Heredity (1883)
liburuan (Russett, 1989: 93).
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polemisten eta, oro har, emakume intelektualen iritziei entzutea kentzea zuten
helburu, haien ideiak gogo gaixo baten fruitu zirela arbuiatuz.
Teoria zientifiko horiek guztiek Espainiako estatuko esparru politiko liberal eta
sozialistetan eragin berezia izan zuten. Hemen, XX. mendeko ateetan, emakumearen
gutxiagotasunaren teoria sekularizatuak Europako iparraldean baino askoz ere
bortitzagoak izan ziren. Gutxiagotasunaren teoriak bazterketa-politika oso zorrotzen
zerbitzura jarri ziren. Lehen Mundu Gudatik aurrera, baina, zientzialari espainiarren
mota horretako gaien inguruko interesa areagotu zen, eta ustezko «auzi sexual»ari
buruzko garapen teorikoak esponentzialki hazi ziren; orduan, jomuga emakumeen
gutxiagotasuna demostratzeko asmotik sexuak markatutako natura funtsean ezberdina eraikitzearenera pasatu zen. Esentzia ezberdin hori ez zen gizonarekin
konparatuz eskasagoa, baina emakumeen bizitzaren arlo guztiak halabeharrez
eta salbuespenik gabe determinatuko zituen: haien gorputzak euren bizitza sozial
eta politikoa definituko zuen, ez hainbeste ataza hau edo hura aurrera eramateko
gai ez zirelako, baizik eta jarduera horiek ez zitzaizkielako emakumeei egokitzen
euren gorputz eta naturarekin talka egiteagatik. Aldaketa horrek emakumeenganako
pertzepzioan aldaketa sakonak ekarri zituen berekin. Aldaketa horiek Guda
Handiaren testuinguruan gertatu ziren. Munduko toki askotan argi geratu zen
emakumeak edozein motatako jarduera fisiko zein intelektual aurrera eramateko
gai zirela, gizonek bete izan zituzten edozein postu bete baitzuten, bertan emakume
bat aurkitzea pentsaezina izango zirenak barne. Gutxiagotasuna nabarmentzetik
muturreko ezberdintasunak azpimarratzera igaro izanak, ondorio askatzailea
eragitetik urrun, diskurtso berrien derrigorrezko izaera bermatuta zuen.
Ezberdintasun sexualaren diskurtso berrietan, gizonarekin kontrajarritako
emakumeen gorputzaren berezitasunak azpimarratzen zituzten argudioek gaurkotasun zabala izan zuten. Horrekin batera, Patrick Geddes eta J. Arthur Thompson-en
teoriek erakargarritasuna berreskuratu zuten. Gregorio Marañon, hogeiko eta
hogeita hamarreko hamarkadetan, teoria horien zabaltzaile itzela bilakatu zen.
Patrick Geddes hirigile eskoziarrak eta haren lagun eta historia naturaleko irakasle
J. Arthur Thompsonek euren itzal handieneko liburua argitaratu zuten 1889an,
The Evolution of Sex (Geddes eta Thompson, 1889). Saiakera horretan, egileek
emakumeen eta gizonen organismoaren arteko ezberdintasunaren oinarriak azaltzen
zituzten. Obulua eta espermatozoidearen ezaugarriekin korrelazioan, emakumeen
gorputza pasibo eta energia-metatzaile edo -kontserbatzailetzat aurkezten zuten,
gizonen organismoa aktibo eta kontsumitzailea zen bitartean. Gorputz femeninoen
eta maskulinoen hurrenez hurrengo izaera anabolikoa eta katabolikoa, aldaezinak
ziren, eta eragile kultural edo historikoek ez zuten haiengan inolako eraginik. Geddes
eta Thompsonen hitzetan, «lo que fue decidido entre los protozoos prehistóricos no
puede ser anulado por un decreto parlamentario». Ikuspuntu horrek eboluzionismo
darwinistari egiten zion erronka bete-betean, eta are, baita esperientziaz jasotako
ezaugarriak espeziearen fisonomiara atxiki eta oinordetu zitezkeela aldarrikatzen
zuen neo-lamarckismoari ere.

90

Diskurtsoak, eraikuntzak, gorputzak

Gregorio Marañonek Thomspon eta Geddesen proposamena ia aldaketarik
gabe eman zuen ezagutzera (Marañon, 1920: 9; 1926: 72). Gizon-emakumeek
eboluzionatzen duten arren, zera berresten zuen Marañonek: «Subsiste invariable
la primitiva energía sexual, imponiendo su sello a las actividades de cada sexo (…)
Ahora, como en los albores de la vida humana, no es posible la igualdad absoluta de
los dos sexos, porque su estructura biológica es…, fatalmente distinta» (Marañon,
1920: 14). Feminitateari eta maskulinitateari buruzko bere ikusmolde esentzialista
eta aldaezinak Thompson eta Geddesen tankerako ikuspuntu sozial immobilista eta
kontserbadorea piztu zuen. Aldi berean, baina, garaiko teoriko sozial asko bezala,
Marañonek eboluzionismoaren eragin handia jaso zuen, eta giza generoa denboran
jarraitua eta lineala zen aldaketa bati lotuta zegoela uste zuen, ezberdintasun sexualari
aplikagarri zitzaiona. «Hedatzen doan sexu ezberdintasun»aren teoriaren tankerakoek eboluzionismoa generoari buruzko ikuspuntu estatikoekin elkartzeko balio
zuten. Sexuen arteko guztizko diferentziazioa ezaugarri femenino eta maskulinoen
arteko anbiguotasun eta gertutasunezko egoera batetik abiatzen den eboluzioaren
helmuga zen. Egiari zor, Darwin izan zen espezieak eboluzionatu ahala gizonak
maskulinoago eta emakumeak femeninoago bilakatuko ziren ideiaren sortzailea.
Ikusmolde horrek, orduan ere onartezina zen oinordekotzaren ikusmolde hautakorra
eskatzen zuen, ezaugarri maskulinoak lehentasunez eta selektiboki gizonezko
ondorengoari igorri behar zitzaizkiela suposatzen zuelako; eta berdin amen eta
alaben arteko ezaugarri femeninoekin. Baina ikuspuntu ideologikotik eskaintzen
zituen onurek aurrekarien askatasun garbiak baino pisu handiagoa izan zuten.
Gregorio Marañonek eta haren jarraitzaileen armadak harrera beroa eman zioten
genero-harremanen inguruko ziurtasuna berreskuratzeaz gain, hastapenetako
ebolu-zionismoaren baikortasuna pizten zuen teoriari. Baita hogeiko hamarkadako
ezaugarri bereizgarriak ziren emakume moderno, jaiotzen ari zen feminismo eta
hirugarren sexuaren anbiguotasunak botatzen zuen mehatxuaren aurrean egin ere.
Gorputz anbiguo horiek guztiak giza naturaren adierazle primitiboak ziren, eta,
beraz, halabeharrez desagertuko ziren. Guztiak izango ziren «guztiz gizonezko»
gizonen eta «guztiz emakumezko» emakumeen progresioak espezietik ezabatuak.
Endokrinologiak ere gorputzak agindutako gutxiagotasun femeninoa zein
erabateko ezberdintasun sexuala demostratzeko tematuak zeuden zientifiko espainiarrei ustezko froga mordoa eskaini zien. Halaber, XX. mendearen hastapenetan,
endokrinologiaren berrikuntzek arestian aipatu energia kopuru mugatu batez
hornitutako gorputzaren kontzeptua gaurkotzeari atea zabaldu zioten. Kasu
horretan, indar kapitalak printzipio artseniko eta tireoidianoen [sic] forma hartzen
zuen, zeinaren organismoak egindako erabilerak funtzio intelektualen eta sexualen
arteko gatazka sortzen baitzuen. Hilekoarekin batera, bi printzipio horien kontsumoa
igo egiten zen, burmuinaren jardueran eragiten zuen «deficiencia de compuestos
arsenicales» (Novoa Santos, 1908: 137 eta 150) sortuz. Ugaltzearekin lotutako
kapital artesikoaren jarioak azalari eta ilearen hazkuntzari kalte egiten zien. Halaber,
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demostratua geratzen zen zergatik emakumeek adimen eta ile gutxiagokoak ziren
[!]. Ideia horien harira, emakumeei haiei egotzitako «munduko misioa» betetzea
eta, aldi berean, hezkuntza edo ogibide kualifikatuetan jardutea ezinezkoa zitzaiela
aldarrikatu zen. Burmuinaren eta obarioen funtzioak berez ziren bateraezin, eta bata
bestearen kaltean zihoazen.
Helburu nagusia gizonen eta emakumeen arteko erabateko ezberdintasuna
demostratzea izan zenean, gai horretako adituena zen Gregorio Marañonek
endokrinologian aurkitu zuen kraneologian eta nerbio-sisteman oinarritutako sexudiferentziazioaren teorien ordezkoa. Lehen eta bigarren mailako bereizgarri sexual
femenino eta maskulinoak aukeraz betetako funts enpiriko berri baten bidez azaldu
ahal izan ziren berriro ere. 1919an, fisiologian katedradun zen José Gómez Ocaña
granadarrak El sexo, el hominismo y la natalidad liburua argitaratu zuen. Liburuaren
orrialdeetan zehar nabarmentzen denez, Ocañak pozez hartu zuen indibiduoak
definitzean, gizonak eta emakumeak, aldaezintasuna bermatzeko emari teoriko
ziurragoa deskubritu izana, garai hartara kraneologiak eskainitakoarekin alderatuz.
Ugaltze-sistemaren fisionomiaz eta neurologiari buruz ari zen. Gomez de Ocañak,
bada, baieztatzen zuen «[que] lo que no podía sospechar el vulgo es la mayor fijeza
del carácter químico individual respecto a los rasgos anatómicos y fisiológicos,
más sujetos a mudanzas según la edad y la ocasión» (Gómez Ocaña, 1919: 12).
Gregorio Marañonek, bere aldetik, uste zuen humore-fisiologia hori giltzarria zela
indibiduoaren ezaugarri eta funtzio sexualak definitzeko (Marañón, 1922: 131).
Horrela, gorputzak, hormonen bidez, nortasun sexualaren funts aldaezin izateko
gaitasuna zuela ospatuko zen.
Aro viktoriarreko zientziari buruzko aditua Cynthia Eagle Russettek zera
ziurtatu zuen: «[1915 inguruan] ningún reputado científico podía ya decir que el
metabolismo determinaba el sexo, y que el anabolismo determinaba a la mujer del
mismo modo que el catabolismo epitomizaba al hombre. Ningún científico podía
plantear que el foso entre las características mentales y físicas de hombres y mujeres
estaba profundizándose» (Russett, 1989: 178). Egilea Ingalaterra edo Estatu Batuak
bezalako herrialdeetan Thompsonen eta Geddesen ezberdintasun sexual hazkorraren,
errekapitulazioaren edo tankerako teoriek esparru akademikoan jasotzen zuten
onarpen gero eta eskasagoaz ari zen. Izan ere, George Mendel-ek berraurkitutako
teoria kromosomikoek argudiatze horiek guztiak ia lur jota utzi zituzten, nagusi zen
panorama zientifikoaren aldaketa sustatuz. Karaktere guztiak sorkuntzaren hasieratik
kromosomikoki igortzen zirelako ideiak eta guraso zein seme-alaben sexuaren
araberako herentziaren banaketa selektiboaren existentzia ezak bete-betean egiten
zuten talka kutsu eboluzionista edo esentzialistadun aldaera teorikoekin. Guztiarekin
ere, hogeiko eta hogeita hamarreko hamarkadetako zientifiko espainiarrek, esparru
zientifikoan, eta, zoritxarrez, baita politiko eta sozialean ere oraindik gaurkotasuna
zuten aurreko teoriak beraientzat hartu zituzten. Pentsa liteke, agian, gure zientifikoek
ez zutela nazioarteko berrikuntza horien berri. Baina ez da hori kasua. Halaber,
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oso nekez da sinesten Gregorio Marañonek genetika mendeldarraren inguruko
aurrerapenen berri ez izatea, Jose Gomez Ocaña kidekoaren lanen bidez bazen
ere61. Baina Marañonek ez zituen berrikuntza horiek bere gorputz teorikora gehitu.
Berdin-berdina gertatu zen egitura neuronalari buruzko Santiago Ramón y Cajalen
lanarekin. Cajalen teoria ikuspuntu esentzialista eta mekanizisten aurkakoa zen,
baina Espainia barruan zein kanpoan jasotako aitorpenak aipatu beharrekoa bilakatu
zuen.
Ez dut esaten, argi dago, emakumeen bizitza arautzea edo haien gorputza estigmatizatzea helburu zuen gutxieste-estrategia zentralizatu bat zegoenik. Tankerako
sexismoaren kuartel nagusirik ez zen egon. Baina asmo horiek presente egon ziren,
eragingarriak izan ziren, eta zientziaren eboluzioa sustraitutako aurreiritziek eta
mundu-ikuskera egoskorrek markatua egon zen. Objektiboa eta neutrala izatetik
urrun, zientzia ezagutza otzan eta, azken buruan, indartsuki preskribatzailea bilakatu
zen, menderakuntza-tresna bortitza bihurtu zelarik. Izan ere, diskurtso zientifikoa
ezberdintasun sexuala, generoa eta emakumeen gorputza ulertzeko modu berriaren
eraikuntzan giltzarri izan zen. Ikusmolde berri horren baitan, generoa eta sexua
baliokidetzat jo ziren, eta kritika feministaren erronka jasoko zuten gizon-emakume
kategoria itxietan zedarritu. Gaur egun garapen bizian dagoen jarduera kritiko
honetan, ezberdintasun sexualaren esanahia eraginkortasunez desnaturalizatu eta
gizon eta emakume kontzeptuen eraikitze-prozesuak aztertzeko, historia bidelagun
dugu. Historiak gogorarazten baitigu ez dagoela betierekoa den ezer, fenomeno orok
sorburu bat duela, aldagarria dela eta amaiera bat ere eduki dezakeela.
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2. Gorputzaren antropologia, gorputz-ibilbideak
eta genero-harremanak62
Mari Luz Esteban Galarza

Azken hamarkadetan, gorputza, ikerketa-objektu eta -subjektu bihurtu eta prozesu
soziokulturalen azterketaren erdigunean jarri duten berrikuntza teoriko eta
metodologikoak zabaldu dira gizarte-zientzietan. Gizarte-teoria berri horretan,
gorputza, «ordena indibidual eta sozialaren agente eta uztarketa-gune da (…) izaki
biologiko baina, aldi berean, entitate kontziente, esperientziadun, ekintzaile eta
interpretatzailea» (Lyon eta Barbalet, 1994: 55, 63). Marko teoriko-kontzeptual
hau emakume/gizon (edo garena garela)63 izatearen bizipen anizkoitz, ireki eta
aldakorraren irakurketa konplexu eta alternatiboak ahalbidetzen ari da, generoaren
begirada erlaziozko, performatibo eta dinamikotik abiaturik. Ekarpenok, gainera,
hurbil eta elkarrelikaduran dauden espazio sozial, politiko eta zientifikoetan sortu
diren boterearen eta sexualitatearen berrikuspenekin uztartzen ari dira.
Artikulu honetan, ikuspegi hori argitzeaz gain, genero-harremanen eta
berdintasun/ezberdintasun prozesuen eraldaketen azterketari aplika dakiokeen
ariketa antropologiko korporal, haragiztatu, somatiko baten nondik norakoak azaldu
nahi ditut, gizarte-aldaketaren azterketari ekiteko adibidetzat ere har daitekeena.
Horrekin batera, gorputz-ibilbideen ikerketaren proposamen metodologikoa ere
aurkeztuko dut.

62. Artikulu hau 2010. urtean argitaratu nuen “Anthropology of the Body, Corporeal Itineraries and
Gender Relations” izenekoaren itzulpena da. Artikulu hori Mila Amurrio soziologoarekin batera koordinatu
nuen Feminist Challenges in the Social Science. Gender Studies in the Basque Country liburuan agertu zen.
Ikus Esteban, 2010.
63. Esapide honekin adierazi nahi dudana hauxe da: gure jendartean bizi diren hainbat pertsonak
ez dutela beren burua emakumezkotzat edo gizonezkotzat hartzen, ideologia hegemonikoak ezarrita
dituen ezaugarriekin, behintzat; edota badaudela «genero-marka» aldarrikapenetarako eta zapalkuntzen
salaketarako erabili ohi dutenak baina, egunerokotasunean, ez dutenak beren burua horren era dualistan
ikusten, baizik eta modu anbiguoagoan, neutroagoan eta anizkoitzagoan. Espektro sozialaren mutur
batean, bestalde, beren burua transgenerotzat duten pertsonak leudeke, gutxiengoa izanik ere. Hau da,
esan genezake maila batean erabat paradoxikoa bihurtu dela «emakumeez» edo «gizonez» hitz egiten
jarraitzea, pertsona sozial guztiz ezberdinak bailiran.
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2.1. EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO DIFERENTZIETATIK
GIZARTE-EZBERDINTASUNEN ERAIKUNTZARA: SEXU-,
GENERO- ETA SEXUALITATE-MUGEN BERRIKUSPENA
XX. mendeko laurogeiko hamarkadan, aldaketa erabakigarria egin zen hurbilpen
teoriko feministetan, zeren, generoa bezalako kontzeptu berrien eskutik, feminismoaren sektore zabal batek emakumeen eta gizonen arteko diferentzien deskribapena
alde batera utzi eta, arreta, ezberdintasunen eraikuntzaren analisian jarri baitzuten,
balizko aldeei, bestalde, begirada neurritsuagoa eginez. Gizarte-antropologian, urrats
hori, hirurogeiko hamarkadan gertatu zen «prozesu soziokulturalen analisi estatiko
eta sinkronikoetatik analisi dinamikoetarako» (Del Valle et al., 2001: 21) igarotzeak
erraztu zuen64.
Berrikuspen kritiko honen bidez, eta generoa bakarrik ez, baizik eta sexua eta
sexualitatea ere kultur eraikuntzak direla oinarri harturik, feminismoaren historian
nagusia izan den egitekoa, hau da, determinismoen eta esentzialismoen kontrako
ekintza, berrindartzeko baldintzak ezarri dira. Testuinguru horretan, polisemikoa
den genero kontzeptua gizarte-antolaketaren printzipio gisa birdefinitua izan da
(Maquieira, 2001). Horren arabera, emakume moduan identifikatuak eta gizarteratuak
diren pertsonak, gizonenak baino diru eta botere gutxiago duten espazio/zereginetan
mantenduak izango dira, nahiz eta, aldi berean, gizonen artean (eta emakumeen
artean), klase, etnia, adin, preferentzia sexual eta antzeko faktoreen araberako
mailaketak ere gertatu.
Baina diferentziek eta ezberdintasunek tankera, ondorio eta gradu ezberdinak
dituzte testuinguru historiko, sozial, ekonomiko eta kultural ezberdinetan. Egoeren
aniztasun horri aurre egiteko kontzeptu berriak sortu dira, hala nola geroago
ikusiko dugun genero-sistema nozioa (patriarkatua edo sexu-genero sistema baino
egokiagoa litzatekeena). Eta ikerkuntzaren helburu nagusietako bat generizazioprozesuetan sakontzea izango da, dituzten dimentsio ezberdinak aintzakotzat hartuz:
instituzionala, arauemailea, sinbolikoa, ideologikoa, erlaziozkoa, identitatekoa,
korporala…65. Bizitza osoa irauten duten prozesu hauetan, gizabanakoak emakume
zein gizon bilakatuko dira maila biologikoan, subjektiboan, portaerazkoan edo
sozialean, elkarren artean hierarkizatuta geldituz.
Sexu-, genero- eta sexualitate-mugak auzitan jartze honek emakumeak eta
gizonak haien artean erabat bereizgarriak eta banangarriak liratekeen kolektibo
gisa antzematea zaildu du, generoa modu erlaziozkoan eta dinamikoan ulertuz.
Horrek ez du esan gura ezaugarriak edo aldaketak berdinak direnik gizarte-sektore
guztietan: emakume/gizon dikotomia indarrean dagoen espazio sozialak badaude
ere, dikotomia hori lausoturik dagoen bestelako espazioak ere aurki daitezke, eta
hori horrela izan dadin egon daitezkeen aldagaiak eta aldaerak sakonki aztertzeko
behartuta geundeke.
64. Ikus Ortner (1984).
65. Generoaren dimentsio edo eduki ezberdinak aztertu dituzten egileen artean, ikus Scott (1990)
eta Maquieira (2001).
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Hala ere, ez nago defendatzen (absurdua litzateke) genero-markek ez dutenik
garrantzirik gizarteratzean edo bizipenetan, edo sozialki gauza bera denik emakume
edo gizon izatea. Estatistikei begiratzea besterik ez dago egiaztatzeko nor diren
munduan pobreenak, nor haien bikotekideak hilak ohi diren pertsonak edo nor
dauden botere-karguetan, hiru adibide jartzearren. Argudiatzen ari naizena hauxe da:
batetik, genero-arloan ez dagoela behin betikoa, esentziala edo aldaezina den ezer;
eta, bestetik, definizio eta taxonomia sozialei era kritikoan begiratzea, bai ezagutzari
baita esku-hartze sozialari dagokienez ere, emankorra suerta daitekeela oso.
2.2. GORPUTZAREN TEORIA SOZIALA
Gorputzaren inguruko ikerketak ugalduz joan dira gizarte-zientzietan azken
urteetan, azterketa-arloak askotarikoak izanik: genero-harremanak, osasuna,
sexualitatea, indarkeria, elikadura, zahartzaroa, memoria… Baina gaur egungo
hurbilpenen artean, gorputza modu fenomenologikoan eta kritikoan ulertzen
dutenak nabarmendu nahi nituzke. Haietan, gorputza, entitate materialtzat hartzen
da, «hegemonia, ezberdintasun eta kontrol sozialerako gune, baina baita kontzientzia
kritiko, erresistentzia eta, oro har, munduaren esperientzia alternatiboetarako ere»
(Ferrandiz, 2004: 23-34).
Eredu teoriko hau urrundu egiten da gizarte-zientzietan eta historian ohikoak
izan diren planteamenduetatik, non gorputza azalera neutro, ideien gordailu edo
irudikapen eta sinboloen multzo hutsa den. Orain gorputza agente izango da,
egitura eta ekintzaren arteko korapilo, bizitzaren materialitatea eta haragizkotasuna
berreskuratze eta irudikatze aldera66. Baina ikuspegi hau azken bi mendeetako lan
intelektualaren zordun da, non XX. mendearen lehen erdiko bi egilek ohorezko lekua
duten: Marcel Mauss (1991[1936]), gorputzaren teoria sozio-antropologiko orokor
bat egiten saiatu zen lehena; eta Maurice Merleau-Ponty (1962[1945]), mundua, gure
gorputzek denbora eta espazioan duten posizio zehatzaren bidez hautematen dugula
defendatu zuena, bizipen hori existentziaren baldintza izanik. Hainbat hamarkada
geroago sortutako gorputzaren ikerketan eragin erabatekoa izango du ere Michel
Foucaultek (1998[1976]): haren ekarpen nagusien artean, bioboterearen kontzeptua
legoke, baita Mendebaldeko historian eraturiko gorputz-politiken eta subjektuek
erresistitzeko duten gaitasunaren inguruan idatzi zituenak ere. Lan honek, gorputza
eta sexualitatea, analisi sozialerako erabili ohi diren bestelako ardatz orokorren (hala
nola ekonomia) maila berean jartzea ahalbidetu digu67.
66. Gorputzaren teoriaren oinarrizko zenbait liburu hauexek lirateke: Featherstone, Hepworth eta
Turner (1991); Csordas (1994); Grosz (1994); Conboy, Medina eta Stanbury (1997); eta Blackman
(2008). Aldizkarien artean, Body and Society (Sage) da garrantzitsuena.
67. Nancy Scheper-Hughes eta Margaret Lock antropologoek (1986) gorputzaren inguruko
hurbilpen teoriko eta enpirikoen sailkapena eskaini zuten haien «The mindful body. A prolegomenon to
future work in medical anthropology» izeneko artikuluan. Bertan, gorputz indibiduala, gorputz soziala
eta gorputz politikoa bereizi zituzten.
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Ikuspegi honen harira sortu diren kontzeptuen artean haragiztatze68 nozioa
nabarmendu behar dugu. Kontzeptu horren bidez, soziala gorputzean inskribatzen
den ideia gainditu nahi da, korporala kulturaren benetako eremutzat hartzeko,
elkarrekintza sozialaren prozesu material, beraren dimentsio ahalezkoa, gurarizkoa,
intersubjektiboa eta erlaziozkoa azpimarratuz. Horrela, «agentziaren dimentsio
elkarreragileak esangura zabalagoa hartzen du aktore soziala agente haragiztatu
gisa ulertzen denean» (Lyon eta Barbalet, 1994: 55,63). Joera horrek, gainera,
pentsamendu mendebaldarraren dualtasun nagusiak (gorputza/adimena, subjektua/
objektua, subjektiboa/objektiboa, arrazionala/emozionala, hizkuntza/esperientzia…)
auzitan jarri nahi ditu69.
Gizarte-zientzietan nagusiak izan diren berrikuspenak eta proposamenak berariaz konstruktibistak izan badira eta badira ere, gorputz-agentzia azterketatik kanpo
ez uztearen interesak begirada konstruktibistaren gehiegikeriak indargabetzearen
aldeko kezka ere sortu du. Horrekin loturik, Robert Connell-ek (1987) bi arrisku
azpimarratu ditu: batetik, gorputza, ezberdintasuna berez ekoizten duen makina
moduan ikustea (determinismo biologizista) eta, bestetik, ideologia sozialen
ibilgailu hutsa ikustea70. Poliki-poliki, gizakiak informazio prozesatzaile mekaniko
huts bihurtzen dituen ikuspegi zientifiko robotikoaren aurrean, erne egoteko jarrera
zabalduz joan da71; eta, aldi berean, saiatzen ari gara gainditzen gertaera sozialen
arrazionalizazio estrukturalak eta kausalak, batetik, edo arrazionalizazio gurarizkoak
eta sinbolikoak (aktoreak, kodeak, esangurak…), bestetik, bereizten dituzten analisi
sozial dikotomikoak72.
2.3. IZATETIK EGOTERA: ANALISI FEMINISTAREN SOMATIZAZIOA
XX. mendean sortu diren emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasunen ikerketatik,
elkarrelikaduran dauden hiru ekarpen mota nabarmenduko nituzke: (1) generosistemen teoria; (2) praktikaren (agency) eta hegemonia/subalternitate harremanen
analisia; eta (3) genero-nozioaren haragiztatze eta performatibitatea.
Robert Connellek (1987) eta Janet Saltzman-ek (1992), besteak beste, garatu
duten genero-sistema kontzeptuak, jendarteak, emakumeen eta gizonen arteko
harremanei (baita ahaidetasun-harremanei ere) dagokienez, askotariko konfigurazioak har ditzaketen sistema moduan ulertzen laguntzen gaitu. Sistema horietan,
diferentziak (biologikoak barne) tankera zehatzetan eraikitzen dira, marko global eta
68. Kontzeptu hau ingelesezko embodiment kontzeptuaren itzulpena litzateke, ingelesez ohiko
terminoa dena baina gorputzaren teoriara ekarria izan dena (ikus e.b. Csordas, 2004).
69. Arlo honetan, Donna Haraway-k cyborg-ari dagokionez eginiko teorizazioak nabarmendu
behar ditugu. Ikus Haraway (1995).
70. Arrazoibide berean, William Reddy-k emozioen historia kulturalean ohikoa den ikuspegi
konstruktibistegiari kritika zorrotza egin dio. Ikus: Reddy (1997).
71. Ikus e.b. Lutz eta White (1986).
72. Ikus Berthelot (1991).
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lokal anizkoitzetan73. Genero-sistemak autonomoak baina elkarrekintzan dauden hiru
azpisistematan multzokatzeko adostasuna dago: botere- eta prestigio-harremanak,
produkzio-harremanak eta lanaren banaketa sexuala, eta sexualitatearen eta emozioen
antolakuntza74. Horietako edozein eremutan emakumeek eta gizonek izan dezaketen
egoera, aldakorra izan daiteke eta, era berean, beraien artean ezberdintasunak eta
kontraesanak sor daitezke; beraz, analisirako ikuspegi integrala eta erkatzailea
beharrezkoa litzateke.
Praktikaren teoria feminista eta sektore subalternoen jardueren ikerketa aipatu
dugu bigarrenez75. Horretan, bai Antonio Gramsci-k baita Michel Foucaultek
ere boterearen kontzeptuari eginiko berrikuspenak aipatu behar dira. Boterea ez
litzateke dagoeneko goikoek duten zerbait, lerrobakarrean eta modu bertikalean
inposatzen dena, baizik eta harreman gisa ulertu behar dela, non boterea pertsonen
eta kolektiboen artean zirkulatu eta administratu egiten den. Hegemonia/
subalternitate ardatzak, bestela, zenbait talde (adibidez, emakumeak) sistema baten
biktima huts bihurtzen dituzten ikuspegi sinplistegiak gainditzen laguntzen gaitu.
Gero eta jakitunago baikara jendeak ezberdintasun-egoeren eta hertsatze kulturalen
aurrean indarrean jartzen dituen banakako eta taldeko ekintzen ikerketa lehenesteko
ezinbestekotasunaz.
Hirugarrenik, generoaren definizio sistemiko, dinamiko eta erlaziozkoaren
inguruko ideiak ditugu, artikulu honetan aurkezten ari garen gorputzen eta kulturen
arteko harremanen kontzeptualizazio alternatiboaren osagarri. Horrela, Judith
Butlerrek, zenbait iturri oinarri harturik76, genero performatiboaren nozioa garatu
du77. Horren arabera, generoa ez litzateke dagoeneko garena —emakumea, gizona…
naiz—, kulturalki finkaturiko eta estereotipatuegi dauden identitateak (maskulinoa,
aktiboa, zakarra, erasokorra… femeninoa, sentibera, zaintzaile, sentsuala…), baizik
eta egiten duguna (Stolcke, 2003), ekintza indibidualak eta sozialak non gorpuztasuna
funtsezkoa den78. Generoa ez da inoiz gorputzetik kanpo egon, berarekin intimoki
nahastua baino (Connell, 1987), baina orain inoiz baino gutxiago. Hau da, aipatzen
ari garen ikuspegi honetatik, generoa, identitatea eta ezberdintasuna, etengabe
errepikatzen baina etengabe eraldatzen ari diren ekiteko eta munduan egoteko erak
baino ez lirateke. Ideia horretatik gorputzaren dimentsioari zentralitate osoa ematera,
urrats bat baino ez dago.
73. Connellen ustez, generoa, etengabe elkarrekintzan dauden harreman sozialen egitura litzateke.
74. Ikus del Valle eta laguntzaileek eginiko moldaketa (2002).
75. Ikus Juliano (1992) eta Ortner (2006).
76. Elizabeth Grosz-ek, bere Volatile Bodies. Toward a Corporeal Feminism (1994) liburuan,
gorputzari dagokionez egon diren ikuspegi feminista nagusien sailkapena eskaini du. Bertan, lau ardatz
bereizi ditu: berdintasunaren eta diferentziaren planteamenduak, kontruktibistak eta postestrukturalistak.
77. Butleren ustez, generoa, etengabe errepikatzen diren baina aldi berean eraldatuak diren ekintza
diskurtsiboen eta korporalen multzoa litzateke. Ikus Butler (1993, 1997).
78. Ikus Connell (1987) eta Esteban (2004).
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Hortaz, emakume, gizon, transgenero… izatea edo sentitzea, eta baita harreman
heterosexual, lesbiano edo dena delakoak edukitzea ere, denboran eraldatuz doazen
ekintzak lirateke, posible egiten dituzten koordenatu historiko eta kulturalen barruan
dauden bizipen sentikor, motor eta emozionalak: besteekiko harremanean sortzen
diren sentitzeko, ibiltzeko, adierazteko, mugitzeko, janzteko, (elkar) ukitzeko,
emozionatzeko, erakartzeko (eta erakarria izateko), gozatzeko, sufritzeko... moduak
(Esteban, 2004). Berdin digu, hasieran behintzat, ekintza horiek kontzienteak edo
inkontzienteak diren, baina ezinbestekotzat jotzen dugu giza ekintzaren baitan
dagoen gogoetarako joera, erreflexibitatea, aintzakotzat hartzea. Eta existentziaren
baldintza materialak (generoa, klasea, etnia, adina…) gorputzean islatuak dauden era
berean, uste dugu praktikak (praktika erreflexibo-korporal gisa) ez direla barrukoak
edo banakakoak, baizik eta besteekiko harremanean sortzen direla, mundu soziala
eratuz (Connell, 1995).
2.4. ETNOGRAFIA ETA GORPUTZ-IBILBIDEAK
Francisco Ferrándiz-ek (2004: 22) adierazi duenez, «azterketa sozialak gorputzera
egindako biraketak, giza jardueraren modalitate guztiak beraien konplexutasunean
hartzea ahalbidetu digun metodo eta analisi-markoen egokitzapena ekarri du
berekin». Ildo horretan, zenbait antropologok korporala dei genezakeen etnografia
garatu dute azken hamarkadetan. Etnografia mota horretan erabilitako estrategietako
bat gorputz-ibilbideena litzateke. Honela definitu ditut gorputz-ibilbideak:
Gizarte-egitura jakinen barruan eta kolektibo baterantz bideratzen gaituzten
banakoen bizi-prozesuak. Subjektuen gizarte-ekintzei ematen zaie garrantzia,
gorputz-jardueratzat hartuz gizarte-ekintzak. Desiraren, bizipenaren, hausnarketaren,
erresistentziaren, erantzunaren eta aldaketa sozialaren gunea da gorputza, hainbat
bidegurutzetan gauzaturikoak (ekonomikoetan, politikoetan, sexualetan, estetikoetan
eta intelektualetan). Ibilbide horiek denbora nahikoa hartu behar dute, esperientzien
eta testuinguruen aniztasuna behatu ahal izateko, eta aldaketak antzeman ahal izateko
(Esteban, 2004: 54).

Espainiako estatuko antropologian, Ferrándizek berak (2004) erabili du
teknika hau, Venezuelan dagoen Maria Lionza-ren gurtzearen baitan mediumek
egin ohi duten ikasketa sentsoriala aztertzeko. Iban Ayestak ere baliatu du Berlinen
egindako bere doktorego-tesian (2003), bazter sozial eta ekonomikoetan dauden
zenbait gizabanakoren esperientzia bilduz. Nire aldetik, Euskal Herrian buruturiko
ikerketa batean erabili dut, aurretiaz aipaturiko planteamendu feministak inspirazioiturri (2004). Bertan, profil eta bizipen ezberdinak (kirolari, lanbideari eta arteari
dagokienez, besteak beste) dituzten hamar emakume eta bi gizonen gorputzibilbideak burutu ditut.
Ikuspegi teoriko-metodologiko mota honek, gainera, taldeak eta komunitateak
aztertzeko joera ohi duten gizarte-zientzietan eta antropologian, subjektibotasuna eta
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gizabanakoa aztertzeko aukera eman digu. Orain, kasu konkretuak, singularrak eta
banakakoak aztertzen gai gara, kolektibo eta espazio sozial, kultural eta historiko
zehatzen arteko harremanak, alderaketak eta gatazkak aintzakotzat hartuz (Esteban,
1998).
Gorputz-ibilbideek azterturiko subjektuen biografiaren denbora-tarte
laburragoak edo luzeagoak har ditzakete; era berean, sentsazio, mugimendu, keinu eta
hautemate eta ikasketa-eskemez blai dauden jardunbide horiek, bizipenak, bakarrak
baina, aldi berean, irekiak eta porotsuak bailiran deskribatzen uzten digute. Bizi
izandakoaren gaineko gogoetarako ahalmena, bestalde, edozein pertsonarengan aurki
daiteke, baina berariazkoagoa izango da zirkunstantzia pertsonalengatik (lanbidea,
aurretiazko bizipenak, terapia…) edo politikoengantik (gizarte-mugimenduetan
murgilduta egotea…) bide horretako ikasketa egin dutenengan. Ideologia feministak, esate baterako, nire ikerketako zenbait berriemaileri, elkarrizketan hitz
egindako gaiez (elikadura, gorputzari gurtzea, sexualitatea…) kontzienteago izaten
lagundu die. Edozein kasutan, elkarrizketak berak ahalbidetzen dio elkarrizketatuari
bizitzaren errelatoa sorraraztea eta jakitun-egite horretan jardutea.
Biografiak ibilbide gisa ulertzearen arrisku bat legoke, dena den: bizitzak
koherentegi, arrazionalegi, lerrobakarreko, aurrerabidean, ikustekoa. Baina jarrera
metodologiko honek duen abantaila nagusia hauxe litzateke: bizitzak, subjektuak
eta gorputzak, mugimenduan erakutsi eta tentsioen eta (gorputz) ekintzen arteko
harremanak azpimarratu ahal izatea. Modu kontziente edo inkontzientean, nork
bere gorputz-gogoeta du, hain zuzen, gizakien praktikak gidatzen dituena: horrela,
gizabanakoek, zirkunstantzia eta koiuntura zehatzetan, ibilbide horiek sortzen diren
gizarte-egiturak eraldatzeko edo, behintzat, erresistitzeko edo kontra egiteko parada
izango dute eta horrela beraien jabekuntza elikatuko dute (Esteban, 2004: 63).
2.5. GORPUTZ-IBILBIDEAK, IDENTITATEAK ETA ALDAKETAK
Subjektuen (gorputz) ekintzen azterketa lehenesten duen etnografia feminista baten
bertuteetako bat generoaren definizio sozial eta autodefinizioak birformulatzea
ahalbidetzen digula litzateke. Ikus dezagun, esate baterako, nola adierazi duen
zer den berarentzat gizon izatea nire elkarrizketatu batek. Gure kulturan ohikoa
litzatekeenaren ordez, gizon-hizkera, gizon-jarrera falta dituela dio:
Ez dut futbola gogoko eta ez naiz lurrean txistua botatzen duen horietakoa; ez dut
txikitorik hartzen, ez dut bazterretan txiza egiten… (…) Zer da gizon izatea? (…) Zure
zirkuluek horiek dira, zuk ez duzu halako galderarik egiten (…) Euria ari du eta ez dira
gai arropa biltzeko… (Esteban, 2004: 172).

Halterofiliako kirolaria den beste elkarrizketatu honen kontaketak ere generoari
dagokionez nork bere identifikazioa egiteko dagoen aukera zabala ikustatzeko parada
ematen digu: diskurtso nagusietan ohikoa den baino modu askoz isurkorragoan,
dinamikoagoan, irekiagoan:
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Ez naiz panpinekin jolastea gustuko duen neskatila izan… (…) Neskatilekin ibili
ordez, mutilekin egon ohi nintzen, ni neska bakarra, eta mendira joaten ginen txabolak
egitera, baratzetara sagarrak lapurtzera, beste koadrillakoekin elkar jotzera (...) Gero,
kalean beti egotetik halterofilia egiten hastera pasatu nintzen… kirolarekin hastera (…)
Kirol munduan ez da diferentziarik igartzen [emakume edo gizonen artean], ateratzeko
prestatzen naizenean, orduan bai antzematen dut, baina ez entrenatzeko orduan…
gizonekin entrenatzen dut eta ez dago ezberdintasunik (…) Begiaren marra margotzen
duzu edo afaltzera zoaz eta pixka bat ezberdin janzten zara (…) Emakume sentitzen
naiz mutil-lagunarekin nagoenean, ikusten da bera dela gizona eta ni emakumea, baina
hor igartzen dut bakarrik. Aldiz, lagunekin gaudenean, hor ez dut igartzen, guztiok gara
berdinak (ibidem: 155-156).

Beste aldetik, etnografiak subjektuak bizi diren koordenatu ezberdinak islatzea
egiten du posible, testigantza honetan ikus daitekeenez:
Funtsezko elementua izan zen gizarteratua izan nintzela irakasleak ziren gurasoen
klase ertaineko giro batean. Haien belaunaldiko maisu-maistra guztiak bezalaxe,
frankismoan lan estatus konplexua izan zuten nire gurasoek, ospe soziala, batez
ere nekazal eremuan, eta denboraz hobetzera egin zuen maila sozio-ekonomikoa
prekarioa. Harroegi, bestalde, hezitzaile eta ordena sozialaren zaindari izateaz (…)
Nirea, intelektuala haragizkoaren gainetik jartzea lehenetsi duen familia izan da, eta
horretan berdin izan du alaben sexuak (ez dut nebarik izan). Estatu espainarreko une
historiko zehatz bat ezaugarritzen duten sexualitatearen gaineko ez-egitea eta isiltasuna
dira, beraz, nire familiako giroan nabarmenduko nukeena. Honek ez du korporalaren
bizipena errazten, jakina… (ibidem: 226-227).

Beste berriemaile baten hurrengo zatiak ezin hobeto argitzen digu ere klase
sozial zehatz baten kidetzapena. Era berean, bertan ageri den anekdota baliagarri
zaigu ulertzeko estatus ezberdineko pertsonen arteko botere harremanak ez direla
beti bertikalak edo lerrobakarrekoak, lehenago azpimarratu dudanez:
«Seccion Femenina» delakoaren ikastetxe batetara joan nintzen79. Argi zegoen ni
ez nintzela besteen klase berekoa. Langile baten eta jostun baten alaba. Kanpoko
itxuran nabariak ziren gure arteko aldeak (nik beti eramaten nituen nire amak josten
zizkidan arropak), hitz egiteko eran, elkarrizketa-gaietan. 11-12 urterekin, gimnasiako
irakasleak ateak irekita dutxatzera behartzen gintuen. Gaizki pasatzen zuten neskatila
guztiek; nik ez, egia esan, baina protesta egiten nuen inposaketagatik. Gogoan dut behin
nire pubiseko biloa ikusi zidatela eta esan zidatela hori gaixotasun bat zela. «Nola
gaixotasuna! Nire amak ere baditu biloak». «Bada, zure familiaren gaixotasuna izango
da». Ni neu nintzen 46 neskatilen klase hartan (ondo gogoratzen dut zenbakia) neure
ama biluzik ikusia zuen bakarra. Nola edo hala, intuizioak esan zidan banuela beste
inork ez zuen informazio pribilegiatua. Nire amaren gorputza nolakoa zen jakiteak
abantaila eman zidan beraien aurrean. Jantzita ez ginen guztiak berdinak, beraiak zuten
boterea, biluzik ezta, baina orain neuk nuen boterea (ibidem: 205).
79. Emakumeen maila ezberdinetako heziketaz arduratzen zen erakunde franquista, Pilar Primo de
Rivera buru izan zuena.
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Testigantza horietan, bidegurutze historiko oso konkretuei dagozkien
gizarteratze, bizipen generizatu eta sexualitate- eta klase-ideologien aspektu oso
zehatzak antzematen dira. Elementu horiek guztiak, gorputzak gizarte-arauen
mekanismo orokorrekin uztartzen dituzten zirkuitu sozial, politiko eta ideologikoetan
sakontzen uzten digute, kasuan kasu dauden aldaketarako aukeren berri ere ematen
digutelarik.
Azterturiko subjektu guztiek bizi izandako aldaketek lotura dute beraiek
parte hartzen duten eta kultura-hegemoniarekin kritiko izan daitezkeen entitate edo
taldeekin (elkarteak, kolektibo sozialak eta profesionalak…). Partaidetza horrek
beraien esperientzia berrikustea eta ikaspen berriak egitea ahalbidetzen die pertsonei,
generoari dagokionez gizarteratze berrien prozesu bihur daitezkeenak (del Valle,
1992). Beste aldetik, genero-posizioari dagokionez gogoeta-ahalmen handiagoa eta
aberatsagoa erakutsi zutenak (kontzienteki edo inkontzienteki) femeninotzat edo
maskulinotzat hartzen diren balioak eta praktikak nahasten diren testuinguruetan
mugitzen zirenak izan ziren, hain zuzen. Eta aldaketa hauek guztiak, batzuk
funtsezkoak, beste batzuk ez horrenbeste, badaude nork bere autodefinizioekin
harremanean, baina definizio horietatik kanpo ere. Kontu egin behar da autodefinizio
horiek (emakume, gizon…), maila idealean, bizipenen mailan baino polarizatuago
egon ohi direla. Baina aurretiaz esandako guztiaz gain, teoria eta etnografia korporalak
subjektu/objektu dualtasuna birplanteatzen eta gure ikertzaile-posizioaren inguruko
ebaluazioa ere egiten lagundu gaitzake, kritika antropologiko eta feministaren osagai
funtsezkoa dena, nire ustez.
Laburbilduz, artikulu honetan aurkezturiko generoaren, norbanako eta taldeko
ekintzen eta gizarte-aldaketaren analisi korporalak esperientziaren mikro eta makro
mailak eta giza subjektibotasun eta eguneroko praxia aintzakotzat hartzea ahalbidetzen
digu, faktore historiko, kultural, politiko eta ekonomikoak alde batetara utzi gabe. Era
berean, bizipenetan, negoziazioetan, gatazketan, eraldaketetan, modu alternatiboan
sakondu dezakegu, kontrol- eta gizarte-arauketarako mekanismo nagusietakoa
bihurtu den gorputz-kultura generizatu baten gehiegikeriak azpimarratzen ere uzten
digularik.
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3. Komunikabideak: botere- eta mendekotasunharremanen produkzioa eta erreprodukzioa
emakumeen gorputzen bidez
Zaloa Basabe Gutiérrez

Jean Kiborune estatubatuar zinegile feministak, bere lehen dokumentalaren
arrakastaren ondoren (Killing Us Softly: Advertising’s Image of Women, 1979an
estreinatua), sarritan adierazi du aspertuta dagoela behin eta berriro galdetzen
diotelako nola irudikatzen diren emakumeak komunikabideetan. Hark uste zuen
ikerketa nahikoa egin dela gai horretaz. Ordea, errealitate egoskorraren aurrean
amore eman behar izan du, eta komunikabideek eta publizitateak emakumeen
gorputzez ematen diguten ikuspegiaz gogoeta egitera gonbidatzen gaitu. Killing Us
Softly dokumentalaren laugarren zatia 2010ean aurkeztu zen, izen bereko lehenengo
dokumentala baino 31 urte beranduago. Errepikakorrak gara? Ala komunikabideak
dira errepikakorrak?
Leioako Kazetaritza Fakultatean egin nuen lehenbiziko lana, orain 17 urte,
gai honi buruzkoa izan zen, nire gabezia eta iritziekin. Harrezkeroztik, bi kontzeptu
etortzen zaizkit beti gogora, emakumeen gorputz mediatizatuekin lotzen ditudanak:
ortopedia eta osagarria. Biek ala biek «gehitze» hitzak iradokitzen dizkidate,
komunikabideen bilakaeraz eta haietan emakumeak «agertzeaz» diharduten
ikerketetan maiz agertzen dena. Izan ere, komunikabideen mundura emakumea
«gehitu» dela uste izate soilak erakusten digu zein urruti zeuden gaur egun indarrean
dagoen komunikazio-eredua sortu zenean. Horrela, emakumeak orain dauden eredu
androzentrikoetara «gehitzera» gonbidatu baino ez dira egiten. Litekeena da eroso
ez egotea bertan eta, hemen egote hutsagatik, zenbait gauzari uko egin behar izatea.
Emakumeek ez dute parte hartu masa-komunikazio eta informazio-bitartekoen
ereduen definizioan; gerora gonbidatu dituzte. Horregatik, bitarteko horietan osagarri
hutsak dira emakumeak, eta hala izaten jarraituko dute betiko. Ez da gonbidapena,
baizik eta parte-hartzea, berdintasunezko eredua definitzen duena. Gauzak horrela,
ez da arraroa emakumeak komunikabideekin erlazionatzean gogora datorkidan
irudia, arestian aipatu dudana, elementu ortopediko edo osagarri bat (unearen eta
egokitasunaren arabera) izatea. Ortopedia edo osagarri hori jatorrizko izakiari,
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mass-mediei alegia, erantsi zaio, beraien nortasun tradizional eta patriarkalenean.
Emakumeen gorputza ortopedia da, pieza arrotza baita, izaki naturaletik kanpokoa.
Funtzio jakin bat betetzeko sartzen da: gaitasun baten gabezia partziala edo osoa
betetzea. Emakumeen gorputza osagarria da. Izaki naturaletik kanpo dago, ez
dagokio. Haren funtzioa: edertzea, gauzak erakargarriagoak egitea, amua izatea,
arreta deitzea, edo gabezia bat ezkutatzea.
Emakumeen presentzia objektutzat hartzeak bakarrik, subjektu gisa ulertu
beharrean, sinplista eta alderdikoia dirudi. Hori baino ez balitz... Zoritxarrez, azken
datuek betiko lelo zaharra kantatzen digute, non eta Interneten, tradizio urriko
kanala benetan. Interneten, emakumeek objektu gisa duten errentagarritasuna modu
esponentzialean hazten da (industria pornografiko heteropatriarkala da etekin gehien
biltzen duena). Emakumeen erreferentzialtasun eza, ordea, emakumea komunikabide
tradizionaletara «gehitu» zen lehen urteetan bezala mantentzen da. Galde genezake
ea errealitate horrek sorrarazten digun mesfidantzan sakonduz, emakumea objektu
gisa errentagarri eta subjektu gisa erreferente izan ote daitekeen aldi berean. Uste dut
erantzuna ezezkoa dela. Izan ere, objektuei ematen dizkiegun ezaugarriak subjektuen
ezaugarrien mendekoak badira, subjektutzat hartua izan denak nekez izan nahiko du
objektu hutsa, nahiz eta kasu puntualetan izan.
3.1. EMAKUME-GORPUTZ MEDIATIZATUAK: GORPUTZ ZATIKATUAK,
GAUZA BILAKATUTAKOAK, DESJABETUAK ETA BORONDATEZ
ARROZTUAK
Emakumeen gorputzak komunikabideetan nola irudikatzen diren, eta horrek
erreferenteak, mitoak eta errealitateak eraikitzeko orduan izan dituen ondorioez
bibliografia zabala dago. Gorputz batzuk gehiegi erakusteak beste gorputz batzuk
ikusezin suertatzea ekarri du ezinbestean. Uniformetasuna, gauza bilakatzea,
alteritatea edo arroztea eta, batez ere, gorputz horien borondatearen eta ahotsen
desjabetzea dira testu honetan aztertu nahi ditugun konstanterik ohikoenetako batzuk.
Gorputz uniformeak
Komunikabideek emakumeen gorputzaz egiten duten irudikapenean,
uniformetasuna ezaugarri bat izan da beti, joan den mendetik gaurdaino. Emakumeen
gorputzaren estandarizazioak aspertu arte errepikatu du edozein emakume (edo haren
irudia) erraz ordezkatu ahal dela beste batekin, denak baitira berdintsuak proportzio
eta jarreretan. Bakoitzaren esklusibotasuna, muina, originaltasuna, banakotasuna
alboratu egin dira, ezkutatu, saihestu. Horrela, emakume bakar batek beste guztiak
definitu (laburbildu) ahal ditu. Horregatik, bada, «Emakumea eta kirola» edo
«Emakumea eta politika» bezalako saiakerak eta izenburuak barra-barra aurkitzen
ditugu.
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Komunikabide arrunt bat gainbegiratzen badugu eta bertan ageri diren gizon
eta emakumeen gorputzei erreparatzen badiegu, bakoitzaren jarrera, adierazpen
eta jokabideak kontuan izanik, azaldutako ideia argi ikusiko dugu: gizonak asko
eta ezberdinak dira; emakumeak, ordea, gutxi eta berdintsuak. Publizitatearen
eremuan ariketa bera egiten badugu, ikusiko dugu emakumeen gorputzei
egotzitako uniformetasuna gizonen gorputzetara ere zabaltzen ari dela. Gizonen
gorputzak mendeak daramatza espazio publikoan agertzen, oso eroso mugitzen da
bertan. Emakumearen gorputza, berriz, iragazi egin behar da, berarentzat arrotza
omen den ingurune batean proiektatu eta erakutsi ahal izan baino lehen. Izaki
publiko gisa onartua eta aitortua izateko iragazki mordoa zeharkatu behar izateak
benetakotasunaren galera eta banakotasunari uko egitea dakar. Eta, horrenbestez,
esentzializatutako gorputz horietan hezurmamitutako ahotsen eta nahien galera.
Gauza bilakatutako gorputzak
Gorputza gauza bilakatzeak lotura estua dauka emakumeen irudikapen
ikonikoarekin. Gorputzen plastikotzean eta, finean, artifizializatzean datza, irizpide
estetiko merkantilisten arabera. Irizpide horiek ez dira batere inozoak eta, neurri
jakin batzuk emanez eta beste batzuk ukatuz eta sozialki zigortuz, gorputz horiek
dauzkaten emakumeei zenbait funtzio agintzen dizkiete eta gainerako guztiak ukatu
eta zigortu.
Horrenbestez, emakume-gorputzen irudikapenak aukerak murriztea eta
mugatzea dakar. Ez bakarrik emakumeak ikusteko orduan, baizik eta, batez ere,
emakumeen ekintzen, bizipenen eta ekarpenen dimentsioan, informazioaren eta
komunikazioaren alor guzti-guztietan: politikan, zientzietan, kulturan, kirolean,
arteetan, eta abar. «Gauza bilakatze»aren kontzeptua emakumeek komunikabideetan
daukaten irudiaren analisian aplikatu da hirurogeita hamarreko hamarkadaz geroztik,
baina kontzeptu hori beti agertu izan da, nola edo hala, eta zenbait ikerlan sorrarazi
ditu, botere-sistema asimetriko honen iraupenaren ondorioen berri emateko. Sistema
honetan, izan ere, emakumeen gorputzek objektuen papera betetzen dute, subjektuen
paper pribilegiatuaren mende, batzuetan objektu horiek plazererako eta kontsumoaukera gisa ere erabiltzen dituztenak. Caroline Heldman estatubatuar soziologoak
Sexu Objektuen Testa80 diseinatu zuen, emakumeen gorputzak komunikabideetan
gauza bilakatzen diren edo ez identifikatzeko. Test horrek zazpi galdera dauzka:
1. Irudiak gorputzaren zati bat edo batzuk soilik erakusten ditu, gorputz osoa
erakutsi beharrean?
2. Objektu bati eusten dion emakume baten irudia erakusten du?
3. Edozein unetan aldatu edo berriztatu ahal den gorputz baten irudia
erakusten du?
80. Heldman, C.: Sexual Objectification, Part 1: What is it? <http://carolineheldman.wordpress.
com/2012/07/02/sexual-objectification-part-1-what-is-it/>.
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4. Bera ados egon gabe laidotua edo umiliatua den gorputz baten irudia
erakusten du?
5. Gorputzaren irudiak iradokitzen du pertsonaren ezaugarri nagusia sexurako
prest egotea dela?
6. Gorputzaren irudiak merkantzia edo elikagai gisa erabil daitekeen pertsona
bat erakusten du?
7. Gorputzaren irudia mihise bat bailitzan tratatzen du?
Zenbat galderari erantzun behar zaie baietz gorputz hori eta haren jabea
objektua direla, eta ez subjektua, ondorioztatzeko? Zenbati erantzun behar zaie
baietz ondorioztatzeko gorputz horiek ematen dituzten mezuak ez direla irten beren
jabeen ahoetatik? Erantzunak gogoetara irekita daude.
Gorputz zatikatuak
Emakumeen zatikatzea ohikoa da, batez ere publizitatearen alorrean. Hau
gorputzen jabeen deshumanizazio-ariketa jarraituaren adibide ona da. Ezpainak
(haragitsuak, distiratsuak eta gorriminez margotuak), hankak (argalak, amaigabeak,
oinak takoi-zapata estuetan sartuak), bularrak (erabat simetrikoak, biribilak, eskote
iradokitzaile baten ertzean) eta begiak (margotuak, begirada sentsualekin eta
erdi itxita) emakumeen gorputz-atalik erakutsienak dira publizitate-kanpainetan.
Askotan, baina, iragartzen den objektuak ez dauka zerikusi handirik gorputz-atal
horiekin. Hortzak, goiko ezpainaren gaineko ilea, belaun nabarmenak, hanketako
ilea, titiburuak eta begi adierazkor eta irekiak, bekain sarriak... ez ohi dira agertzen
aipatutako gorputz-atalekin, arraroa badirudi ere, gorputz zati horiei ez dagokielako
funtzio hori. Gorputz estatikoak dira, eta erakusten diren zatiak ez dira inorenak, edo
edonorenak izan litezke. Iradokitzen, erakusten, seduzitzen eta eskuragarritasuna
azaltzen duten zatiak dira.
Hitchcock-en 50eko hamarkadako filmetako emakumeen hurbil-hurbileko
planoetatik emakumezko politikarien plano ertaineko argazkietaraino, emakume
mediatizatuen gorputzei zerbait falta ohi zaie. Mugimendua, ahotsa, espontaneotasuna,
erabakimena, borondatea finean. Euren gorputzetatik besterenduta, harreman
handiagoa daukate iragartzen dituzten produktuekin eta ordezkatzen duten irudiarekin
euren buruarekin baino.
Gorputz desjabetuak
Emakumeen gorputzen benetako dimentsioen, edukien eta ahalmenen
desjabetzeak, aldi berean, beraien femeninotasunaren inguruko diskurtsoaren
desjabetzea ekarri du, bai banakako mailan bai maila kolektiboan.
Batzuetan, emakumeentzat, euren gorputza eta ematen zaion proiekzioa baino
arrotzagorik ez da egon. Adierazpen espontaneo eta okerra balitz bezala, une jakin
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batean egiten dena eta uhin hertziarretan betiko grabatuta geratzen dena, emakumeen
gorputzen irudiak ez du beti eduki jabeen pertsonalitatearen plastikotasuna eta
beraien nortasunen aniztasuna. Dagoeneko beraiena ez den irudi batek esklabo
bihurtuta, laburbilduta, esentzializatuta daude gorputzen jabeak. Gorputzek batzuetan
gure borondatearekin paralelo diren ibilbideak egitea ez da kasualitate hutsa edo
gorputza kudeatzeko ezintasunaren ondorio. Joera horren aginpidea ez dago
gutako bakoitzarentzat eskuragarri. Gugandik eta gure gorputzetatik kanpo dagoen
makina bat da, eta askotan gure gorputzez ematen duen irudia gure beharrizan eta
pertzepzioetatik kanpo dago. Horrela, ikusten ditugun erakusleihoek, kontsumitzen
ditugun komunikabideek eta irudikatzen gaituzten ikus-entzunezkoek gutaz ematen
diguten irudia izan beharko genukeenaren isla aurreratua dela pentsatzen dugu.
Gutako bakoitzaren gorputzen desjabetzearen ondorio logikoa patroi uniformizatzaile
kolektiboa da.
Gorputz antagonikoak
Antagonismoan oinarritutako alteritatea eraikitzea (sexua-generoa sistema):
nola definitzen da gizon bat? Nola definitzen da emakume bat? Horrelaxe, singular
absolutuan. Hau da, haietako bat gainontzekoen mamia da. Galdera erraz horrek
erantzun konplexua izan beharko luke, baina askotan gizonaren eta emakumearen
ezaugarriak oposizioz aurrez aurre jartzen dituzten estereotipo eta etiketa mordo
batez erantzuten zaio. Ezaugarri horiek gorputz antagonikoen eraikuntzan
gorpuzten baditugu, definizio kontrajarriei egokitutako gorputz-sinboloak sortuko
ditugu. Horrela, gorputz mediatizatuetatik eratortzen den femeninotasuna zenbait
kontzepturi lotuta dago: sentsualitatea, sedukzioa, estatikotasuna, sekundariotasuna,
etxekoa, familia, alaitasuna... Maskulinotasuna, berriz, beste kontzeptu batzuen
bidez transmititzen da: boterea, indarra, irmotasuna, seriotasuna, garrantzia,
publikoa eta, finean, nonahikoa. Eraikuntza antagoniko horiek ez dituzte gorputz
horiei egokituko zaizkien paperak eta jarrerak bakarrik mugatuko; beraien artean
finkatzen diren harremanak ere baldintzatuko dituzte. Nola erlazionatzen gara gure
aurkakoekin? Eta gure berdinak direnekin? Behaketa-ariketa erraz bat eginez gero,
ondorio asko atera ditzakegu erantzun gisa. Emakumeen eta gizonen gorputz asko
«masa» irudikatzeko bakarrik nahasten dira: manifestazioen irudiak, liskarrak,
elkarretaratzeak. Gizon bakar baten gorputza emakume bakar baten gorputzarekin
batera irudi berean agertzen denean, konnotazio sexual edo afektiboak egon ohi
dira. Batez ere publizitatean, espazio honetan gorputz-sinboloak bere nahi guztiak
lotsarik gabe agerian uzten baititu. Emakume baten gorputza gizonen gorputzez
inguraturik ageri denean, emakumea taldean asimilatu ohi da, gehienetan kolore
puntu bat emanez, baina maskulinotasunaren nagusitasuna hautsi gabe. Gutxitan
gertatzen da emakume asko ageri diren irudi batean gizon baten gorputza sartzea.
Irudi horiek bizitza errealeko sexuen arteko harremanak erreproduzitzen dituzte? Ala
gizarte eraldaketarako aukera oro oztopatzen duten estereotipo zaharkituei eusteko
ariketa dira? Seguruenik bi gauzak batera gertatzen dira, masa-komunikabideen
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funtzioetako bat, sortu zirenetik, errealitatea eraikitzea eta aldi berean sistematikoki
erreproduzitzea baita. Inboluzio-dinamika hori hausteko, ezinbestekoa da gorputzen
ezaugarriak eta funtzioak berriro definitzea.
Gorputz absenteak eta gorputz subertsiboak
Orain arte gure analisiak emakumeen gorputzen irudikapen ohikoenak aztertu
ditu. Eman diezaiogun begirada bat orain beste aldeari. Beste modu bat esateko,
zer dago negatiboan irudia positibatu baino lehen? Ezkutuan gorde ohi dugunari
argia emanez, ateratzen den argazkiak existitzen den baina gure begientzat ikusten
zailagoa den errealitate bat erakusten digu. Hala gertatzen da gure gizartearen tabuak
haragiztatzen dituzten emakume-gorputz guztiekin.
Emakume gaixoak, odola botatzen duten emakumeak, izerditan dauden
emakumeak, gorputzean ilea duten emakumeak, orbainak eta zauriak dauzkaten
emakumeak, dibertsitate funtzionala duten emakumeak, zahartzen diren emakumeak,
borrokan egiten duten emakumeak, barre-algaraka dauden emakumeak, salto egiten
duten emakumeak, emakume haserretuak, orraztu gabe edo aurpegia garbituta
dauden emakumeak, trans gorputzak... horiek denak kategoria bat ordezkatzen
dutenean bakarrik ageri dira, baina ez komunikabideetan irudikatu ohi diren
eguneroko gertaeretako protagonista direnean, eta nekez agertuko dira egunkarietako
lehenengo orrialdeetan. Gehienetan, emakume lasai, sentsual, adi, sekundario, isil
eta irribarretsuak dira emakume guztiak ordezkatzen dituztenak. Haien presentziara
hain ohituta gaudenez, lasaitu egiten gaituzte, konturatu gabe bada ere, ordenaren eta
iraunkortasunaren irudia hezurmamitzen dutelako. Emakumeen gorputz deserosoak
patriarkatuaren eta heteronormatibotasunaren begitan feminitate deserosoak
irudikatzen dituztenak dira: nahasmendua eta egonezina sortzen dituzte. Azalpen edo
testuinguru jakin bat egon behar da beraien presentzia justifikatzeko. Informazioaren
marjinetan bizi dira eta askotan botererik gabeko emakumeei dagozkie: agertzen
direnean ere egoera dramatikoren baten biktimak dira, edo egoerak gainditzeari
lotutako historia pertsonalen protagonistak (egoera horiek ez dira orokortzen,
gainontzeko gorputz uniformatuetan gertatzen denez). Emakume hauen gorputz
absenteak isilarazten eta subertsibo bihurtzen dira, emakumeek ikuspegi patriarkal
eta heteronormatibotik «haragiztatu behar» dituzten balioen pertzepzioetatik
urruntzen diren neurrian; hau da, feminitate sexualizatuaren gorputzaren iruditik
edo amatasunaren, samurtasunaren eta zaintzaren gorputz-iruditik urruntzen diren
neurrian. Horiek dira gorputzak iraultzen dituzten ideiak. Eta horixe da gorputzok
komunikabideetatik sistematikoki baztertzeko arrazoia.
Gorputz absenteek ez daukate inolako harrotasunik edo irmotasunik banakoaren
eta taldearen nortasuna eraikitzerakoan. Baztertuak, ukatuak eta gaitzetsiak izatera
kondenatuta daude. Absentziak, komunikabideetan, isiltasunak diskurtsoetan daukan
papera betetzen du: izendatzen ez dena, ez existitzeaz gain ez litzateke existitu

Komunikabideak: botere- eta mendekotasun-harremanen produkzioa...

115

behar, eta existitze hutsa sozialki onartzen denaren aurkako mehatxua litzateke.
Gorputz hauek haragiztatzen duten transgresioa zaplazteko disidentea da sexugenero sistemaren aurpegian. Eta hemen ez dago erantzunik gabeko zaplaztekorik:
«Ez duzue irudikatzen guk atsegin duguna, beraz, hemendik pasatzen zaretenean
begiak itxiko ditugu». Alarde tradizionalaren defendatzaileek plastiko beltza jarriz
berdintasunezko Alardea ukatu nahi dute, kalea estaliz. Modu berean, plastiko
beltz eta lodi batek gure begiak estaltzen ditu, benetako emakumeen gorputzen
dibertsitatea ezkutatzeko.
Mari Luz Estebanek gai honetan sakondu du. Atera duen ondorioa da gorputzak
«protesta eta transgresio eragileak izan behar direla. Beraien bidez estereotipoak,
balioak eta espazio, botere eta denboraren banaketa auzitan jarri behar dira».
Emakume-gorputz absente horiek, gorpuzten direnean, isilarazi nahi den subertsioa
bereganatzen dute. Era berean, gorputza ukapen eta funtzio-banaketa jakin batzuen
euskarri gisa ulertzea gorputz horiek «euren burua eta okupatzen dituzten espazioak
birsignifikatzeko» daukaten gaitasun gisa ere interpretatu ahal da. Estebanek
feminismotik baieztapen horren inguruan gogoeta egitea proposatzen digu. Izan ere,
haren hitzetan, «teoria eta narratiba feminista berrienek niaren eta gorputzaren arteko
bereizketa gaizto hori garatzera gonbidatzen gaituzte. Edozein egoeratan, ekintza
prestatuetan edo prestatu gabeetan, gorpuztutako eragileak gara. Horrek diagnostiko,
gogoeta eta ekintzako modu alternatiboak asmatzeko eta praktikan jartzeko bidea
ematen digu. Gorputz gisa pentsatzen badugu, aldi berean objektuak eta subjektuak
diren gorputz gisa, aukera asko sortu ahal ditugu (eta sortzen ari gara) feminismoa
feminismo denetik hor dauden zenbait ideia berrikusteko edota birformulatzeko»81.
Proposamen ugari daude, ikusi dugunez. Erantzunak ere asko dira eta azkar
eman dira. Horiek ikusteko begiak eta zabaltzeko komunikabideak bakarrik falta
ditugu.

81. Esteban, M. L. (2011): “Cuerpos políticos feministas”, La Madeja, 2, 2011ko azaroa, Ed.
Cambalache, Oviedo.

4. Zine-formak. Gorputz-formak. Diskurtso
zinematografikoa eta gorputzen eraikuntza82
Aintzane Rincón Diez
Masa-gizartearen testuinguruan jaio zen zinema eta, sortu zenetik, kirolarekin edo
—gure kasuan— zezenketekin batera, ikuskizun txalotuenetako bat izateaz gain,
gorputz-forma arautuak eraikitzeko mekanismo moderno eraginkorra ere izan da.
Sortu diren garaiko gizarte-arau eta ohitura onartuenen partaide eta eraikitzaile
izanik, zine-formek gaitasun biziki aktiboa daukate subjektibotasunen etengabeko
eraikuntza-prozesuetan parte hartzeko, ikusleek beren buruez eta gainontzekoenez
egiten duten irudia marrazteko. Beraz, zinemak, gizarte batek onargarri eta
baztergarritzat dituen identitateen eraikitze-prozesuan gogotsu parte hartzen du,
ikusleak hunkitzeko duen gaitasunak ematen diolarik, besteak beste, gorputz
diziplinatuak eraikitzeko botere hori. Hortaz, gorputzei denboran zehar eman
zaizkien zentzu ezberdinak eta horien arabera ezarri diren gizarte-arauak aztertzeaz
arduratuta gaudenontzat ikerketa-iturri oso erabilgarria dela uste dugu83.
Zinemara egiten dugun hurbilketa honetan, biraketa linguistikoaren ekarpen
garrantzitsuenak eta horri barneratzearen paradigmatik egin zaizkion azkeneko
ekarpenak gure egiten ditugu84. Pelikuletan agertzen diren irudi eta narrazioen
82. Artikulu hau José Javier Díaz Freirek zuzentzen duen eta UPV/EHUk diruz lagundutako
«Gizarte modernoaren esperientzia Espainian, 1870-1990» (GIU11/22) Ikerketa Taldeak burutzen duen
lanaren barruan kokatzen da; halaber, Miren Llonak sortu eta zuzentzen duen eta Eusko Jaurlaritzak,
Bizkaiko Foru Aldundiak, Bizkaiko Foru Aldundiko Berdintasun Sailak, eta Bilboko Udaleko Euskara
Sailak diruz lagundutako AHOA —Ahozko Historiaren Artxiboa— proiektuaren testuinguruan garatu
da.
83. Zinemak gizarte modernoetan lan egiteko duen ahalmena —ez hutsezina— ulertzeko
erabilgarria da M. Foucaultek eskaintzen digun boterearen inguruko definizioa. Hau da, identitateen
eraikuntzan laguntzen duten ekimen ez zentralizatu, zatitu, aldakor eta emankorrak (Foucault, 1977:
112-117). Gainera, gure lanetan produktu bukatu eta osoa balitz bezala hartzen badugu ere, subjektua
etengabeko eraikuntzan, kontraesanean eta esanguretzean dagoen prozesu gisa ulertu behar dugu
(Balibar, 1995: 48-74). Aldaketa iraunkorreko egoera horretatik abiatuta, gorputzak eta zinemak
hartu-emanean oinarritutako harreman dinamikoa daukatela proposatzen dugu hedabidearen ahalmen
diziplinatzailea azpimarratuz (Foucault, 2002: 82-83).
84. Ideia hauen arabera, testuinguru materialarekin daukagun harremana hizkuntzak ematen
dizkigun tresna eta ezartzen dituen kategorien bidez ematen diogun zentsuaren bidezkoa da (Cabrera,
2001). Bira linguistikoaren ekarpenei uko egin gabe, horren harira sortutako galderei erantzunak eskaini
die barneratzearen proposamen teoriko berriagoak (Díaz Freire, 2007: 5-29).
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esangurak historikoak izaki, testuinguru jakinen erregimen linguistikoen arabera
ikertu behar dira. Pantailetako narrazioetan ez dugu garai batean gertatu zenaren
isla aurkituko, zinema ez baita garai baten irudi gardena erakutsiko digun
ispilua. Nolabaiteko erakusleiho-izaera onar diezaiokegun arren, gizarte-eragile
kontsideratzen dugu batik bat. Horregatik, ikasketa kulturalek kulturari ematen
dioten zentzuaren barruan sartuko litzateke zinemagintza ulertzeko dugun modua.
Ikuspuntu horren arabera, kulturari dagokiona, kolektibo/sentsibilitate ezberdinek
beren presentzia eta mundua ulertzeko duten era zabaldu edo nagusitzearen alde
gauzatzen duten borroka-espazioa litzateke. Ikerketa-joera horrek proposatzen duen
jakintza-alor ezberdinen arteko eremuan lan egitea ere erabilgarria dela uste dugu
zinema gizarteetan parte hartzen duen giza agentetzat hartzen dugunontzat85.
Datozen orrialdeetan, zinema popularrak ikusleen gorputzak hunkituz ukitzeko
eta aztarnak uzteko duen gaitasunaz arituko gara86. Zinemagintzaren sorrera eta
haren garapenaren inguruko azalpen laburra egingo dugu lehenbizi. Ondoren, ikusle
eta emanaldien arteko harremanaz arituko gara, zinema, gaur egunera arte gizarte
modernoetako ahalmen handiko mekanismo bihurtzen duten zenbait ezaugarriren
inguruko argibideak emanez. Espainiako frankismo- eta trantsizio-garaietako
feminitate- eta maskulinitate-ereduen analisia ardatz duen proposamen batetik,
bereziki interesgarriak kontsideratzen ditugun zenbait pelikularen erreferentziak
proposatuko ditugu hirugarrenik, ondorioetarako atal batekin bukatzeko.
4.1. ZINEMAGINTZAREN HISTORIATIK IBILBIDE LABURRA
Esperimentazio zientifikotik sortu zen zinema eta, hortaz, modernitatearen masa
ikuskizun paradigmatikotzat har dezakegu. Historialariok 1895. urtean kokatzen dugu
zinemaren jaiotza-data, eta ordutik etengabe, modernitatearen eta aurrerapenaren
ideiei lotuak egon diren aldaketa formal eta tekniko ugari izan ditu (Cousin, 2005:
23). Produkzioak hedatzeko eta banatzeko moduetan ere aldaketak gertatu dira
Lumière anaiek munduan zehar pelikulak erakusten zituzten operadoreak bidali
zituztenetik. Era horretara iritsi zen gure inguruetara, beste toki batzuetan bezala,
gure artean ere harrera ona izango zuen ikuskizuna. Espainiako lehenengo zineproiekzioen artean Riña en un café (F. Gelabert, 1897) eta Salida de la misa de doce
de la Iglesia del Pilar de Zaragoza (E. J. Correas, 1899) aipatu ohi dira (Caparrós,
2007: 23-26). Eta gure artean, 1896. urteko uztailean, Donostian, kokatzen dugu
euskal zinemagintzaren jaiotza (De Pablo, 2001: 103-118; De Pablo arg. 1998).
85. Jakintza-alor ezberdinen arteko gurutzaketa eta hartu-emaneko harremanen bidez, bakoitza bere
kabuz iritsi ezin daitekeen zirrikituetara iristea lor dezakegu. Gainera, zinemaren inguruko ikerketa era
eta galdera berriak joan dira garatzen lan-testuinguru honen barruan (Grossberg, 2010; Labanyi, 2003;
Graham eta Labanyi, 1995).
86. «Herrikoia» (Ehuyar) baino, «popularra» hitza erabiliko dugu, hobeto egokitzen delako
identitateen ikerketarako erabili ditugun lanak izendatzeko, hots zirkuitu komertzialetan eskuragarri
diren produkzio hedatuenak eta txalotuenak. Lehengoak, ordea, herriak beretzako egin eta, printzipioz,
esparru komertzial horietatik kanpo geratu ohi den kultura motaren ideia darama itsatsirik (Williams,
2003: 253-254).

Zine-formak. Gorputz-formak. Diskurtso zinematografikoa eta gorputzen eraikuntza

119

Lehenengo uneetako arrakastaren ondoren, ikusleen interesa mantentzearren,
sortzaileek beren lanetarako forma konplexu, interesgarri eta erakargarriagoak
asmatzeari ekin zioten. Bi gerrate handien arteko epealdian zinemari oinarrizko izan
zaizkion garapen garrantzitsuak eman ziren muntaiaren, soinuaren eta kolorearen
inguruan. Pantailetan agertzen zen istorioari errealitate-itxura handiagoa emateaz
gainera, sentipenak pizteko aukerak biderkatu zituzten berrikuntza haiek. XX.
mendearen hasiera da muntaiaren garapenik biribilenaren garaitzat daukaguna,
nazioarteko borroka ideologiko handien testuinguruan gertatu zena. Zinema masak
kontrolatzeko propaganda-tresna zelako ideia hedatu ahala, tentsio-elementuetako
bat bihurtu zen egun haietan. Muntaiaren eta testuinguru politiko horren ikur
garrantzitsuenetakoak dira Bronenósets Potiomkin (S. Eisenstein, 1925) eta Triumph
des Willens (L. Riesfenstahi, 1934) pelikulak. Bestalde, soinudun pelikulak AEBko
Hollywoodeko estudioetatik iritsi ziren, eta Jazz singer (A. Crosland, 1927) aipatu
dezakegu lehenengo adibide bezala. Zintatik independentea zen musika-doinuak
jazzlari izatea amesten zuen Jakie Rabinowitz gazte errabinoaren kontaketaren irudiak
lagundu zituen. Dena den, 1928. urtea izan zen soinu-banda pelikula-zintan inprimatu
zen lehen aldia, eta aurreneko adibideen artean ditugu Applause (R. Maumoulian,
1929) pelikula AEBn eta El misterio de la Puerta del Sol (F. Elías, 1929) Espainian.
Kolorearen garapenari dagokionez, 1930eko hamarkadan zehar, pelikula gutxi
batzuek Technicolor deritzon teknika erabili zuten zenbait sekuentziatan. Hasiera
batean bi koloreren arteko konbinaketan oinarritua, pelikulen azken emaitza margul
geratzen zen, eta gainera garestiegia zen maiztasunez erabiltzeko. Pixkanaka teknika
hobetu eta oinarrizko hiru koloreak erabiliz, kolore sorta zabala erreproduzitzea lortu
zen. Teknika garatuago hori erabiltzen lehenengoa ez izan arren, Gone with the Wind
(V. Flemming, 1939) pelikula jotzen da teknikak lortutako akabera bikainenaren
adibidetzat. Garestia izan arren, aurrerantzean, pelikula askoren erakargarritasuna
handitzen zela egiaztatuta, kolorearen erabilera hedatu egin zen (Cousin, 2005;
Bordwell eta Thompson, 1995).
Plano orokorrean filmatuak eta ekintza bakar bat baino agertzen ez zuten
lehenengo pelikulen agerpenetik, aipatutako aldaketekin batera esperimentazio
gehiago egin da zinemaren historian zehar, noski. Berrikuntzen garrantzia gutxietsi
gabe, oro ohar, Hollywoodeko zinema klasikoaren oinarrizko formak dira, oraindik
ere, ikusleriak gogo handienez jarraitzen eta kontsumitzen dituenak. Hau da, egitura
melodramatikoarekin bat egin ohi duten pelikula popularrak, muntaia jarraitua
dutenak, sarrera, korapiloa eta bukaera proposatzen dituzten narrazio lineal eta
ulergarriak, eta kameren plano eta kontraplanoen arteko txandaketa-jokoa erabiltzen
duten zintak dira zine-forma ohikoenak. Mezu kontserbadore xamarren igorle
izateaz salatua eta, besteak beste, masen kontsumo eta entretenimendurako hedabide
izateagatik gutxietsia izan den zinema mota horrek ibilbide luzea egin behar izan
du analisirako merezimendua lortu arte. Sorkuntzan eta artearen jakintza-alorretan
zentratutako ikerketei ere kosta egin zitzaien produktu «ez kanoniko» horiei toki bat
egitea. Historiako arloari dagokionez, gaur egun dokumentu aberats eta erabilgarritzat
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daukagun arren, zinema aurreiritziz jositako dokumentua izan da denbora luzean
zehar (De Pablo, 2001(a): 9-28). Ikuspuntu horiekiko aldaketak gertatu dira eta,
besteak beste, kritika postmodernoak eta teoria feministak burututako proposamen
eta hausnarketek eragin sakona eduki dute zinemagintza popularraren inguruan
egin diren analisietan87. Garapenean diharduten lan-dinamika eta teoria horietatik
abiatuz, zinema-formek gorputzen eraikuntzetan duten garrantzia azpimarratu eta
iturri hauen ikerketek iraganeko testuinguru eta protagonisten inguruan eskaintzen
diguten irudi konplexu, askotarikoa, ñabartua eta, hortaz, aberatsa nabarmendu nahi
dugu.
4.2. ZINEMA POPULARRAREN ERAKARGARRITASUNA: ITXAROPENMEZUAK, IRUDIEN ERAIKUNTZAK ETA PITZADURAK
Elkarri loturik dauden zenbait osagairen arteko konbinazio bikainena lortzen duten
filmak dira ikusleriaren onarpen zabalena, edo arrakasta eta oihartzun handiena izaten
dutenak eta, hortaz, gizarte eta identitateen eraikuntzan eraginkortasun handiagoz
lan egiteko aukera gehien dutenak. Zinema popularraren narrazio eta irudiez arituko
gara jarraian, horien egitura ohikoenen inguruko argibide batzuk ematearekin batera,
aurkezten dituzten pitzaduretarako arrisku iraunkorrari buruz ere tarte bat eginez.
Iturri konkretuekin lanean gaudenean, aipatuko ditugun oinarrizko ezaugarri eta
egiturak, pelikula sortua den tokiko eta garaiko erregimen diskurtsiboen harira ikertu
beharra dago. Hau da, nola sortzen diren eredu eta kontraereduak, testuinguru jakin
batean eskuragarri dauden zein ezberdintasunen arabera sortzen diren, nola eraikitzen
den irudi bakoitza, zein portaera egokitzen zaion sortutako gorputz bakoitzari, eta
zein den itxura nahiz portaera horiei, narrazioan behintzat, eman nahi zaien esanahia.
Non eta noiz egiten den pelikula bat, irudiak era batean edo bestean eraikiko dira, eta
pelikulen esanahien aukera sortak ere zeintzuk diren baldintzatuko du horrek. Beraz,
garrantzitsua da filmak sortuak diren denbora eta tokietako erregimen diskurtsiboak
aztertzea.
4.2.1. Narrazioak, sentipenak eta irudiak
Narrazio popularrak sortuak diren testuinguruan gailentzen den «egiaerregimen»aren barruko hizkuntzan mintzatzen dira. Era batean edo bestean, beren
garaiko gizartean nagusi den «sen on»aren logikarekin bat egiten dute, nagusi
diren ohitura-arauekin bat eginez, kontaketa ulergarriak eta kontsumitzeko errazak
lortuz. Dena den, kontuan izan behar dugu, diskurtsoak etengabeko eraberritze- eta
mugimendu-egoeran daudela, eta momentu jakin batean errealitatea deskribatzeko
87. Lehenbiziko kritika feministen ondoren, interesa «emakumeen irudietara» bideratu zuten lanak
ugaldu egin ziren semiotika eta psikoanalisitik. Orduan agertu zen teoria feministaren garapenerako
erabakigarria izan zen Laura Mulvey-ren artikuluak zinema klasikoko hiru begiraden (kamerarena,
narrazioarena eta publikoarena) izaera politikoa azpimarratu zuen (1975: 6-18). Geroago, Teresa de
Lauretis feminista italiarrak artikulu horri erantzun zion, zine klasikoko irudiek emakumeei eskaintzen
dieten gozamena ukatzen zuela azpimarratuz (1992).
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logika bat gailentzen bada ere, garaikide dituen gainontzeko diskurtsoen
konpetentziaren ondorioz, mehatxu eta ezegonkortasun iraunkorreko egoeran
dagoela88. Aurrerago ikusiko dugunez, norgehiagoka-egoera iraunkor honek ikusleak
egingo duen irakurketan izango du eragina eta, halaber, narrazioetan soma dezakegu,
izan ere, diskurtso ezberdinen arteko borrokarako topagunea ere badira pelikulak,
haren istorio eta irudiak.
Testuinguru jakin batean errealitatea irakurtzeko nagusitzen den diskurtsoarekin
bat eginik, denborazkotasun-sare logiko eta emankor bat ehuntzeko gai izango
dira pelikula arrakastatsuenak: jendearen subjektibotasunean erroturik dauden
elementuekin bat eginez, iragan eta orainaldiak uztartuko dituen narrazio logikoa
burutu eta etorkizunerako aukera itxaropentsuak eskainiko ditu89. Oso adierazkorrak
dira, zentzu horretan, «from rag to riches» edo «txirotasunetik aberastasunera»
egitura narratibo sinple bezain eraginkorrari jarraitzen dioten pelikulak: iragan xume
eta izaera bihotz oneko pertsonaia eredugarriak ditu protagonista, eta zorioneko
bukaerei jarraituz, haien zintzotasuna aberastasuneko amaierekin sariturik suertatzen
da. Hollywoodeko industria izan da, seguruenik, eredu horri jarraitu dioten pelikula
arrakastatsuenak ekoitzi dituenak, baina, dena den, tokian tokiko egokitzapenekin,
Mendebaldeko zinemagintza guztian izan du eragina —kapitalismoaren hedapenaren
adierazgarri— (Kipnis, 1992: 373-392; Herman, Jahn eta Ryan, 2005: 259, 439-440;
Woods, 2000).
Pelikulak igortzen duen mezuaren eta jasotzailearen arteko sentipenharremanak ere berebiziko garrantzia dauka. Arrakasta izan dezan, filmak ikusleari
zirrara eragiteko gai eta haren gorputzean era bateko edo besteko erantzunak
eragiteko ahalmena izan behar du. Sentipenak pizteko duen gaitasuna da, hain zuzen
ere, zinemaren ezaugarri nabarmenetako bat. Ahalmen horren araberakoa izango da
pelikulak proposatzen dituen formek eta balioek ikuslearengan izango duten eragina.
Emanaldian zehar ikuslearen dimentsio sentsorialean eragiteko gai den filmak
gorputz-harreman estua garatuko du ikuslearekin, eta lehenengoak bigarrena bere
osotasunean «harrapatuko» du (Shaviro, 1993: 255-266). Hunkitze-ukitze horretan,
zinemak ikuslea mugiarazi egiten du bere gorputzean, subjektibotasunean, ezabatu
ezinak diren aztarnak utziz90.
Harreman berezi hauek pelikuletako protagonistekin lortu ohi dira. Izan ere,
pelikula popularren asmoa izaten da ikuslea eredugarri agertzen diren pertsonaia
nagusiekin identifikatzea, bide batez, haien gorputzek erantsirik daramatzaten
88. Esanahien eskema jakin bati nagusitasuna kentzen diona ez da errealitatearekiko
korrespondentzia eza, baizik eta errealitate hori izendatzeko gaitasun handiagoa duen beste diskurtso
baten hazkundea (Cabrera, 2001: 74).
89. Nerea Aresti historialariak proposatutako funts teorikoetan daukate pelikulen arrakastaren
inguruan azaltzen ditugun ideia hauek beren oinarria (2010: 18-23).
90. Ikuspegi honetatik Espainiako zinemagintzan sakontzeko: Labanyi eta Pavlovic, 2013: 191290. Pelikulen errezepzio-esparruan murgiltzen garenean, utzi dituzten sentipen-markak eta haien
inguruko irakurketak egiteko, ahozko iturrien lanketaren esparruan murgildu beharra daukagu (Kuhn,
1998: 73-87; Llona, 2012).
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balioekin bat egitea bilatuko luketelarik. Efektu horiek eragiteko, narrazioek
melodramaren egitura sinpleetan oinarritutako irudi kontrajarriak erakusten dituzte
maiz: mundu eskematiko eta dikotomikoak eskainiz, forma sinple eta arrunten
bidez eraikitako eredu eta kontraereduak proposatzen dira (Gubern, 1974; Brooks,
1995). Sortzen dituen errealitate manikeoetatik abiatuta, ikuslea, eredugarri agertzen
den pertsonaiaren pasadizo eta sentipenekin identifikatzea —irudiekin negar edo
barre egitea, edota poztea— izango litzateke pelikulen borondatea. Kontraereduen
helburua, teorian, alderantzizko efektua eragitea litzateke: ikuslea haiengandik
aldentzea eta haiekiko gaitzespen-sentipenak piztea.
Zinema klasikoan, pertsonaia eredugarrien ekintzak eta portaerak haien
gorputzekiko koherente dira. Izan ere, pelikuletako gorputz-formen eraikuntzak
ezberdintasun sexualaren erregimen diskurtsiboan du oinarria. Diskurtso sexualak
ezartzen duen «zentzuzko egia-erregimen»aren arabera, pelikuletako protagonistek
beren gorputzei egozten zaizkien jokabideekin bat egiten dute. Gainera, egitura
formal eta narratibo sinple horien iterazioa du oinarri zinema popularrak. Horrela
aurkezten dituen gorputz-formak, erak, moduak eta portaerak ikusleriaren gehiengo
zabalarentzat identifikagarriak, ulergarriak eta ezaguterrazak suertatzea errazten du.
Modu horretara, narrazio eta haien mezuekiko atxikimendu-harremanak errazago
eraikitzen dira. Are garrantzitsuagoa da, gizarteak era zabalduenean gorputz baten
edo bestearen ekintzez, portaerez edota jarrerez espero duen hori eskaintzen duenez,
zinemak gorputzak eraikitzen dituen sexu-ezberdintasunen diskurtsoa sendotzen
duela. Diskurtso arauemaileei zilegitasuna emateko forma hutsala litzateke zinema,
esparru honetan, gizarte modernoetako mekanismo kultural eraginkorrenen artean
koka dezakegularik (Butler, 1999: 178). Horregatik, baiezta dezakegu ezen zinema
popularrak gorputz sexuatuei egozten zaizkien esanahien eta jarrera-eredu arautuen
eraikuntzan, berreraikuntzan, sendotzean, arrunt bihurtzean eta egiaztatzean
laguntzen duela.
Aipatutako elementu guztien konbinaketarekin lortzen du pelikula batek
ikuslea arima eta gorputz hunkitzea, genero-identitateen eraikitze- eta berreraikitzeprozesuetan gogotsu aritzen delarik. Dena den, ikusleen eta pelikulen artekoa, hartuemaneko harreman dinamikoa da. Zinemak gizartean dauden ereduetatik hartzen
ditu bere formak, pantailetan agerrarazten ditu behin eta berriz, oinarrizko sexu
ezberdintasunaren «egia-erregimen»aren barruan, modu berrituak —«egia» horren
aukera sortaren esparruan— agertuz aldioro. Horrela, iterazio aldakorren bidez,
gorputzen eta haien portaera-arauen esanahiak sendotu eta, aldi berean, eraberritzen
laguntzen du.
4.2.2. Pelikulen eta ikusleen elkarrizketa
Proposatu ditugun osagai guztien arteko konbinaketa hunkigarriena biltzen
duen filmak gorputzetan aztarna ezabaezinak uzteko gaitasuna eta, horrela,
subjektibotasunetan eragiteko ahalmena edukiko du. Baina horrek ez du esan
nahi ikuslea pelikulan kontatzen denaren eta egilearen borondatearen preso denik.
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Pantailetan agertzen denaren irakurketa ez dago sortzailearen asmoak definitua,
ez eta egitura sozial eta ekonomikoek erabat baldintzatua ere. Pelikula baten irudi
eta kontaketek ikuslea hunkitu arren, horrek emanaldiari buruz eta eragin dizkion
sentipenen inguruan egiten dituen irakurketek ez diote zertan egilearen borondateari
erantzun. Ikusleak, sortzailearen xedetik eta asmoetatik, eta garai batean gailentzen
diren ikusmoldeetatik, aldendu daitezkeen esangurak eman diezazkioke pelikula
batek eskaintzen dionari.
Zinemak historian zehar gorpuen eta subjektibotasunen eraikuntzan eta
diziplina ezartze horretan izan duen eragina ezin daiteke ahantzi edo gutxietsi.
Baina horrela izanda ere, genero-identitate jakinak inposatzeko duen kapazitatea
ez da inoiz erabatekoa. Pelikulek duten boterea ez da ahalguztiduna, besteak beste,
sortuak diren testuinguruko produktu eta sortzaile izaki, ez baitira mezu eta eredu
arauemaileak hedatzera mugatzen. Narrazioetan kontatzen dena gizarte, kultura
eta testuinguru diskurtsibo jakin baten garaikidea eta partaidea da, eta ikuspuntu
jakin batzuk gailentzen diren arren, pelikuletan beti antzeman dezakegu nolabaiteko
aniztasun diskurtsibo bat. Polifonia horrek irekitzen dituen ildasketatik barna,
irakurketa alternatiboak ager daitezke, eraren batean, eredu hegemoniko hertsi
edota bakunetatik aldentzeko aukerak zabaltzen dira (horretarako prest agertzen
denarentzat).
Bestalde, eredu kontrajarrien egiturek pitzaduretarako ateak, batzuetan
zirrikituak baino ez, irekitzen dituzte. Pelikula popularren bukaera zoriontsuek
pertsonaia arauemaileen alde egiten dute, eta ezkortasunez inguratutako irudiek
berebiziko garrantzia daukate onargarri eta desiragarri agertzen direnen aldeko
bukaerak eskaintzeko. Narrazioen garapenean bihotz oneko ereduen aurka zuzentzen
dituzten bidegabekeriak eta ekintza gaiztoak dira kontraeredu gaitzesgarrien
ezaugarriak. Pertsonaia zintzoekiko begikotasun-sentipenak piztu eta loturaharremanak indartzeaz gainera, ikusleek ordenaren berrezarpena dakarten bukaerak
txalotzea eragingo lukete pertsonaia horiek. Nolabait esateko, pertsonaia maltzur eta
gaiztoen beharra dauka melodramaren egituran oinarritzen den pelikulak amaiera
zirraragarriak eraiki ahal izateko eta pertsonaia eredugarriekiko lotura estuagoak
eraginarazteko. Irudi maltzurrekiko mendekotasunak osagai garrantzitsu bat gehitzen
die film hauei: era batean edo bestean, ikusleak bat egin dezake «onartezinak»
diren pertsonaiekin edo haien ezaugarrietakoren batekin. Ikusleak kontraereduekin
identifikazio txikiena ere lortu ez arren, gerta liteke ordenaren berrezarkuntzak
dakarren bukaera zoriontsua eraikitzeko «gaizkileak» jasan behar duen zigorrarekin
bat ez egitea. Beraz, zinema popularrak erabili ohi duen eredu kontrajarrien oinarrizko
egitura, eraginkorra bezain makala da. Eraginkorra eta boteretsua bere izaera eta
gaitasun arauemaile eta hezitzailearengatik; baina ahula, kontraereduaren presentzia
protagonistak pitzadurak irekitzeko duen ahalmenagatik, eta narrazioari etengabeko
haustura mehatxua egiten diolako. Nolabait, mundu dikotomiko baten eraikuntzak
berak eragiten du nagusi ez diren irakurketen azaleratzea, narrazioa egituratzen duen
diskurtsoa bera zalantzan jartzen duten interpretazioen agerpen-aukerak zabaltzea.
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Azken finean, narrazioak izan ditzakeen efektuak ez dira dimentsio edo norabide
bakarrekoak, eta hartzailearekin kontaktuan jartzean mezu zinematografikoak
erdietsi eta onetsi ditzakeen formak kontaezinak dira. Kontuan izan behar dugu
diskurtso zinematografikoek modu konplexuan egiten dutela lan gizabanako eta giza
kolektiboengan, eta eragiteko moduak askotarikoak direla. Are gehiago, zinemagorputzen arteko harremana ez da aldebakarra eta bigarrena ez da lehengoaren morroi.
Besteak beste, narrazioek dagoeneko eraturik dauden subjektibotasunetan egiten
dutelako lan, eta, beraz, mezu bakoitzak eragin handiagoa edo txikiagoa eta, dena
den, ezberdina eduki dezake gorputz batekin edo bestearekin kontaktuan jartzean.
Ukipen horretan, ikusleak igorlearen mezua barnera, eralda, bere egin edota errefusa
dezake, pelikularen barne-logikatik eta sortua izan zen borondatetik ihes egiten
duten prozesuetan. Aukera-aniztasun honen testuinguruan, narraziotik urruntzen
diren asaldaketa edo irakurketa alternatiboak ager daitezke, erresistentziarako ateak
ireki daitezkeelarik (Derridà, 1971: 49-79; De Lauretis, 1987).
4.3. EREDUAK ETA KONTRAEREDUAK ESPAINIAKO ZINEMAGINTZAN:
1939-1982
Atal honetan, frankismo-garaiko zentsuraren inguruko hausnarketa labur bat
egingo dugu lehenbizi, hedabideen gaineko kontrol zorrotzaren botere absolutuari
ñabardurak proposatuko dizkiogularik. Diktadura-garaiko zinema-ikusleak zentsuraren existentziaren berri zuen eta, zenbait kasutan, horrek, haien —eta ekoizleen—
irudimen-gaitasunak trebatu zituen. Bigarrenik, Espainiako iragan mendeko
maskulinitate- eta feminitate-ereduen eraikuntzaz arduratutako zinemagintzaren
historia labur bat proposatuko dugu. Zehazki, Frankoren diktaduran zehar eta
trantsizio-garaian nagusitu ziren genero-ereduak landu eta horien inguruan
hausnartzeko erabilgarriak diren zenbait pelikularen izenburuak proposatuko
ditugu91.
4.3.1. Zentsuraren zorroztasunak eta ikusleriaren irudimena
Erregimen frankistak hedabideen gaineko kontrola ezartzeko borondatea
izan zuen hasiera-hasieratik. Diktaduraren lehenengo egunetatik Estatuaren
administrazioak erabateko parte-hartzea izan zuen zinemagintzaren esparru
guztietan. Alde batetik, kontrola eta aldez aurreko zentsura eta, bestetik, sustapena
eta kudeaketa helburu zituen sare burokratiko konplexu bat jarri zuen martxan
frankismoak. Zinemagintzari zegokion legegintzak aldaketak izan zituen, baina
zentsura 1939. urtetik 1977. urtera egon zen indarrean (Gubern, 1981). Era
horretara, Estatuak adingabetasun iraunkorreko egoera batean kokatu zuen gizartea.
Baina horrek zentsoreen borondatetik aldendu zen eragin bat izan zuen, ikusleek
irudimenerako trebezia berezia garatu baitzuten.
91. Espainiako zinemaren garai ezberdinetatik ibilbide bat burutu eta bakoitzerako adibide
garrantzitsuena proposatzen duen erreferentzia-lan bat: Gubern et al., 1995.
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Lehenago esan dugun bezala, kontrol-bideak ez dira hutsezinak, ezta gure
herriak bizi izan zuen diktadura frankista bezalako testuinguruetan ere. Frankismoa
oso arduratua zegoen zinemagintzak populazioaren gain zeukan eraginagatik eta,
besteak beste, pasio sexualak pizteko gaitasuna egotzi zion. Erregimenak hasierahasieratik inposatutako zentsuraren helburu nagusietako bat sexu- eta maitasunharremanen proiekzioaren nondik norakoak kontrolatzea izan zen. Espainiako
ikusleriak bazeukan zentsuraren berri, eta horren inguruko hainbat bitxikeria aurki
ditzakegu. Ezaguna da Gilda (C. Vidor, 1947) pelikulan Rita Hayworth antzezleak
burutu zuen dantzaren inguruko pasadizoa: garaiko publikoak, protagonistak
eskularru beltza kendu zuen agerraldi ospetsua, zentsurak jatorrizko bertsiotik
moztu omen zuen strep-tease baten hasiera zela imajinatu zuen. Mogambo (J. Ford,
1953) pelikularen gaztelaniazko emanaldiaren kasua ere ezagun eta komentatu
samarra izan zen. Derrigorrezko bikoizketa aprobetxatuz, jatorrizko bertsioan ageri
zen adulterio-harreman onartezina, onargarriagoa omen zen neba-arreben arteko
maitasun-istorio bihurtu zuten zentsoreek (Alonso Tejada, 1977: 130-133, 143).
Sortzaile batzuek, 1950eko hamarkadatik aurrera batez ere, erregimena kritikatzeko
borondatea zuten zentzu bikoitzez beteriko pelikulak burutu zituzten, nolabait,
zentsuraren zorroztasuna gaindituz. José Antonio Bardem, Luis G. Berlanga edota
Carlos Saura horrelako trikimailuak erabili zituzten zuzendari ezagunenen artean
daude. Gertuagokoa zaigun, eta egunotan utzi gaituen, Elias Querejeta zuzendari
eta produktore hernaniarraren lana ere ezinbestekoa izan zen diktadura-garaiko
oposizioko zinemagintzan92.
Ana Mariscalek, antzezle eta zinema-zuzendaria oposizioko langileen artean
ez daukagun arren, protagonismoa eman zion zentsurari El camino (1963) Miguel
Delibesen eleberri izenkidearen moldaketa izan zen pelikulan. Film horren pasarte
batean, adibidez, herrixka txiki bateko lau emakume ikus ditzakegu, kezkati,
apaizari zinemak dakartzan gaitzak azalduz. Haietako batek onartu zuen kosta ere
egiten zitzaiola beren arduraren arrazoia azaltzea: «ezkondua eta lau seme-alaba»
eduki arren —sexu-kontuetan jakitun zela adierazten zuten argibideak—, «ez naiz
zineman gertatu dena kontatzera ausartzen» adierazi zion apaizari. Lotsak alde
batera utzirik, Doña Lolak hartu zuen hitza eta Don José apaiza jakinaren gainean
jarri zuen: «Igandean, inork espero ez zuenean, zinemaren argiak piztu egin
ziren, eta Pascualón, errotakoak, ezkongaia belaunen gainean ezarria zuen! Zer
deritzozu?». Lolarekin ageri ziren gainontzeko hiru emakumeak hasi ziren orduan,
hitzei ezin eutsiz, bakoitzak bere salaketa eginez eta «herri osoa heriotza-bekatuan
bizi dela» deitoratuz. Apaizaren ustez, «erabateko irmotasun katolikoko pelikulak»
proiektatzea izango litzateke irtenbidea, baina, nahigabetuta: «Jauregian ez daukate»
orain arte zineman jarri direnen adinako «katolikotasuneko pelikula gehiagoren
92. Hiru zuzendarien lan bikainenen artean daude: Cómicos (J. A. Bardem, 1954),
¡Bienvenido Mister Marshall! (1953) eta El Verdugo (1963), biak L. G. Berlangarenak, eta
La caza (C. Saura, 1965). Elias Querejetak produzitutako lanen artean daude El espíritu de la
colmena (V. Erice, 1973) edo aipatutako Sauraren pelikula.
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berri», ohartarazi zuen. Doña Lolaren hitzek bukatu zuten bilkura konponbide
burutsu baten berri emanez: «proiekzioan zehar argiak piztu ditzakegu eta, gainera,
guk geuk zentsuratu ditzakegu pelikulak. Gogortasunez!» (0:47:30-0:48:35).
Herriko ikusleriak, zentsura-kontseiluaren guraizeak antzemanda, kontseilukideen
kontra aulkiak eta irainak zuzentzeari ekin zion, barrea eragiteko borondatea zeukan
Mariscalek eraikitako altxamendu-eszena hartan (0:51:48).

El camino (Ana Mariscal, 1963).

Jo Labanyi ikertzaileak adierazi duen bezala, zentsurak Espainiako ikusleria
pelikuletan zentzu bikoitzak irakurtzera ohitu egin zuen (Labanyi, 2002: 253-262).
Zentzu horretan, publikoak pelikula bat edo beste ikusteko egin zituen hautaketek ere
esanahi garrantzitsua daukate. Esanguratsua da, adibidez, gerraostean erregimenak
gustukoen zituen guda- eta historia-pelikulen ordez, entretenimenduzko filmak
izatea ikusleriak gehien ikusi eta txalotu zituenak. Geroago, garapen ekonomikoaren
aldian, hainbatek, penintsulan ikusi ezin ziren pelikulak ikusteko bidaiak egin zituzten
Miarritze edo Perpignanera93. Horrek ez du esan nahi Espainiatik kanpo ikusten
ziren pelikulek edota gerraosteko entretenimenduzko horiek oposizioko mezua
zutenik, ez eta publikoa horren bila zegoenik ere. Baina eraren batean erakusten digu
erregimena ez zela gai izan, bere gustuko pelikulen sustapen-politika sutsuak eginda
ere, ikusleen gustu zinematografikoak erabat eraldatzeko edo kontrolatzeko, eta hein
batean, aukera estu eta zorrotzenen testuinguruetan ere, nolabaiteko «aurka egite»
baten espresioa izan liteke erregimenarentzako hain gustukoak ez ziren pelikula
horiek ikustera joateko erabakia.
4.3.2. Genero-identitateak zinema popularrean
Frankismoa ez zen erregimen monolitiko eta iragazgaitza izan, ezta generoidentitateei eta pantailetako munduari dagokienez ere. Alderantziz, hartu-emaneko
harreman dinamiko batean aldatuz joan ziren denboran zehar. Horrela, zinemak modu
aldakorrean erregimenaren bilakaerarekin bat zetozen feminitate eta maskulinitate
eredugarri eta gaitzesgarriak irudikatu, imajinatu eta definitzen lagundu zuen.
Gerraoste, desarrollismo eta trantsizioko garaiei buruzko eta orduko zenbait
pelikularen inguruko argibideak emango ditugu datozen orrialdeetan.
93. Lo verde empieza en los Pirineos (V. Escribá, 1973) pelikulak bidaia horietan du bere
narrazioaren oinarria.
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Gerraostea
1939. urtean, guda zibila bukatu eta irabazleek beren egia indarrez inposatu zuten
hainbat biolentzia-mekanismo erabiliz. Gerrako garaileek egin zuten irakurketari
jarraituz, mundua eta eguneroko bizitzako esparru guztiak, ongia eta gaizkia, abertzale
eta aberri-saltzaile, irabazle eta galtzaileen artean inposatutako oposizioan banatu
ziren. Eskema manikeo eta dikotomiko horrekin bat zetorren sexu-ezberdintasunean
oinarrituta, gorputzei eman zitzaizkien maskulinitate- eta feminitate-esanahiek
eta betekizun eredugarriek frankismoak definitutako esanahi abertzalea hartu
zuten. Ama izateko gaitasunak definitu zituen emakumeak eta, horrekin lotuta,
aberriarekiko zituzten funtzioak familia/aberria bera handitu eta ohiturak mantendu
eta transmititzea izango ziren. Horien guztien babes fisikoa bermatzea izango litzateke
gizonezkoen aberriarekiko zeregina, hau da, aberria eta familia indarrez defendatzea.
Garaiko pelikula historiko-kolonialek eta «gurutzadakoek» ondo erantzuten zieten
diktaduraren asmoei, biztanleria erregimenaren abertzaletasunean gizarteratzeko
zentzuan (Donapetry, 2006: 51-83; Labanyi, 1999: 22-42; Ballesteros, 1999: 5170). Horien artean, diktadoreak idatzitako gidoian oinarritutako Raza (J.L. Sáenz
de Heredia, 1942) pelikulak aukera ematen digu Frankok amestu zuen mundua eta
gorputz-forma eredugarri zein gaitzesgarriak aztertzeko. Narrazio horretan nazioaren
alegoria gisa funtzionatu eta eredugarri agertu nahi zuen Espainiako familia bat izan
zen protagonista, aipatutako genero-ereduak aurki ditzakegularik. Dena den, garaiko
beste adibide askotan bezala, itxuraz ñabardurarik baimentzen ez zuela zirudien
nazional-katolizismoan oinarritutako pelikuletan pitzadurak aurki ditzakegu, bai
feminitateari dagokionez bai eta maskulinitatea aztertzeko orduan ere94.
1940ko hamarkadako ikusleek, aipatutako filmak baino gustukoago izan
zituzten «entretenimenduzkoak». Arinkeriarako tartea eskaini zuten pelikula haien
artean, endredozkoak bereziki erabilgarriak dira gerraosteko amodio eta sexuharreman heterosexualen inguruko azterketa egiteko. Orduko ikusle gehienentzat
eskuraezinak ziren luxuz eta aberastasunez inguraturiko errealitateak marraztu
ohi zituzten pelikula horiek. Agian, oparotasunezko giroek, bukaera hezitzaileekin
batera, emakume bihurrien protagonismoa zuritzeko balio izan zuten. Hau da,
aipatutako testuinguruek eredu onargarrietatik aldendurik ageri ziren emakumeen
gorputz eta jokaerak fantasiazko eremuetan kokatu zituzten, mundutarra ez zen
eredu baten ordezkari bilakatuz. Proiekzio-geletan denbora gehien mantendu
zirenen artean dago Ella, él y sus millones (J. de Orduña, 1944) izenburua. 1950eko
hamarkadan ugaldu egin ziren Europako zinema-joera errealistarekin bat egin zuten
lanak. Haien artean ere, emakume eta gizonen arteko maitasun-harremanek atentzio
berezia merezi izan zuten pelikulak aurki ditzakegu. Adibide garrantzitsuenen artean
ditugu Juan Antonio Bardem zuzendariak borondate kritikoz egindako Muerte de
94. Bi adibide aipatzearren: Sin novedad en el Alcázar (A. Genina, 1941) eta A mi la legión (J
de Orduña, 1942). Lehenengoan, amatasunaren ideiatik aldentzen den emakume erizain baten irudi
interesgarriak du protagonismoa; bigarrenak, misoginia-diskurtsoaren oinarritik, familia-eredu
heterosexuala ukatzen duten gizonen irudiak ageri dira.
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un ciclista (1955) eta Calle mayor (1956) pelikulak. Erregimenaren diskurtsoetatik
hurbilago agertu ziren desarrollismo-garaiko zenbait ezaugarri agertzen hasi ziren
«bikoteen pelikula» arrakastatsuak. Harreman heterosexualak protagonista zituzten
zinta horien artean ditugu Las chicas de la cruz roja (R. J. Salvia, 1958) eta El día
de los enamorados (F. Palacios, 1959) izenburuak. Batzuek eta besteek informazio
interesgarria ematen digute, amodio- eta sexu-harremanetan eta haiei egotzi zitzaien
esangura politikoaren analisian sakontzeko (Medina Doménech, 2013).
Garapen ekonomikoko urteak
1960ko hamarkada, desarrollismo izenez ezagutzen dugun hazkunde
ekonomikoko garaia izan zen. Frankismoak iraganaren berrirakurketa egin eta
oparotasun-egunetara egokitu zen kontaketa bat burutu zuen, eta, bide batez,
zilegitasun-bideak gaurkotu eta, nolabait, sendotu. Narrazio horren arabera,
Espainiako statu quoak bere horretan jarraituz gero, gizarteak ezin zuen zorioneko
etorkizuna baino espero. Egia esan, transformazio sakonak gauzatu ziren ekonomian,
gizartean eta beste esparru batzuetan, baita genero-harremanetan ere. Garaiko
zinemagintzak ere herrialde oparo baten irudia erakutsi eta erabat berri bezala agertu
ziren feminitate- eta maskulinitate-irudiak proiektatu zituen. Hainbat izenburu
dira testuinguru horretan eta oparotasunaren harira diktadurak iragan-orainaldigeroaz egin zuen berrirakurketan sakontzeko baliagarriak, baina txalotuenen artean
informazio aberatsa eskaintzen digute Hoy como ayer (M. Ozores, 1966) eta La
ciudad no es para mí (P. Lazaga, 1966) izenburuek (Faulkner, 2006; Jordan eta
Morgan-Tamosunas, 2000).
Mariano Ozores zuzendariaren Hoy como ayer pelikulak denboraren joanarekin
gizartearen esparru ezberdinetan gertatu ziren aldaketak izan zituen protagonista:
turismoa, automobilak, neskameen lan-baldintzak, gazteen ohiturak, modak, eta abar.
Pelikularen mezu orokorra pertsonaietako batek adierazitako ondoko esaldi honekin
laburbil genezake: aldaketak aldaketa, «garrantzizkoena pozik eta zintzotasunez
jokatzea da, oinarrian gauza guzti-guztiek berdin jarraitzen baitute, atzo gaur bezala»
(1:23:27). Mezu horren esangurarekin bat zetorren La ciudad no es para mí filmaren
narrazioa, hau da, herrialdean gertatzen ari ziren eta hein batean erregimenak ere
sustatzen zituen eraldaketak onartu besterik ez bazegoen ere, diktaduraren iturburuei
eutsi beharra zegoen. Jatorriari leial izate horrek, besteak beste, genero-ordena
eta -harremanekin zuen zerikusia. Ez da harritzekoa Pedro Lazagaren pelikulak
Luchy etxekoandrearen pertsonaia bihurrian jarri izana arreta nagusia. Narrazioaren
hasieran emakume-eredu modernoegia bezala ageri zena —hutsalkeriez arduratua,
itxurakeriatan eta etxetik kanpo denbora gehiegi ematen zuena—, pixkanaka, osaba
Agustin paletoaren eraginari esker, otzandu eta jarrera onargarrietara hurbildu zen.
Luchyk, garaiko pantailetako hainbat emakume eredugarrik legez, testuinguru
berrira egokitzen zen etxekotasunaren irudi moderno bat gorpuztu zuen narrazioaren
bukaeran. 1960ko hamarkadako feminitate arautu horrek, aurreko garaietan bezala
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seme-alaba eta senarraren zaintzaz arduratua egoteaz gain, kontsumo-gizarteetako
ohitura berrietara hurbiltzen ziren ezaugarriak ere bazituen (Morcillo, 2010 eta 2008:
46-76). Hazkunde ekonomikoaren garaiko zinemagintzan, maskulinitate eraberritu
baten agerpena ere antzeman daiteke. Gerraosteko egunetako babesle fisikoaren
irudiari, familiako kideen ongizate eta beharrizan materialak bermatzeko gaitasuna
gehitu zitzaion etxeko buru zen gizon eredugarriari.
Kontsumo-gizarteetako moduetara egokituta ageri ziren gorputzen forma
eraberritu haien eraikuntzan eragina izan zuen gaztaro eta nerabezaroarekin lotutako
fenomeno yeyéak. Iragankortzat hartu zen mugimendu hura aipatzean, gazteen
artean erakargarri bihurtu ziren musika, moda eta, nolabait, autoritatearen kontrako
arrazoirik gabeko jarrerari egiten diogu erreferentzia. Diktaduraren inguruetan
kokatzen ziren pelikuletan protagonismo berezia izan zuten neska eta mutil yeyé
horiek inkonformismo onargarri baten barruan mugitu ziren. Hala ere, minigonak
edota galtzak jantziz, neskek, eta buruko ileak zein bizarra luze utziz, mutilek,
genero-arauak irauli zituzten nolabait. Gorputzen itxurarekin hain harreman estua
zuten elementu horiek esangura adierazgarriak igortzeko borondatea erakusten
zuten: minigona, arima lizunaren erakusle zen, eta ile luzeak sexu zehaztugabearen
marka. Adibide esanguratsuak aurki ditzakegu Los chicos del PREU (P. Lazaga,
1967) pelikulan. Unibertsitate-ikasketak hasi baino lehenagoko eskola-egunetan
garatu zen narrazioa eta neska eta mutilek osatutako gazte talde batek pertsona
helduekin zituen harremanak ziren bertan protagonista. Besteak beste, Lolo gazte ile
luzearen eta haren aitaren arteko harremana erakusten zuten eszenak ikusteko aukera
egon zen pelikula hartan. Aitarentzat onartezina bazen ere, semeak musikari izan
nahi zuen, eta bere musika-grinagatik lur jota, hari zuzendu zitzaion, jarraian ikus
dezakegunez, goma batekin egiten ari zen doinua gelditzea eskatuz:
Aski da!! Ergela, kaikua, inozoa, tentela! Honetan galtzen al duzu astia?! Ez dizu lotsarik
ematen?! Gaztelu bat bezain handia den zu bezalako tipo bat gomak zurrupatzen, yanki
vietnamita bat bazina legez?! (...) Alfer halakoa! Bizia zer den ere ez dakizu! Noski,
egunero mahaia atonduta eta bazkaria prest dituzunez!! Kendu zaitez nire begi bistatik
zoritxarreko halakoa! Ez zaitut gehiago ikusi nahi! Goma-zurrupatzaile! Ile luze!
Handi-luze! yeyé! (0:45:58-0:47:10).

Garai horretako maskulinitatea, garapen ekonomikoko testuinguru diskurtsiboan
murgilduta, probetxuzko familia bat mantentzeko eta hari ongizatea bermatzeko
gaitasunaren arabera neurtzen zen, besteak beste. Ile luze horiek, nagikeriarekin eta
dibertsioarekin lotuak, gizon eredugarrien iruditik aldendurik ageri ziren erabat, eta
hortik Loloren aitaren ardura. Gizon arduratsu eta langileek ezkongai edukiko zituzten
neskatilei zuzendutako mezuek protagonismo berezia izan zuten garaiko pelikuletan.
Rocío Durcal gazte madrildarra, Enrique Guzmán abeslari mexikarrarekin batera,
Acompáñame (L. C. Amadori, 1966) pelikulako protagonista izan zen. Rocíok
nerabezaroaz disfrutatu eta askatasuna maite zuen neska alaiaren irudia gorpuztu
zuen, eta Enrique ezagutzean, bere autonomia eta izaera indartsuak bien arteko ika-
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miken arrazoietako bat bezala agertu ziren. Askatasun horri sekula ukorik egingo
ez ziola zirudien arren, garaiko pelikuletako neskatila yeyé onargarrien antzera,
ezkontzaren egunarekin amesten zuen Rocíok eta ametsa bete zitzaion mundu
arautura barneratzen zela adierazten zuen pelikularen azkeneko eszenan. Amaiera
zoriontsu horrekin helduen egunerokotasun onargarrira egokitu eta, nolabait, agindu
tradizionalekin bat egin arren, Rocío bezalako garaiko neskatila yeyé haiek eta haien
bihurrikeriak protagonista izan ziren narrazioetan. Bukaera diziplinatzaileek mezu
bihurriak edota beraien eraginak baretzeko izan zuten gaitasuna, besteak beste,
testuinguru jakinen eta ikusle bakoitzaren bizipen eta subjektibotasunen araberakoa
izango zen. Baina nahiko zalantzagarria da pelikulek borondate hezitzaile hori beren
osotasunean era zabal eta hedatu batean lortu zutela pentsatzea. Azken batean, irudi
onargarrien erakusgarri bihurturik agertzen ziren arren, narrazioetako protagonista
ziren yeyé neskek gaitzespena merezi zuten jarrerak ere gorpuztu zituzten. Ustezko
gaizkia eta ongia pertsonaia berberak —protagonistak— gorpuztean, ikusleak portaera
batzuekiko zein besteekiko atxikimendu-sentimenduak gara zitzakeen. Pertsonaia
berberak erakusten zituen dimentsio
ezberdinen kudeaketa, identifikazioa eta
gaitzespena, beste kasu batzuetan baino
lausotuago geratuko zen kasu hauetan
eta irakurketa anitzetarako ateak irekiago
geratuko ziren. Dena den, nerabezaroan
dastatutako nolabaiteko askatasunaren
sentsazioaren galera konpentsatzeko izan
bazen ere, hein batean etxekoandrearen
irudiaren profila eraldatzen eta gaurkotzen
Acompáñame (L. C. Amadori, 1966). lagundu zuten irudi yeyé haiek.
Garaiko turismoaren hazkundearen inguruan eraikitako imajinarioak ere lagundu
zuen ohitura aldaezin gisa aurkezten ziren arauak nolabait babesturik mantentzen.
Un beso en el puerto (R. Torrado, 1965) eta El turismo es un gran invento (P. Lazaga,
1968) izenburuen antzera, turismoa antzeztoki izan zuten pelikulek eragin nabarmena
izan zuten turismoari lotutako identitate eraberrituen eraikuntzan (Afinoguénova eta
Martí-Olivella, 2008; Del Rey-Reguillo, 2007). Erbesteko bisitari femenino guztiak
ordezkatzen zituen pelikuletako suediarraren irudiak bertakoen subjektibotasunean
eragitea zuen helburu nagusitzat: atzerritarrek sexu-harremanak arazorik gabe
praktikatzen omen zituzten bitartean, espainola amatarra eta birjina izango zen
narrazio horietan. Gainera, pantailetako emakume turistek macho iberico adieraz
ezagutzen dugun maskulinitate indartsu eta heterosexualaren eredua berreraikitzen
lagundu zuten. Itsusi xamarra eta txikia izan arren, mundu guztitik zetozen turistei
burua galarazten zien gizona zen hura. Maskulinitate-eredu horrek, besteak beste,
sexualitatearen esparruan yeyé gazte sentibera eta ahularen irudiari aurre egin zion
(Crumbaugh, 2009: 87-113). Hortaz, berriz ere kontraste eta ezberdintasunen egituran
oinarrituz, pelikuletako turistek emakume eta gizon espainolen irudi arautuak
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sendotzen lagundu zuten. Turismoko
pelikulek, oro har hamarkada horretako zinemagintza popularrak bezala,
erregimenaren hasieratik inposatu ziren
genero-arauak mantentzen lagundu zuten
bitartean, gorputz-forma eraberrituak
gizartetik hartu eta eman zituzten,
aldaketen testuinguru hartan parte-hartze
erabat aktiboa eduki zutelarik.

Frankoren heriotza eta aldaketen hasiera
Frankoren heriotza, 1975. urteko azaroan, diktaduraren bukaeraren eta trantsizio
politikoaren hasiera-data sinbolikotzat daukagu. Zinemagintzari dagokionez, 1977.
urtean bertan behera geratu zen, ofizialki, aurre-zentsuraren ezarpena. Horrek,
hamarkadetan zehar isilarazi eta laidoztatutako gorputzek garaiko zinema-pantailetan
protagonismo berezia irabaztea ahalbidetu zuen. Gainera, emakume zuzendariek
burututako zenbait lanek toki nabarmena lortu zuten sorkuntzaren munduan,
telebistan, antzerkian, baita zinema-komertzialeko esparruetan ere. Haien lanetan
bereziki emakumezkoei dagozkien gaiak eta bizipenak izan ziren protagonista, hala
nola amatasuna, umetokiko minbizia, menopausia, profesioan garrantzi eta ardurako
postuak lortzearekin lotutako arazoak, edota dibortzioa. Gai horiek kontuan edukita,
trantsizio-garaian sakondu eta demokraziarako ibilbideak emakume heterosexualen
bizitzan izan zuen esanahiaren hausnarketa egiteko dokumentu erabat aberatsak
dira Cecilia Bartoloméren Vámonos Bárbara (1978), Josefina Molinaren Función
de noche (1981) eta Pilar Miróren Gary Cooper que estás en los cielos (1981), hiru
emakumeen ikuspuntuetatik kontatutako eta filmatutako pelikulak (Radcliff, 2002:
77-100; Nash 176-181 eta 209-229; Martín-Márquez, 1999).
4.4. ONDORIOAK
Zinema garai bateko espresio-era eta haren errepresentazioa da. Gainera, garaikide
eta adierazpen-toki duen testuingurua eraginkortasun handiz eraikitzen laguntzen
du. Zine-formek gorputzen etengabeko eraketa-prozesuetan eragiten duten
heinean, zinemagintzaren azterketek informazio aberatsa eman diezagukete gizarte
garaikideetako genero-identitateen eraikuntzaren nondik norakoez. Hedabide hau
informazio-iturri paregabea da historian zehar sexu-ezberdintasunaren diskurtsoak
ehundutako maskulinitate- eta feminitate-ereduek zein gorputzen arteko sexu-desira
harreman arautuek hartu dituzten esanahiak eta esanahiok jasan dituzten aldaketak
aztertzeko.
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Orrialde hauetan ikusi dugunez, zinema ez da eredu jakin batzuen inposiziorako
mekanismoa bakarrik. Narrazioak eta irudiak ikusleekin kontaktuan jartzean,
irakurketa ezberdinetarako espazioak ireki daitezke, mezuaren zentzuak ez diolarik,
halabeharrez, nagusi den ereduari zertan erantzun. Ideia hori kontuan izan behar
dugu ikusleak biktima izateko bestelako aukerarik gabe utzi eta gizarte-ekintzarako
aukera txikiena ere ukatuko dion botere ahalguztidun baten marrazkia egin nahi
ez badugu. Pertsonak, giza ekintzak beti gordetzen du askatasunerako gutxieneko
zirrikituren bat, eta ez dago giza gorputza era absolutu batean bere egin eta bere
txokorik barnekoenak konkistatuko dituen erregimenik edo hutsegiterik gabeko
kontrol-mekanismo ahalguztidunik. Subjektuek beti gordetzen dute, nola edo hala,
gauzen nondik norakoaren inguruan aukeratzeko gaitasuna emango dien gutxieneko
hautamen-mailaren bat. Zentzu horretan, indarkeriazko eta errepresio bortitzeko
testuingurua izan zela ahaztu gabe, eta horren eraginak gutxietsi gabe, gure artean
inposatu zen frankismo-garaiko zinemagintza aztertuz ihes-lerroetarako aukerak,
xumeak baziren ere, egon zirela pentsa dezakegu.
Hori bai, pelikulena unibertso isolatu bati ez dagokionez, pantailetan agertzen
diren gorputz-formek dituzten esanahiak aztertzeko beharrezkoa egiten da testuinguru
diskurtsiboa aztertzea. Narrazio baten mezu, irudi eta kontraereduek garai jakin
batean «onartzen» dituzten irakurketak identifikatzeko —nagusituak, nork bere
eginak edota disidenteak— eta horien esanahiak zeintzuk diren hausnartzeko, gure
burua garaiko testuinguruan kokatu behar dugu. Bestelako iturriak aztertuz, garaia
hobeto ezagutzeaz gainera, pelikulen irakurketa-analisirako beharrezko informazioa
ere izango dugu. Ariketa honekin ez genuke pelikuletan kontatzen dena egiaztatuko
edo ezeztatuko, zeren material horietara egiten dugun hurbiltzearen funtsa formen
esanguretan eta gorputz-aztarnen esanahietan murgiltzea baita. Orotara, aztertu nahi
ditugun aldi edo gaien inguruko kolore eta ahots anitzez osaturiko mapa bereziki
aberatsa irudikatzeko aukera eskaintzen digu zinema popularrak.
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5. Begiek entzuten dutena.
Emakume bertsolariak euskal kulturaren begiradapean
Jone M. Hernández García

«The way we see things is affected by what we know or what we believe» (Berger,
1972: 8). John Bergerren hitzak dira hauek, 70eko hamarkadaren hasieran idatziak.
Berrogei urte ondoren, garai hartan bezain iradokitzaile jarraitzen dute izaten. Gauza
bera gertatzen da liburu berean emakumeen errepresentazioari buruz idatzi zuen
kapituluarekin. Bertan, Bergerrek ezin hobeto azaltzen du genero-sistemak (botereak)
emakumeei ezarritako rola (objektua izatea) eta horren helburua (menpekoa izatea
ziurtatzea). Beste gizarte-taldeekin gertatzen den bezala, emakumeen gizarte-rola
eta tokia ezin hobe islatzen da beraiek errepresentatzeko edo (publikoki) agertzeko
moduan: objektu gisa agertzen dira nagusiki. Begiratuak izateko. Horregatik
Bergerrek dio: «Gizonezkoak jardun egiten dute, emakumeak agertu egiten dira».
Testu hau idazten ari naizen unean 2013ko Euskal Herriko Bertsolari
Txapelketa Nagusia martxan dago oraindik. Aurreko edizioa (2009) Maialen
Lujanbiok irabazitako txapelak markatu zuen. Finalaren egunean, 14.000 ikusleren
aurrean, emozioz gainezka, Bilbao Exhibition Center (BEC) euskaltzaletasunaren
ikur bihurturik, Lujanbiok historia egin zuen. Ezin argiago azaldu zuen Joxe Agirrek,
bertsotan noski, une horren garrantzia:
Mila zorion ta goraintzi
eman gabe nola utzi
Euskal Herriko txapela horra Maialeni jantzi
al dezun artean eutsi
ez dezu meritu gutxi
emakumerik oraindik ez zen hortara iritsi
Behin txapela jantzita, tentazioa egon zitekeen pentsatzeko berdintasuna lortua
zegoela. Halere, hiru hilabete geroago (2010eko martxoa) Maialen Lujanbiok, Uxue
Alberdik eta Ainhoa Agirreazaldegik hitzaldi bat eman zuten Arrasaten emakume
bezala bertsolaritzan egindako ibilbidea kontatzeko. Haien hitzek berdintasunaren
ilusioa lausotu zuten.
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Maialen Lujanbioren txapela lortutakoaren sinboloa da. Banakako sinboloa
(sortzailearena) da, zalantzarik gabe, baina baita kolektiboa ere (emakume
bertsolariena eta, neurri batean, euskal emakumeena). Eta bi alde horiek nabarmendu
behar dira, biak, ezinbestez uztarturik, errealitatearen erradiografia fidela egin ahal
izateko.
Urte askoan zehar emakume bertsolariak identitate edo profil ezagatik kexatu
dira. Kolektibo bezala existitzen ziren bakarrik: gu, neska bertsolariak, izen-abizen
propiorik gabe, ñabardurarik gabe, batak bestea ordezkagarriak. Celia Amoros-ek
(1987) ezin hobeto irudikatu zuen egoera hori identikoen espazioaz (espacio de
las idénticas) hitz egin zuenean. Kasu honetan Sören Kierkegaard-en hitzak zituen
abiapuntu (Amorós, 1987:120):
La mujer es una criatura infinita y, en consecuencia, un ser colectivo: la mujer encierra
en si misma todas las mujeres.

Identikoen espazio hau (espacio de los idénticos) berdinen espazioari (espacio
de los iguales) kontrajarri zion. Berdinen espazio horretan gizonezkoek euren arteko
aitortza lortzen dute (Amorós, 1987:121).
(…) por espacio de los iguales entendemos en este contexto el campo gravitatorio de
fuerzas políticas definido por aquellos que ejercen el poder reconociéndose entre sí
como los titulares legítimos del contrato social, a la vez que reconocen la expectativa
de otros posibles titulares que aguardan su turno en calidad de meritorios, que no están
actualmente en ejercicio pero sí en actitud de espera ante un relevo siempre posible, al
menos, en principio.

Aitortza dagoen momentutik errekonozimendu bat dago, subjektuari ohorea
eman ahal zaio, boterea, prestigioa. Berdinen espazioan gizon bakoitzak (Amorosek
gizonak bakarrik irudikatzen ditu espazio horretan) baditu bere ezaugarriak eta
berezitasunak. Horiengatik da ezaguna. Eta euren artean —lehian izan arren—
kidetzat dituzte euren buruak. Horrela eratu dira ere gizon bertsolarien genealogiak.
Izen propioek osatzen dute bertsolaritza garaikidearen ibilbidea eta sarritan entzuten
dira bakoitzaren inguruko anekdotak, istorioak, laudorioak.
Denbora askoan inori ez zaio iruditu historia partzial bat, osatu gabea. Kontuan
hartuta munduan populazio erdia emakumezkoek osatzen dutela, gizonezkoek
bakarrik garatutako edozein jakintza, usadio edo tradiziok susmagarri beharko luke.
Baina ohikotzat jo da.
Emakume bertsolarien desagerpena edo ikusezintasuna ulertzeko gizarteegiturari zein arauei egin izan zaie erreferentzia. Ez zegoen ondo ikusia emakumeak
plazan edota tabernetan ikustea. Gizarte-arau bat zen. Praktikan, gizarte-debekua.
Baina bertsolaritza ez da egun eta ez da izan historikoki debekurako esparru bakarra.
Euskal kultura eta euskal gizartearen eremu askori egokitu zaie antzeko egoera,
salbuespenak salbuespen.
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1970-1980ko hamarkadetatik aurrera egoera iraultzeko lehenengo urratsak
ematen hasi ziren Euskal Herrian, gizarte-mugimendu feministari eta feminismo
akademikoari esker. Halere, ezin da ahaztu ahalegin antolatu horien aurretik
emakume asko (banaka zein taldeka) izan zirela euren rol soziala kinkan jarri
zutenak. Aldaketa-borondatea eurengandik espero zenaren gainetik jarri zuten eta
askotan eredu sozialaren kategoria lortu ez bazuten ere, behintzat euren testuinguruan
erreferentzia bilakatu ziren.
Euskal Herriko historian emakume ezohiko asko egon dira, baina gehienetan
emakumeek beraiek aldarrikatutako figurak dira: emakumeek (eta zenbait gizonek)
emakumeen lorpenak aldarrikatzen, emakumeen egoerak salatzen… Horiek
izan dira eta izaten diraute, egun, feminismoaren zeregin nagusiak. Zailtasunez
beteriko betebeharra, adostasunak biltzen ez dituena, gainera; ez gizarte-mailan, ez
feminismoaren barruan, ezta emakumeen artean ere.
Eztabaidaezinak dira azken 100 urteotan gertatutako mudantzak, gure amonen
bizimodua gogoratzea baino ez dago: hezkuntza-arloan, lan-munduan eta bestelako
gizarte-eremuetan emakumeek lortutako parte-hartzea nabarmena da. Halere,
egunerokotasuneko praktikei erreparatzen badiegu, antzeman daiteke aldaketak ez
direla guztiz errotu eta askotan diskurtsoak errealitatearen aurretik doazela. Sinetsi
egin dugu berdintasuna lortu dela, berdintasun-egoera batean bizi garela. Uste dugu
denok, gizonezkoek eta emakumezkoek eskubide berdinak ditugula eta horrela
aplikatzen zaizkiela —modu automatikoan— batzuei eta besteei. Emakumeak
publikoki ikusteari eta egoteari esaten zaio berdintasuna. Ez da hautematen zertan
gauzatzen den egote hori eta presentzia horrek zer-nolako aldaketa islatzen duen
gizartean, alegia, zein mudantza gertatu diren egitura-mailan. Izan ere, egiturak
(genero-sistemari dagozkionak) berdin mantentzen badira, aldaketek, halabeharrez,
azalekoak izaten jarraituko dute.
Lortutakoaren diskurtsoa zabaltzen da emaitzak argi ikusi gabe.
Eskizofrenia moduko horren arrazoiak gizartean bertan topa daitezke. Garai
batean emakumeek bertsolariak izateko trabak gizartean topatzen zituzten, eta egun
oztopoek bertan jarraitzen dutela esan dezakegu. Feminismoa edo berdintasuna ez
da, oro har, proiektu sozialtzat hartzen eta, ondorioz, aldaketa sakonak bultzatzea
oso zaila egiten da. Bai bertsolaritzaren eremuan, bai euskal gizartean edo euskal
kulturaren arloan. Diagnostiko horren isla d(it)ugu egungo egoera(k) paradoxikoa(k).
Paradoxen garaian, identitate paradoxikoa(k). Premisa hau bizi garen unearen
ezaugarri nagusietakoa omen da. Testu honek egoera paradoxiko horretan sakontzea
du helburu, euskal kulturaren eremu zehatz bat oinarri hartuta: bertsolaritza.
Oso egokiak dira Bergerren hitzak: ikusten duguna guztiz baldintzatzen du
dakigunak; uste edo pentsatzen dugunak. Gizarte-aurreikuspenak, irudikapenak
eta desioak hor islatuko dira. Gauzak horrela, Bergerren planteamenduak bidea
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ematen digu hausnartzeko egun euskal kulturan gizon eta emakumezkoen inguruan
dauden ezagutza eta, batez ere, usteei buruz. Nola ikusten ditugu gizonezkoak eta
emakumezkoak? Zer elementu daude begirada horien oinarrian?
Aipatu dudan moduan, nago une honetan begirada horren abiapuntuan paradoxa
dagoela eta paradoxa izan daiteke genero-sistemak egun bizirauteko topatu duen
aterpetxea. Paradoxan bizitzera ohituta, kontraesanak ohikoak bilakatzen dira eta
horrela justifika daiteke aldaketen eragin mugatua.
Ondoren, ideia hori garatu nahi da, hiru alderdi (hiru paradoxa) zehatz landuz.
Hirurek zerikusia dute bertsolaritzaren munduarekin, baina, baita ere, era zabal
batean Euskal Kulturarekin eta orokorrean euskal gizartearekin.
Hiru paradoxa hauen bitartez egun, oraindik, berdintasuna lortzeko topatzen
diren hainbat oztopo nabarmendu nahi dira, betiere hausnarketarekin eta
eztabaidarekin jarraitzeko asmoarekin.
5.1. GIZARTE-DEBEKUAK EMATEN DIO OHOREA
Bertsolaritzari buruz95 idatzia dagoen lehenengo aipamenak emakumeei egiten
die erreferentzia, emakume profazadoreei, hain zuzen ere. Horiek XV. mendeko
kaleak eta plazak betetzen zituzten euren kantu eta bertsoekin. Protagonismo eta
onarpen bikaina izango zutela ez da zalantzarik, bestela zaila da imajinatzea zeintzuk
liratekeen Bizkaiko Foru batek haien parte-hartze publikoa debekatzeko arrazoiak.
Ez dira ezagutzen debeku horren arrazoiak, baina argi dago nori zihoakion
zuzendua: herriz herri eta merkatuz merkatu zebiltzan emakumeei. Emakume
xumeak, alaiak, umoretsuak, hitz-jolaserako eta txantxarako beti prest zeudenak.
Zergatik ziren bertsoak kaltegarriak agintarien ustez? Pentsa daiteke agian praktika
bera ez zela hain kaltegarritzat jotzen, baina bai praktika horrek hartzen zuen
tokia, espazio publikoa alegia. Hori lotu daiteke emakumeak publikoki azaltzeko
izan dituen arazoekin. Bereziki XIX. mendetik aurrera Mendebaldeko ideologiak
argi utzi izan du emakumeen lekuak, espazio sozialak zein izan behar zuen: eremu
pribatua, familia-gunea, etxea eta etxeari lotutako testuingurua. Hortik kanpoko
espazioak ez ziren aproposak emakumeek hainbat jarduera gauzatzeko: tabernak,
plazak, frontoiak… Agian ikusle gisa, baina ez protagonista. Gizonezkoek, aldiz,
baimena zuten horrelako toki publikoetan agertzeko eta jarduteko. Botere-guneak
ziren eta haientzat zeuden erreserbatuta.
Era berean, ezinezkoa da jakitea zein izan zen Bizkaiko Foru debekatzaile
horren eragina. Baina ezaguna da horren ezarpenetik aurrera emakume bertsolariak
desagertu egin zirela. Behintzat denbora luze batez ez dira apenas dokumentu edota
kroniketan aipatuak izango. XX. mendeak aurrera egin arte oso gutxi dira ezagutzen
95. «Bertsolaritza» aipatzen da hemen baina agian egokia litzateke «aurre-bertsolaritzaz» hitz
egitea, XV. mendean egiten zena eta egun egiten dena nahiko ezberdinak direlako.
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diren emakume bertsolarien izenak. Carmen Larrañagak haietako batzuk aipatzen
ditu egindako bilketa-lan interesgarrian. Hona hemen adibide batzuk (Larrañaga,
1997: 61-63): Sancha Ochoa de Ozaeta, Vicenta Mogel96, De la Cruz97, Indalezio
Bizkarrondo, Bilintxek aipatutako Joxepa98, Marie Argain de Cambó edo María
Echegaray de Hasparren.
Oso gutxi dakigu emakume horien inguruan. Izena eta datu solte batzuk baino
ez. Horren ondorioz esan daiteke bertsolaritzaren ibilbidea, garapena eta memoria
gizonezkoekin bereziki osatua izan dela. Aldiz, emakumeen genealogia hutsunez
beterik dago eta ez du ematen narrazio osatu bat eratzeko.
Baina zergatik izan ziren emakumeak kanporatuak betsolaritzatik? Horren
inguruan hipotesiak eta espekulazioak baino ez daude. Joxe Azurmendik (1990)
esate baterako debeku hori aztertu eta gero, Trentoko Kontzilioaren (1545-1563)
eragina izan zela dio. Haren ustez, bilkura hartan finkatutako irizpideek ondorio
zuzena izango dute emakumeak eremu publikotik atera behar izatearekin. Asmo
zuzentzailea zuen Kontzilioak eta emakumeen jarduerekin gertatu zen moduan,
euskal kulturaren eremuan eragina izan zuen, bertako ohiturak zuzendu behar zirela
uste zuten eta.
Joxe Azurmendiren teoria zalantzan jarri gabe, Carmen Larrañagak (1994)
beste arrazoibide bat garatu zuen emakumeen presentzia eza azaltzeko. Haren ustez
emakumeak bertsolaritzan ez egotearen arrazoia jarduera horren definizioan bertan
topa daiteke. Larrañagak dioenez bertsolaritza definitzeko garaian, bertsolaritza
kontuan hartu beharrean bertsolaria bera aintzat hartzea litzateke joera. Modu
horretan bertsolariaren figura eta haren ezaugarriak bertsolaritza ulertzeko elementu
nagusi bilakatuko lirateke. Kontuan izanda luzaroan gizonezkoak protagonistak
izan direla, argi dago haien egiteko, egoteko eta kantatzeko moduak eredutzat
hartu direla, kanon bilakatzeraino. Horretara egokitu izan ez direnak periferian edo
isiltasunean geratu dira, euskal kulturaren adierazpena den bertsolaritza bezalako
jardueren garapenean parte hartu ezinik.
Ez egote horrek eragin du emakumeentzako eredu-faltan, eta oso zaila gertatu
da emakumeen artean jarraitutasuna izatea. Agertzen ziren bertsolari emakume
gazteek ez zuten norengan begiratu, ez zeinen ondorengo sentitu.
Era horretan, emakumeak bertsolaritzaren definiziotik kanpo egon dira denbora
askoan; ezin izan dira egon bertsolariaren ohiko ingurunean: ez epaile, gai-jartzaile,
antolatzaile, ezta publiko gisa ere; izan ere, orain dela gutxi arte emakume gutxi ziren
bertsolarien jarraitzaile. Bertsolaritzari lotutako emakume batek aitortu zidanez,
gazte garaian gurasoekin saioetara joaten zenean espresuki eskatzen ziola amari
96. Bereak omen dira 1818an konposatutako «Gaboneco cantac vizcaitarrentzat».
97. De la Cruz moja zen, eta haren abizena bakarrik ezagutzen da.
98. Bilintxek ematen du emakume bertsolari honen berri eta bat-batekoan zuen trebezia nabarmendu
zuen bertso batzuen bidez.
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makilatu gabe eta takoizko zapatarik gabe joatea. Feminitatearekin loturiko edozein
elementu tokiz kanpoko adierazpena kontsideratzen zen.
Paradoxa burutzen ikusi dugu: emakumeek inauguratutako tradizio bat,
denborarekin gizonezkoen eskuetara pasatzen da. Bolada luze batez emakumeak
ikusezin mantentzen dira XX. mendeak aurrera egin arte. Haren itzulera baldintzatuta
egongo da, ordurako arauak, manerak, jarrerak, kantaerak, keinuak… maskulinitateak
inposatutakoak dira. Gizonezkoena da ere ospea eta aitortza.
Antzeko prozesua gertatu da beste tradizio eta jakintza batzuekin. Agian adibide
argiena euskal sukaldaritzan topa daiteke. Eremu horretan izandako fenomenoa
deskribatzeko Teresa del Vallek (1997) ezagupen edo jakintzen usurpazioaz hitz
egiten zuen. Mendeetan zehar emakumeen eskuetan egondako jarduera bat —kasu
honetan sukaldaritza—, inongo aitorpenik jaso ez duena, inongo balio sozialik izan
ez duena, gizonezkoen eskuetara pasatzen denean prestigioa bereganatzen du eta
botere-gune bilakatzen da. Gizonezko horiek, halabeharrez, aurreko emakumezkoek
egindako lanaz eta garatutako jakinduriaz baliatzen dira, baina aitorpena ez zaie
iristen, ez baldin bada maila pertsonalean, anekdota gisa, sukaldari famatuek euren
amonak edo amak aipatzen dituztenean.
Ikusi denez, bertsolaritzaren kasuan fama eta ohorea emakumeei debekatu zaie.
Profazadoreak kaletik eta gune publikotik atera eta haien ordez gizonezkoak sartu.
Era horretan, batzuentzat debekua izan zena beste batzuentzat espresiobide bihurtu
zen, euskal kulturaren eremu publikoan haien pentsamendu eta diskurtsoa garatzeko
aukera bilakatuz.
5.2. ARRAZOIEN GORAIPAMENAK ETA GORPUTZAREN DESAGERPENA
Azken urteotan hainbat elkarrizketa burutu ahal izan ditut zenbait bertsolarirekin99.
Ia denei elkarrizketaren momenturen batean galdera bera egin izan diet: zer garrantzi
ematen diozu zure gorputzari bertsotan aritzeko momentuan? Gorputzak parte
hartzen al du zure kantaeran, sorkuntza-prozesuan?
Harridura izan da gehien errepikatu den espresioa galdera hura entzundakoan.
2011n Bertsolari pelikula estreinatu zen (Altuna, 2011). Bertako eszena batean
Andoni Egaña bertsolaria prest agertzen da esperimentu batean parte hartzeko:
bertsolarien burmuina aztertu nahi dute, nola lan egiten duen jakiteko asmoz. Basque
Center on Cognition, Brain and Languaje (BCCBL) erakundeak anbizio handiko
99. Elkarrizketa hauek «Continuidades, conflictos y rupturas frente a la desigualdad: relaciones
de género y prácticas corporales y emocionales en las/os jóvenes vascos» deituriko ikerketaren
barruan burutu ahal izan ditut. Ikerlana Zientzia eta Berrikuntza Ministeriokoak finantzatu zuen 20102012 urteetan (FEM2009-07679, FEME) eta Euskal Herriko Unibertsitateak 2010-2011 urteetan
(EHU09/32). Ikerketaren koordinatzailea Mari Luz Esteban izan da eta bertan honako ikertzaile hauek
hartu dute parte: Margaret Bullen, Carmen Díez, Jone M. Hernández eta Elixabete Imaz.
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ikerketa jarri du martxan. El Diario Vasco egunkariak ikerketa horren helburuen
berri ematen zuen 2012ko urtarrilaren 27an:
(…) descubrir qué hay en la cabeza de los bertsolaris o, más precisamente, tratar de
conocer desde una perspectiva científica qué ocurre en su cerebro para que, en unos
pocos segundos, sean capaces de improvisar composiciones que, además, tienen que
adaptarse a temas inesperados y a condiciones muy estrictas en lo que a métrica, rima
y melodía se refiere.

Esperimentu horrek bat egiten du egun bertsolaritza zer den ulertzeko proposatzen den teoria nagusiarekin: bertsolariaren lana arrazoiari, diskurtsoari eta erretorikari lotua dago (Gartzia, Egaña, Sarasua, 2001). Gorputza, nonbait, errefusatua
geratzen da. Ez du ematen garrantzi berezirik duenik bertsolariaren jardunbidean.
Horra hor paradoxaren muina: gorputzak garrantzirik ez badu (bertsogintzan),
orduan zergatik bilakatzen da arazo emakumeak taularatzen direnean?
Gizonezkoen gorputza eredu bakarra zen bertsolaritzaren baitan. Haien
gorputza, eta gorputzarekin batera datozen ezaugarri eta elementuak: ahotsa,
gorpuzkera, besoak eta eskuak, sorbalda eta bularra, hankak.
Urteetan zehar bertsolari batetik bestera pasatako mezua hau izan da: presentzia
indartsua eman behar da eszenatokian. Gai horren inguruan aritu zen Mari Luz
Esteban (Esteban, 2004: 198) ondorio honetara iristeko:
Al margen de su habilidad y formación para improvisar versos, los y las principiantes
son educados en unas determinadas actitudes y técnicas corporales que constituyen la
postura típica del bertsolari, que, aunque con variaciones, es la de una persona de pie,
erguida, bien plantada, con las manos habitualmente en los bolsillos o unidas en la
espalda, y que nos remite a su vez a un valor fundamental de la cultura vasca, con es la
expresión de la «fuerza» (indarra, en euskara).

Bertsolaritzan, gizonezkoen gorputza eredu bakarra izateaz gain, klonikoa ere
izan dela esan daiteke. Miren Artetxek bertsolariak ezin hobeto azaltzen du ideia hori:
O sea, mutilen gorputza, nolabait esateko bertsolaristikoki danak igualak dira, ez baldin
bada bat oso oso luzia, bestia oso potoloa, bestia oso kalboa, baiña danak igualak dira.

Tradizionalki dibergentziarako aukera bakarra gizonezkoen akats fisikoak
izan dira (eta dira): horiek ezinbesteko lehengai bilakatu dira bertsolarien artean
zirikatzeko, umorea lantzeko: baten sudurra, bestearen belarriak, kupela, ile falta…
Bertsolaritza garaikidean emakume bertsolariak agertzearekin batera, gauzak ez
ziren gehiegi aldatu. 1980ko hamarkadaren bukaeran eta 1990ekoaren hasieran
Kristina Mardaras100, Arantzazu Loidi, Iratxe Ibarra, Estitxu Arozena, Maialen
100. Kristina Mardaras kasu berezia izan zen garai hartan. Egungo bertsolariekin konparatuta
Mardaras berandu hasi zen bertsotan (1982 urtearen inguruan): 30 urte pasata zituen lehenengo plazak
egiten hasi zenean. Adinagatik ere, Mardaras oso kontzientea zen bere emakume-izaerarekin. Bi semealabaren ama zen. Ardura profesionalak zituen eta horrek eramaten zuen esatera bera zela emakume
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Lujanbio edo Ainhoa Agirreazaldegi, besteak beste, bertsotan aritzen ziren, baina
Carmen Larrañagak garai hartan egindako diagnostikoa ezin argiagoa zen (Aristi,
1992): bertsolaritzan ez zegoen tokirik feminitatearentzat; emakumeentzat bai,
maskulinizatzearen truke.
Antzeko ondorioak ateratzen zituen Artetxek elkarrizketa batean:
(Galdera: Zure ustez gorputza bada elementu bat hor —bertsolaritzan— jokoan
dagoena?) «Bai, nahi edo ez. Ni beti, nire estrategia izan da ezkutatu, esan nahi det,
hau (gorputza seinalatuz) ez balego bezala, ze handicap bat da».

Traba bat zen emakume izatea bertsolaritzan aritzeko, eta bereziki emakume
bezala agertu nahi izatea (fisikoki, estetikoki, janzkeraren bitartez…). Bertsotarako
gai bilakatzen zen emakumea, txantxarako aukera, bertsokideari ateraldi erraza
eskaintzen zitzaion. Publikoa ere modu horretan baldintzatzea ez bide zen egokia.
Hobe, besteekin bat egitea, besteon artean —mutil nahiz gizonen artean— beste bat
izatea. Bereizi gabe.
Baina galderak hor dirau: zergatik bihurtzen da arazo gorputza (emakumeen
gorputza) gorputzak garrantzia ez duen testuinguru batean? Horra hor aurretik
aipatutako paradoxa: gorputza bigarren mailako gaia baldin bazen, zergatik sentitzen
zuten emakumeek ezkutatzeko beharra? Zergatik bat-batean gorputza arazo
bilakatzen da?
«La bertsolaritza debe recuperar/integrar el cuerpo. Incorporar el cuerpo
supone incorporar las emociones», Virginia Imazen hitzak dira hauek101 eta entzun
nituenetik oso presente izan ditut. Imaz bertsolaritzarako bide/ikuspegi berri bat
aldarrikatzen ari zela uste dut. Bertan diskurtso eta arrazoiekin batera, emozioak
eta gorputzak ere kontuan hartu beharko liratekeela esaten zuen. Agian, gorputzen
uniformizazioa emozioak estaltzeko bide bat izan da. Bertsotan arrazoiak izan dira
muina. Horrela, arrazoia/oratoria/komunikazioa bezalako elementuak nabarmendu
dira (bat-batekotasunarekin batera) egungo bertsolaritza definitzeko garaian. Eta
Imazek aldarrikatutako emozioak, non geratu dira?
Galdera iradokitzailea, baina ezin da ahaztu arrazoien eta emozioen arteko
banaketa faltsua dela: emozioak kulturalki, sozialki sortuak dira, mundu-ikuskera
bati lotuak. Hori dela-eta, emozioek ere, arrazoiek bezainbeste balio dute gizarte
baten arauak islatzeko. Horregatik, eta ideiekin gertatzen den bezala, esan dezakegu,
bertsolari bakarra, azken batean genero-sistemak emakumeei ezartzen dizkien rolak, ardurak, mugak,
eta abar, denborarekin egiten dira bereziki nabarmen: lan-munduan sartzean, familia osatzearen alde
agertzean… Bertsozaletzat eta euskaltzaletzat jotzen zuen bere burua, eta horiek izan ziren bere kasuan
bertsotan murgiltzeko arrazoi sendo bat. Baina horretaz gain, argi zuen testuinguru horietan emakumeen
presentzia beharrezkoa zela. Gizartean, oro har, hainbat aldaketa ematen ari ziren, eta horiek euskal
kulturan zabaldu behar zirelakoan zegoen. Erronka hori ere bere gain hartu zuen. Berarekin hizketan
askotan aipatzen du ideia bera: ate bat ireki behar zen emakumeentzat.
101. 2010eko urriaren 31n Virginia Imazek hitzaldi bat eman zuen «Genero eta umorea»ren
inguruan. Bertsozale Elkarteak antolatu zuen eta Villabonan duen egoitzan egin zen.
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emozio balizkoak/onartuak eta onartzen ez direnak agertzen direla. Jakin badakigu
sentimendu mota guztiek ez dutela ez pisu, ez kontsiderazio bera. Praktikan,
sentimendu mota batzuk adieraztea aldarrikapen politiko bat bihurtu daiteke. Era
berean, sentimenduak ezkutatzea eta ukatzea bizitzaren aurrean dugun jarreraren isla
izan daiteke.
Emakumei emozioen unibertsoa atxiki izan zaie, baina emozio horien artean,
batzuk emozio onartuak dira: amatasunari lotutakoak esate baterako; beste batzuk
emozio zigortuak dira: sexualitateari lotutakoak, gorputzari lotutakoak. Emozio
ezberdinen bidegurutze horretan emozioen bi aurpegi agerian geratzen dira (Lutz,
2008). Batetik, emozioak jario handiko indarra izan daitezke, kemenaren jatorria;
bestetik, irrazionalak izan daitezke eta arriskutsuak. Horregatik, emakumeek
emozioekin duten lotura epaitua izan da sarritan. Kontraesanez beteriko balorazioa
dugu hemen: batzuetan goraipatzeko; askotan horren gaineko kontrola (autokontrola)
eskatzeko. Emozioen inguruan egindako bi interpretazio hauek emakume prototipo
batean biltzen dira: emakume emozionala. Emakume emozionalak arriskutsuak dira:
bizitza aurrera ateratzeko kemena erakusten dute, baina, aldi berean, kontrolaezinak
gerta daitezke. Horren guztiaren ondorioz emakume emozional horiek (gehienetan
emakumeak protagonista diren egoerak emozionalak dira) genero sistemaren ispilu
bilakatzen dira. Genero-sistemak arriskutsutzat jotzen du emakume emozionalaren
eredu hau, eta horregatik hainbat neurri hartzen ditu haren aurrean, arau sozial
zorrotzak ezarriz. Alde batetik, emakumeen emozioak norbanakoaren esparruan
kokatzen ditu; ez dira konpartitu behar, emakume bakoitzaren emozioak dira,
kaotikoak, antisozialak. Bestetik, eta aurrekoarekin lotuta, emakumeei loturiko
emozioak eremu pribatuan, intimoan, mantendu behar dira (familian, lagunartean).
Ez dira emozio publikoak edo formalak; ez dute zerikusirik ekonomiarekin esate
baterako.
Hainbat korronte feminista hasiak dira emozioen mundua aztertzen eta ikuspegi
berri bat aldarrikatzen. Horien ustez, emozioak ez dira kaosaren sinonimo, emozioak
askotan arazoekin daude lotuta. Eta arazo horiek emakume askoren bizitzan topatzen
diren arazoak izan daitezke. Ikuspuntu horretatik arazo politikoak direla aldarrikatzen
da. Horregatik emakumeei euren emozioak kontrolatzeko eskatzen zaienean, arazo
horien aitorpena ukatzen ari zaie.
Feminismoa horren gaineko irakurketa berri bat planteatzen ari da: emakume
emozionalek, irrazionaltasunaren mugan kokatzen direnak, urrats txiki bat eman
behar dute euren emozionalitateak adierazten dituen arazoak kritika sozial bihurtzeko.
Bertsolaritzak zeregin garrantzitsu bat du betebehar horretan.
2013ko txapelketan esandakoaren adibide argia bizi izan zen Hendaian urriaren
12an egin zen saioan. Hau izan zen egun horretan agindutako kartzelako gaia102: «Lor
zenezakeen guztia lortu duzu baina jendeak ez dizu begirune handirik». Prestigioa,
102. Kartzelako gaia txapelketan bertsolariek egin behar izaten duten ariketetako bat da.
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fama, boterea, aberastasuna… horrelako hitzak etor daitezke burura gaia entzunda.
Eta horrela saioan parte hartutako bertsolariak politikari, mediku, edota eliteko
futbolarien ahotan hasi ziren kantuan. Lehenengo bost bertsoaldi entzun eta gero,
ondoan nuen lagunak zera bota zidan: «Zergatik inork ez du irudikatu emakume bat,
demagun ama bat?»
Beharbada hori ez zen gaiari hobekien zetorkion pertsonaia. Baina, paradoxikoki,
ordura arte eszenatokitik pasatako pertsonaia guztiek begirune handia edo oso handia
lortu ez bazuten ere, aitortza, boterea, ospea bazuten. Halere, gehiago espero zuten.
Nire lagunaren hitzak entzun izan balitu bezala, Amaia Agirrek amaren
roletik kantatu zuen. Bere amatasunaz ari zen, amatasun lesbiko batetik. Beretik
kantatu zuen, emozioak erdigunean jarrita eta agian horregatik arriskatu zuen, bere
planteamendua gaiarekin ez zetorrela pentsatzeko aukera ematen zuen eta. Edozein
kasuan, aitortu behar da, gutxitan entzun izan dela horrelako testigantza oholtza
gainean, bertsotan, emakume baten ahotsetik, bihotzetik, barrutik. Hori ikusi nuen
nik: emozioak politikara ekartzeko adibide ezin hobea.
5.3. KANTU KOLEKTIBOAK IRUDIKATUTAKO UTOPIA MUGATUA
Tim Ingold-entzat (2007) bat-batekotasuna munduan egoteko beste modu bat
litzateke. Bertan produktuak baino gehiago, prozesuak luke protagonismoa, bertan
kokatzen baitira berrikuntzarako elementuak eta ahaleginak. Hau harrigarria suerta
daiteke gurea bezalako testuinguru batean, lehentasuna eta helburua produkzioak
eta produktuak duten honetan. Horregatik, Ingoldek dioen bezala, arreta prozesuan
jartzea iraultzailea gerta daiteke. Antropologo britainiarraren baitan, gutxienez
ikuspegi eta ikusmira ezberdin baten isla litzateke bat-batekotasunaren alde egiteko
joera.
Euskal Herrian sarritan goraipatu da bat-batekotasunaren tradizioa eta
bertsolaritza horren erakusle nabarmenena izan da. Baina, sakonean, gizarte
ezberdin baten adierazlea da bertsolaritza? Besteak beste, genero-ikuspegia edota
begirada feminista horren neurgailu eraginkorra izan daiteke. Aurreko bi puntuetan
nabarmendu den bezala, berdintasunari dagokionez, argi dago bertsolaritzak
bere mugak erakutsi dituela historian zehar kultur eta identitate-adierazle gisa.
Bertsolaritzaren eta gizartearen artean elkar-eragite zuzena dagoela nabaria da:
bere gizartearen fruitua da berau; baina modu berean bertsolaritzak badu gaitasuna
bere testuinguruan eragiteko. Hainbat egilek azpimarratzen dutenez, bertsozaleek
ezinbesteko protagonismoa dute bertsolarien performancean.103 Linda White-ren
hitzek ezin hobeto laburbiltzen dute ideia hori (White, 2001: 12):
103. Ideia hau irudikatzeko oso baliagarria gertatu zait Ikuska 18 (Ezeiza, 1984) dokumentala
ikustea. Bertan Xabier Amuriza azaltzen da protagonista gisa, 1980ko Euskal Herriko Txapelketan
kantatutako bertso baten egituratze-prozesua azalduz. Momentu horretako bere barne-pentsamendua
azaltzen du bertsolariak dokumentalean, eta bertan, une horretan publikoarekin zuen «elkarrizketa»
edota loturaren eragina argi ikusten da.
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The art of the bertsolari requires an audience (…) The audience participates in the
creation of the bertso both vocally (…) and non-vocally (…). In performance, there is
a simbiosis between Performer and public.

Agian bertsoa kantu kolektiboa delako (sortzailearen eta publikoaren artean
egiten dena) eta bilkura horretan oso zaila delako adostasunak bilatzea, bat-batekotasunaren erreinuan, paradoxikoki, beti ez da posible beste mundu batzuk eraikitzea.
Adostasun horretan hainbat oztopo egon daitezke, baina testu honetan bi
nabarmendu nahiko nituzke euskal gizartean/kulturan bakarrik ez, baina horretan
ere eragina dutenak. Biak ere nahiko izaera paradoxikoa dutenak.
5.3.1. Matriarkatua eta botere ikusezina
Ohikoa eta klasikoa bilakatu da matriarkatuaren inguruko eztabaida gurean.
XXI. mendean oraindik aldiro-aldiro agertzen den debatea dugu hauxe: euskal
matriarkatuaz hitz egin daiteke? Existitu da? Euskaldunen berezitasuna izan da?
Ez naiz testu honetan hasiko aldeko edo aurkako argumentuak zerrendatzen
edota eztabaidatzen. Luzeegi joko luke. Nire ustez Teresa del Valle eta berarekin
batera Mujer Vasca. Imagen y realidad (1985) izenburua duen lana burutzen aritu
ziren ikertzaileek nahiko argi azaldu zuten momentu hartan ez dagoela froga edota
testigantza nahikorik matriarkaturik izan zenik sinesteko. Mito moduko bat litzateke,
ideologia bat, gizartean zabaldu eta eratu dena. Edonola, haren existentzia frogatu
ezin bada ere, argi dago funtzio sozial bat bete duela: (euskal) emakumeentzat botereeredu zehatz bat garatzen lagundu du. Botere ikusezinarena. Zertan datza (euskal)
emakumezkoei atxikitako botere mota hori? Elementu ezberdinekin lotu daiteke,
baina denek ezaugarri amankomun bat dute: apaltasuna, itzala, pribatutasuna…
Euskal Herriaren historian matriarkatuak izan dituen mugak sakon aztertu ditu
euskal antropologia feministak. Korronte horren ustez, ideologia horren jatorria
Joxemiel Barandiaranen lanekin lotu daiteke. Barandiaran euskal antropologiaren
sortzailetzat hartu izan da eta, zalantzarik gabe, erreferente bat da euskal gizartearen
eta kulturaren azterketan. Haren lanetan, emakumeak ongi definitutako bi eremuren
inguruan kokatzen dira nagusiki: nekazaritza-ingurunean eta mitologiaren munduan.
Barandiaranek emakumeak nekazaritza-gizartean behatzen ditu eta arreta
berezia jartzen du familia-instituzioan eta erlijioaren eremuan. Mujer Vasca (Del
Valle, 1985: 23) liburuan aipatzen den moduan, Barandiaranek emakumearen
garrantzia goresten du baserriko unitate sozioekonomikoaren barruan; horrela,
emakumea azaltzen den jarduera nagusiak dira «las asociadas con los ritos de paso,
especialmente el nacimiento y la muerte». Gainera, etxeko antolaketari lotutako
guztiaz arduratzen da emakumea, hala nola adingabeen zaintzaz, gizarte-lanez eta
hizkuntzaren transmisioaz.
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Lehen ikerketa horietan unitate domestikoan emakumeei emandako
protagonismoak ondorioak izango ditu, emakumeek euskal gizartean izandako
garrantzia azpimarratzen zuen hipotesian. Aipatu hipotesiak emakumearen (ustezko)
posizioa gizonarekiko berdintasunean kokatzen zuen. Sinesmen mota horientzako
lehen euskarri teorikoak Caro Barojaren lanean jasotzen dira. Del Valleren (1985:
28) arabera, Caro Barojak Los pueblos del Norte (1977) liburuan, gizarte matrilineal
bat noizbait egon izanaz hitz egiten du.
Mota horretako baieztapenek indar handiagoa hartuko lukete bigarren ikerketalerro baten sorrerarekin. Ikerketa-lerro hori Barandiaranek indar bereziz garatutako
euskal mitologiaren azterketari lotua legoke. Eremu horretan, euskal mitologiaren
elementu nagusitzat hartzen duen Mariren figura bereizten du, eta honela deskribatzen
du: «Núcleo temático o punto de convergencia de numerosos temas míticos de
diversas procedencias» (Del Valle, 1985: 25).
Nekazaritza-guneko emakumeen irudi goreslearen proposamen horrekin eta
emakumezkoen pertsonaia mitologikoen boterearekin bat eginaz, narrazio-paradigma
berri bat sortzen da, hau ere euskal emakumearen profila goraipatzeko prest.
Nazionalismo klasikoaz edo tradiziozkoaz ari gara. Beste korronte ideologikoak alde
batera utzita, euskal emakumearen errepresentazio «idilikoa» egonkortzen ardatz
nagusia izan da. Mujer Vasca (Del Valle, 1985: 229) azpimarratzen den moduan:
En las teorizaciones y escritos nacionalistas, la mujer aparece sistemáticamente asociada
a las imágenes de madres, tierra, Virgen y Patria. Así, ama (la madre), Amabirjiña (la
Virgen), Ama Aberria (la Patria), y Ama Lur (la Tierra), se identifican con la figura de
la madre, lo más puro, lo más elevado, lo que está por encima de lo humano. A otro
nivel, la mujer se considera un elemento fundamental como perpetuadora de la raza,
transmisora de la lengua y mantenedora de la familia.

Bestalde, Mujer Vasca talde ikertzaileko partaide izan zen Begoña Aretxagak
1988an argitaratu zuen Los funerales en el nacionalismo radical vasco. Lan horretan
Aretxagak azpimarratzen du euskal kulturan etxeak duen pisu sinbolikoa. Eta horren
erdian, emakumea kokatzen da. Horrek bidea eman du berriz emakumearen eta
etxearen arteko lotura goraipatzeko. Etxeko andrea: etxeko martxaz arduratzen
dena; etxea gobernatzen duena, eta bide batez familia, seme-alabak; etxea zaindu eta
mantentzen duena…
Orain arte esandakoari lotuta, beste aipamen bat, kasu honetan emakumeek
tradizionalki hartu duten transmisio lanari/zereginari buruz, seguruenik, euskal
kulturan gehien goraipatu den funtzioa emakumeen paper sozialaz hitz egitean.
Emakumeei transmisioaren ardura egokitu zaie: bereziki hizkuntz transmisioa
(euskara), baina baita ere, zentzu zabal batean, hainbat euskal balio, ohitura edota
usadiorena. Jarduera hori aitortu zaie, baina gehienetan modu kolektiboan (berriz ere
emakume guztiak identikoak (Identicas) izango balira bezala: amak, andereñoak…)
eta beti bitartekari-rolean; oso gutxitan, aldiz, sortzaile, aitzindari, bultzatzaile
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gisa. Berriz ere barrura begirako eginkizuna: euskal komunitatea trinkotu, ziurtatu,
finkatu… Horrelako zereginetan euskal emakumeek adierazitako sendotasuna
goraipatu ohi da, kasu honetan emakumeen berezko barne-indar bati erreferentzia
egiten ziolarik.
Mujer Vasca ikerlanak arreta berezia eskaini zion indarraren nozioari, indarrak
euskal kulturan pisu sinboliko nabarmena du-eta. Protagonismo horrek lan-munduari
loturiko betebeharretan eta aisialdian du isla, eta horren adibide ugari topa ditzakegu.
Indar fisikoa bi sexuetan baloratzen da, bereziki indarra lana aurrera ateratzeko
garaian ezinbestekoa den tokietan. Hori dela-eta, gizonak ez ezik, emakumeak ere
nekazaritza- eta arrantza-munduan protagonismoa du, bertan indarra behin eta
berriro ikusgai baitago.
Hori esanda, aitortu beharrean gaude, orobat, euskal kulturak gehienetan
indarraren beste motatako irudiak kanporatu izan dituela: estropadak, gizonprobak, aizkolarien arteko desafioak, harri-jasotzaileak...; horiek dira zalantzarik
gabe indarraren erakusleiho adierazgarrienak. Jarduera mota horiek, nekazaritzaeta arrantza-munduekin dute lotura zuzena, eta denetan gizonezkoen indarra da
protagonista bakarra.
Emakumeen indar fisikoa ezaguna izanda ere, argi dago hura ez dagoela
erritualizatua eta ez da izaten prestigiorako elementu. Kasu horretan emakumeek
badute bestelako betebeharrekoa indar fisikoaren inguruan, janariaren prestaketari
lotua doana esate baterako. Izan ere, janaren bitartez gizonezkoek indarra mantendu
eta handitu egiten dute, eta horretan bai, emakumeak protagonista dira.
Baina badira euskal kulturan indarrari loturiko bestelako nozioak. Adibidez,
herri-sinesmenaren arabera, ugaltze-indarra gizonezkoen hazian eta emakumezkoen
odolean aurkitzen dugu. Sandra Ott-ek esandakoaren harira (del Valle, 1985: 175188) gizonezkoen ugaltze-indarra koitoan sustatuko litzateke. Emakumezkoena,
berriz, haziak ernaltzea lortzen duenean. Emakumeen indarra umearen jaiotzearekin
batera azalduko da eta indar hori amaren esnean mantenduko da.
Orain arte azaldutakoaren ondorioz esan daiteke gizonezkoei dagokien indarra
ekintzaren bitartez adierazten dela; emakumezkoena, aldiz, egonean edo sostengua
ematean agertuko litzateke nagusiki, jarrera edo izaera sendo horretan.
Etxekoandrea, familiaren sostengua, ama, transmisioaren arduraduna… Horiek
izan dira ohiko rolak euskal emakumeen kasuan. Boterea, lortzekotan, esparru
horietan lortu du. Barrura begirako boterea, botere (ia) ikusezina.
5.3.2. Eztabaidarik gabeko berdintasuna
Feminismoak emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzea helburu
bilakatu du munduan zehar. Mendebaldeko gizarteek ibilbide luzea egin dute
lorpen horri begira, tartean kolektibo, erakunde, talde, pertsona askoren lan eta

150

Diskurtsoak, eraikuntzak, gorputzak

konpromisoari esker. Baliabide ugari erabili dira eta erabiltzen dira parekotasuna
lortzeko asmoz eta argi dago azken mendean horren guztiaren emaitzak jaso direla.
Emakumeen presentzia nabaria da eta bereganatutako gizarte-eremuak asko dira
(hezkuntza, formazioa, politika, aisialdia, kirola, kultura… batzuk aipatzeagatik).
Halere, egote horrek ameskeria bat sor dezake: lortutako berdintasunarena.
Egoteak berak eskubideen aitorpena dakar baina hori, nahikoa al da? Egun,
Mendebaldeko gizarteetan behintzat, gutxik ukatuko dituzte emakumeen
eskubideak; gizonezkoek eta emakumezkoek aukera berdinak izateko eskubidea.
Baina horrek berdintasuna ziurtatzen du? Arlo ezberdinetan egiten ari diren ikerketa
feministek argi marrazten dute egungo errealitatea, eta esan daiteke aukera berdinen
eskubidearen aitorpenak eta horri begira jarritako baliabideek ez dutela ziurtatzen
parekotasun horren gauzapena. Gizarte-egitura, balio-sistema, arau sozialak aldatzen
eta berregituratzen ez diren bitartean, ahalegin guztiak antzuak gerta daitezke.
Berriz ere emakume bertsolarien adibidea har dezakegu. Neska bertsolari
gazteak taularatzen hasi zirenean euren (neska) itxura eta gorputza ezkutatu zuten,
testuinguruaren irakurketa azkarra egiteko gaitasuna izan zutelako. Kontziente
edo inkontzienteki bazekiten euren presentzia arrotza izango zela, susmagarria…
Diferentea dena ez da erraz onartua, ez behintzat gurean. Horregatik diferentzia hori
ahalik eta gehien ezabatzea erabaki zuten.
Emakumeek oholtza gainean geratzeko agertutako nahia eta bertso-eskolek
izandako eragina lagungarriak izan dira emakume gehiago bertsolaritzara irits
daitezen. Denboraren poderioz, publikoa, entzulea, ohitu egin da haien presentziara eta
haien ekarpena baloratzen hasi da. Hau nabarmena da: haien bertsoak txalotuak dira,
saioetan parte hartzeko gonbidatzen dituzte, jarraitzaileak dituzte. Bertsolaritzaren
bestelako eremuetan ere presente daude: epaile, gai-jartzaile, aurkezle eta, noski,
entzule eta publiko moduan.
Beste gauza bat da norainoko eragina izan duen haien presentziak, noraino izan
da baliagarria urteetan garatutako eredu maskulinoa, kanona, prestigioaren ikurra
izan dena, eraldatzeko. Eta beste gauza bat da norainoko eragina izan duen haien
presentziak euskal gizartearen premisa kulturalak (balio, ohitura, ereduak) aldatzeko.
Planteatzen ari dena hobeto ulertzeko asmoarekin, begirada beste eremu batean
jar daiteke: futbolaren praktikan esate baterako.
Sarritan entzuten da neskak behingoz futbol-munduan sartzen ari direla. Ikusle
eta klubeko bazkide gisa nabarmen, baita kirolari, futbolari moduan ere. Hori adibide
gisa aipatzen da askotan gizon eta emakumeen arteko berdintasuna irudikatzeko.
Berdintasunean emandako aurrerapausoen islatzat hartzen da.
Baina zer eragin izan du praktikan emakumeen presentziak futbolean? Elitean,
prestigiozko eremuetan, mundu-txapelketetan… erreparatuz gero, emakumeak
ez dira inon ageri. Komunikabideek emakume futbolarien irudia anekdota gisa
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proiektatzen dute behin eta berriro104. Bitartean mundu osoa gizonezko futbolariei
begira dago.
Emakume futbolariak gero eta gehiago izan arren, inork ez du aldarrikatzen
haien presentzia elitean. Ez da irudikatzen ohorezko liga misto bat, esate baterako;
ezta mundu-txapelketa misto bat. Baina, zer eragozpen dago horretarako?
Ikuspuntu horretatik, Euskal Herriko testuinguruan bertsolarien txapelketa
ikuskizun (mediatiko) bakarretako bat da eta bertan emakume eta gizonen arteko
lehia ikusteko aukera dago. Kirol-munduan gertatzen ez den moduan, kasu honetan
denek dute a priori protagonismo berdina. Futbolean ez bezala, prime timean denek
dute agertzeko aukera.
Eta nola kudeatzen da egoera hori? Zer eragin du oholtza gainean (emakume eta
gizon bertsolarientzat)? Eta nolakoa publikoaren artean? Eskolako patioko garaitik,
mutilak ohituta daude mutilen artean bakarrik lehiatzen. Bestalde, ikusleok ditugun
erreferenteak mutilen arteko lehiaketarenak dira. Zer gertatzen da neskak sartzen
direnean? Nola jasotzen ditu entzuleak?
Galdera horien aurrean Michael A. Messner-ek kirol-arloan egindako ikerketak
lagungarriak izan daitezke. Izan ere, bertan genero-ideologia berri bat azaleratzen
du: soft essentialism (edo esentzialismo biguna) deitutakoa. Kontzeptu horrek
agerian uzten ditu Mendebaldeko berdintasun/feminismoaren lorpenen mugak. Bere
azterketen ondorio gisa, Messenerrek egun neskek kirolean aritzeko dituzten aukerak
nabarmentzen ditu. Aukera horiek gainera, eskubide gisa irudikatzen dira eta, oro har,
neskek, indibidualki, nahi duten eremuan txertatzeko duten eskubidea aldarrikatzen
da. Neskek nahi duten kirola aukera dezakete —dio egungo gizarteak—. Antzeko
diskurtsoa sumatzen da, bereziki, hezkuntza-eremuan (ibilbide profesionalean
pentsatuz), baina baita beste batzuetan ere. Edonola nesken kasuan aukera kontua
dena (nahi badute, futbolean aritu daitezke), mutilen kasuan eztabaidaezin gisa
irudikatzen da. Mutilak, kirolariak dira, bertsolariak, berez, horretarako jaioak.
Messnerrek ezin hobeto azaltzen du genero-ideologia berri horren gauzapena
kirol-arloan (Messner, 2009: 69):
Soft essentialism, as an ascendant professional-class gender ideology, frames sport
as a realm in which girls are empowered to exercise individual Choice (rehearsing
choices they will later face in straddling the demands of careers and family labor),
while continuing to view boys as naturally «hard wired» to play Sports (and ultimately,
104. Adibide moduan hona hemen link interesgarri bat: <http://www.donosticup.com/donosticup/
de/las-chicas-de-yuwa-estaran-en-la-donosti-cup-2013.asp?cod=5798&nombre=5798&nodo=&ord
en=False&sesion=1>. Bertan Indiako neska futbolari talde bati egiten zaio erreferentzia eta Euskal
Herriko zenbait erakunde eta elkartek Donostian urtero egiten den futbol-txapelketara («Donostia Cup»
bezala ezagutzen dena) ekartzeko egindako ahaleginari. Azken urteotan horrelako ahaleginak egin
dira beste neska talde batzuekin eta horrek oihartzun handia izan du prentsan. Hori bai, aldarrikapena
antzekoa izaten da beti: neskek futbolean aritzeko duten eskubidea. Besterik ez.
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to have public careers). Girls are viewed as flexibly facing a future of choices; boys as
inflexible, facing a linear path toward public careers.

Soft essentialism ikuspegitik emakumeen eskubideak ez dira inolaz ere
zalantzan edo kinkan jartzen, baina, aldiz, behin eta berriro azpimarratzen dira bi
sexuen arteko ezberdintasun naturalak. Hori eginez, berriz ere parekotasun ezaren
mugak nabari geratzen dira.
Beste artikulu batean Messnerrek (2000) Judith Lober-en hitzak bereak egiten
ditu azpimarratzeko generoaren inguruan ohikoa den usadio soziala: believing
is seeing (sinetsitakoa ikustea) deitutakoa. Messnerrek une zehatzetan helduok
sexuen arteko ezberdintasunak finkatzeko eta azpimarratzeko dugun joera honela
deskribatzen du: une eta eszena zehatzak erabiltzen ditugu orokorrean emakume eta
gizonen artean (edo neska eta mutilen artean) dauden ezberdintasunak nabarmentzeko
eta eztabaidaezin bilakatzeko.
Antzekotasunak, amankomunean ditugun gauzak ez dira inoiz azpimarratzen
—dio Messnerrek—; aldiz, helduok behin eta berriz baieztatzen dute «their
commitment to difference» (Messner, 2000: 91). Ikusten dugu, sinesten dugun hori.
Ideia erakargarri honek bidea ematen du Bergerren hitzetara bueltatzeko. Testu
hau irekitzeko aukeratutako hitzak dira: «the way we see things is affected by what
we know or what we believe» (Berger, 1972: 8).
Gure gizartean, populazioaren zati garrantzitsu batek emakumeen eta gizonen
artean berdintasuna edo parekotasuna oraindik ez dela lortu sinesten du, eta alde
horretatik, bat egiten du aldarrikapen feministekin. Hori horrela dela onartuta
ere, esan behar da populazioren parte handiago batek gizonak eta emakumeak
ezberdinak direla irmo defendatzen duela. Naturalki ezberdinak, naturalki diferente.
Eta diferentzia horretan oinarritzen dira praktikan gertatzen den parekotasun eza
justifikatzen duten diskurtsoak.
Euskal kulturan ere tradizionalki emakumeak eta gizonezkoak ezberdintzat
izan dira aurkeztuak. Batzuen zein besteen ezaugarriak oso finkatuta geratu dira
eta, aurretik aipatu den moduan, emakumeei atxikitako profila zehaztu behar izanez
gero, halabeharrez matriarkatuari, ama transmisoreari eta Mari bezalako figura
mitologikoei lotutako trazuak nabarmendu beharko lirateke. Fikziozko pertsonaiak,
batzuk; barrura begirako boterea dutenak, beste batzuk.

Begiek entzuten dutena. Emakume bertsolariak euskal kulturaren begiradapean

153

5.4. BIBLIOGRAFIA
Aristi, P. (1992): “Bertsolaritza Feminismoaren begietatik Ikusita”, Bertsolari, 17,
2-9.
Azurmendi, J. (1990): “Bertsolaritzaren kontzeptuari buruz”, in EE.EE., Bertsolaritza,
formarik gabeko heziketa, UPV/EHU, Bilbo, 57-77.
Gartzia, J.; Egaña, A. eta Sarasua, J. (2001): Bat-bateko bertsolaritza, Bertsozale
Elkartea, Donostia.
Del Valle, T. (zuz.) (1985): Mujer vasca. Imagen y realidad, Anthropos, Bartzelona.
Del Valle, T. (1997): Andamios para una nueva ciudad. Lecturas desde la
antropología, Cátedra, Madril.
Esteban, M. L. (2004): Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales,
identidad y cambio, Edicions Bellaterra, Bartzelona.
Hernandez Garcia, J. M. (2011): “Bertsolarismo. Palabras que emocionan, emociones
hechas palabras”, In-corporaciones antropológicas: Análisis desde el cuerpo
y las emociones izeneko sinposioan aurkezturiko komunikazioa, XII Congreso
de Antropología de la FAAEE (Federación de Asociaciones de Antropología
del Estado español), Leon.
––––––––––, (2012): “Emakume bertsolariak: bertsotik bertsora hanka-puntetan”,
in A. Alvarez eta G. Lasarte, Gorputza eta Generoa Euskal kulturan eta
literaturan, UPV/EHU, Bilbo, 51-67.
Ingold, T. eta Hallam, T. (2007): Creativity and Cultural Improvisation, Berg,
Oxford.
Larrañaga, Carmen (1994): “Bertsolarismo: habitat de la masculinidad”, Bitarte, 4,
29-51.
––––––––––, (1997): “Del bertsolarismo silenciado”, Jentilbaratz, 6, 57-73.
Lutz, Catherine A. (2008): “Engendered emotion: gender, power, and the rhetoric
of emotional control in American discourse”, in C. Lutz eta L. Abu-Lughod
(ed.), Language and the Politics of Emotion, Cambridge University Press,
Cambridge, 69-91.
Messner, Michael A. eta Bozada-Deas, S. (2009): “Separating the Men From the
Moms: The Making of Adult Sex Segregation in Youth Sports”, Gender &
Society, 23, 49-71
Messner, Michael A. (2000): “Barbie Girls vs. Sea Monsters: Children Constructing
Gender”, Gender & Society, 14. bol., 6, 765-784.
White, Linda (2001): “Orality and Basque Nationalism: Dancing with the Devil or
Waltzing into the Future?”, Oral Tradition, 16/1, 3-28.

6. Bestearen irudikapen literarioak euskal
literatura kanoniko garaikidean:
Irene Atxaga eta Miren Saizarbitoria
Amaia Alvarez Uria
6.1. SARRERA
Kapitulu honi hasiera ematean mapa bat egitea pentsatu nuen. XX. mendetik hona
euskal literaturan parte hartu duten emakume idazleek egindako ekarpenak ekarri
nahi nituen, nolabaiteko panoramika bat eskainiz, hots, euskal literatura moderno
eta garaikidean emakume idazleek sexu/genero sistemari muzin egiteko asmoarekin
proposatutako diskurtso eta irudikapen berriak ekarri, eta zaharren berrirakurketak
egin nahi nituen. Literatur lan ugari egin dira norabide horretan, eta horregatik,
aukeraketa bat egiten hasi nintzen: Katalina Eleizegi, Amaia Lasa, Arantxa
Urretabizkaia, Miren Agur Meabe, Itxaro Borda... Baina horretan nenbilela pentsatu
nuen, zorionez, gero eta lan gehiago daudela lanketa mota hori egiten, beraz, ideia
baztertu nuen.
Handik denbora batera ikuspegi konparatiboa egitea oso interesgarria iruditu
zitzaidan. Nola eraiki dute gorputza diskurtsiboki euskal literatura garaikidean
gizonezko eta emakumezko idazleek? Hamarkada bakoitzean bina lan aukeratu
nituen elkarrekin erkatzeko xedearekin, eta sei lan geratu zitzaizkidan esku artean:
mende honetan kanonizatutako hiru gizonek idatzitako hiruna obra eta beste
horrenbeste andreen eskutik, 1980, 1990 eta 2000ko hamarkadetakoak. Baina horrek
ere arazoak eman zizkidan; liburu baterako kapitulu bat estu geratuko zitzaiolako
egin beharreko lanari.
Hirugarrenik, eta azkenik, bigarren proposamena soildu nahian, interesgarria
iruditu zitzaidan gizonezko idazle kanonikoen lanei erreparatzea. Zer da «emakume»
izatea gure letretako aitentzat? Haien idazlanetako emakumeek logika patriarkalaren
arabera agertzen dira, menderatu gisa, objektu bezala, bestearen kokapenean, ala
subjektu politikoak dira, agentziadunak, sexu/genero sistema gainditu duten pertsonak?
Subjektu-posizioari eta subjektibotasunari buruz pentsatzean erabaki nuen emakume
protagonista zuten bi lan aztertzea, eta horrela heldu nintzen jarraian duzun ikerketa
egitera: Bernardo Atxagaren Zeru horiek eta Ramon Saizarbitoriaren Kandinskyren
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tradizioa aukeratu ditut, Irene eta Miren pertsonaia nagusien eraikuntzak eta ahotsak
alegia, XX. mendearen amaieran eta XXI. mendearen hasieran argitaratutako lan
horietan bestetasunaren eraikuntza eta sexuaren/generoaren inguruko diskurtso
literarioak aztertzeko helburuarekin gaur egun literatur erreferente garrantzitsuenak
diren bi idazleen eskutik.
Atxaga eta Saizarbitoria aukeratu ditut, Bost idazle Hasier Etxeberriarekin
berbetan (2002) lanean esplizitatu eta ezarri zen moduan, haiek direlako euskal
literaturaren «klasiko garaikideak», eta «euskal idazle arrakastatsu izateko» behar
diren ezaugarriak biltzen dituztelako Iban Zalduaren arabera (Zaldua, 2002):
1. Batez ere, helduen literatura idatzi behar du.
2. Helduaroan, narratiba landu behar du eta eleberri luze, mardul eta sakona erditu
behar du.
3. Ipuinak idaztekotan, tarteka egin behar du, eleberriak hobetzeko asmotan.
4. Idaztearen helburua ezin da ludikoa (soilik) izan, ezta linguistikoa edo hezitzailea
ere.
5. Kontsumorako literatura egitea ez da oso ondo ikusia izango.
6. Enkarguzko lanak egin ditzake, baina sormena izango da lehentasuna beti.
7. Berrogeita hamar urte inguruko gizonezkoa izan behar da, emakumea edo gaztea
bada merezimendu handiak izan beharko ditu.
8. 1970 eta 1980 hamarkadetan hasi behar zen idazten eta ahalik eta gehien argitaratu
behar du.
9. Publikoa/Erosleak izan behar ditu.
10. Argitaletxe ezagunenetan argitaratu behar du.

Ikerketa hau egiteko haiek idatzitako «obra minorrak» aukeratu ditugu
emakume protagonista dutelako, baina agian ez da kasualitatea bi osagai horiek
elkarrekin gurutzatzea. Era berean, Adrienne Rich-en (1995) berrikuspena egiteko
bideari lotu gatzaizkio, «testu zahar bat norabide kritiko berri batetik aztertzen duen»
literatur kritika feministaren alde eginez azterketa honetan. Beraz, liburuok begirada
feministatik berrirakurri ditugu, bertan aurkitutakoak berrikusiz eta berrizendatuz.
6.2. BERNARDO ATXAGAREN ZERU HORIEK (1995) LIBURUKO IRENE
Zeru horiek liburua helduen literaturan koka daiteke, eta nobela laburra edo narrazio
luzea dela esan dezakegu. Garaiko idatzizko prentsari begira esan daiteke kritikaegile askori ez zitzaiola biribila iruditu arlo batean edo bestean. Hala ere, denek bat
egiten dute esatean ondo idatzita dagoela eta gustura irakurtzen dela. Protagonista
emakumea izateari buruz kritika bakarrean hitz egiten da eta kritikaria oso gustura
geratu ez dela nabari da:
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Oraingoan Atxagak ez du asmatu (...) pertsonaia osatzeko trebeziarekin (...) Atxagak
lehen orrialdeetan ematen dio emakume protagonistari eman diezaiokeen jipoirik
handiena. Izan ere, Atxagak Irenerekin egiten du emakume batek emakumea denetik
sekulan egoera horretan egingo ez lukeena: kartzelatik atera berri dela arrotz batekin
maindire zikinetan kiribilkatzea. Ohea emakumeontzat botere neurgailua den bezala,
maindire zikinak «zeru horien» metafora bihurtzen dira. Hasera-haseratik, beraz,
maindire zikinen kiratsa eta kolorea hartzen du narrazioak. Atxagak protagonista
zigortu egiten du, ezerreztatu (Gema Lasarte, Egin, 1995).

2005ean Aizpea Goenagak zuzendu eta Nagore Aranburuk antzeztu zuten
telefilm bat literatur lanean oinarritutakoa. Bartzelonan kartzelan lau urte pasa eta
gero Espainiako gobernuak ETAko presoak «birgizarteratzeko» eskatzen zituen
paperak sinatu eta kalera irteten da protagonista, erakunde armatuak presoentzat
markatutako ildoari kontra eginez.
Liburuan Bartzelonatik Bilborako autobusean Irenek egiten duen bidaia
kontatzen da, berarekin batera autobusean doazen hiru emakume (emakume
gaixo bat eta bi moja) eta hiru gizonekiko (txoferra eta bi polizia) elkarrekintzak
tartekatuz. Horrekin batera, testuan zehar agertzen zaizkigu zenbait «ispilu» edo
«elementu islatzaile», hala nola maletan daramatzan liburuetako aipu eta poemak,
ikusten dituzten pelikuletako pasarte eta elkarrizketa zatiak, geldiunean erosten duen
aldizkarian irakurritako testuko pasarteak, edota bidaiaren hiru tartetan izaten dituen
ametsak.
Kapitulu honetan arreta ipiniko diogu, alde batetik, Irene pertsonaiaren
eraikuntzari, sexu/genero identitateari dagokiona, eta beste alde batetik, beste
pertsonaiekin dituen harreman eta elkarreraginei, sexu/genero diskurtsoen
perspektibatik begiratuta.
Ireneren deskribapenarekin hasten da liburua eta fisikoa da nagusiki. Ahots
narratzaile orojakileak hurrengoa esanez egiten du: «Hogeita hamazazpi urte
betetzera zihoan andrea zen (...) hantxe zeuden bere belaun-izterrak, bere panty
beltzak; hantxe zeuden bere antezko txaketa Sidaren laxo gorriarekin eta bere buru
ile motx-motxekoa» (Atxaga, 1995: 7). Jarraian, laburki protagonistari ematen zaio
hitza, bere burua aurkez dezan: «—Ez nago hain gaizki. Belaun politak dauzkat
oraindik— pentsatu zuen. Bere gorputza osorik ikusteak deitu egin zion. Gartzelako
ispiluek ez zuten 40 zentimetrotik gorako luzerarik izaten» (7). Eta hori da pertsonaia
nagusiaren lehen agerraldia. Gorputza, desiragarria dena oraindik, nahiz eta 37 urte
izan. Ile motza eta HIESaren lazo gorria. Garaiarekin bat datorren estetika iraultzailea (edo behintzat marjinala, periferikoa diskurtso hegemonikoarekiko).
Deskribapen psikologikoari dagokionez, lehorra, zakarra, haserrekorra dela
esaten digu behin eta berriz ahots narratiboak. Egoeraren eraginez lotsa, urduritasuna
eta beldurra sentitzen ditu eta horren ondorioz oldarkor agertzen da tarteka, bereziki
gizonekiko hartu-emanetan. Politikoki ere, eremu publikoari dagokionez, bi hitzek
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kokatzen dute pertsonaia nobela labur honetan: «damutua» (29) eta «traidorea» (32)
(azken hori errepikatuko da eta bereziki mingarria izango da protagonistarentzat).
Autobusa hartu aurretik jatetxean dagoela «atzerrian dabilen gizon beltz baten
egoeran nago» pentsatuko du eta gero «gogor egin behar zion bere buruari. Gartzelan
ikasi behar izandako legea zen, ez zela nahikoa portaera arrunt bat, arrunki egokia,
basatiki ere jokatu beharra zegoela batzuetan» (23). Kartzelan egotearen ondorioak
dira narratzailearen arabera kanpoko eraginen pisua eta horien aurreko eraso eginez
bere burua babesteko joera. Gainera, bere burua ez-normaltzat du eta pertsona
«arruntak bezala mugitu eta ibiltzeko ahaleginak egin behar» (74) dituela adierazten
du pare batean. Kartzelaren estigmari buruz ari zaigu pasarte hauetan, bere identitatea
jendartearen periferian kokatuz eta bertan integratzeko asmoa adieraziz.
Diferentea izatearen kontzientzia dauka, hala ere, ez du gutxiagotasunsentimendurik horren ondorioz. Bere buruarekin pozik dago, baina inguruneak
beldurtzen du:
Bera ez zen inor baino beherago sentitzen, aitzitik, bere joera, lotsa apur bat ere ematen
ziona, bere buruaz harro egotekoa zen, hain zuzen ere —Antonia eta Margaritari
noizbait esan bezala— bere bizitzan zazpi erabaki haundi hartutako pertsona zelako,
gutxienez zazpi, eta hori gradu bat zelako, kopuru horrek bere nortasunaren alde
hitzegiten zuelako. Nolanahi ere, traidore hitzak ikara ematen zion, edo zehatzago,
kikildu egiten zuen. Ez, noski, hitz horrek izan zezakeen edukiagatik —bere kasuan
eduki hutsa zen—, baizik eta hitzagatik beragatik (102).

Kartzelan sartu aurretiko bizitzarekin moztu egiten du eta hori irudikatzeko
bere mutil-laguna zenari, Andoniri, gutuna idatzi eta bidaltzen dio. Bertan esaten dio
«ez duela zaku bat izan nahi» (25), eta «harreman mediokrea» (27) izan dutela eta
pikutara joateko. Bera ordura arte talde sozial baten parte izan da eta horri ere agur
esaten dio gutun horretan sinbolikoki:
Familia, edota familia horren luzapen baizik ez zen gizartea —lagunartea, auzunea,
herria—, oso babes ona izaten zen pertsonarentzat haurtzaroan, alfonbra moduko bat
pertsona horrek ez zezan bizitzaren lur izoztua senti; baina, gero, pertsona haziz eta
helduz zihoan bezala, alfonbra hura maizten eta saretzen hasten zen, edo okerrago,
sustantzia likits bihurtzen zen, graka hutsa, askatasuna kendu eta bizitzaren mugimendua
eragozten zuena. Eta, zoritxarrekoa sustantzia likitsaren aurka errebelatzen zena!
Zoritxarrekoa familiaren legea arbuiatzen zuena! (29) Aurrena etxetik atera eta mutil
batekin bizitzen jarri zelako, gero mutil harekin ezkondu eta seme-alabarik eduki nahi
izan ez zuelako, ondoren mutil harengandik banatu zelako; hurrena, organizazioan sartu
eta gartzelan bukatu zuelako, azkenean, organizazioak agindutakoaz bestera gartzela
uztea erabaki zuelako: beti-beti era bateko eta besteko juezak gainean, beti-beti lagun
hurkoaren sentimendu nobleek loditutako graka oinetan (29-30).

Baina kartzelan sartu aurretik ere maitasun-harreman asegarria bizitzen du
Larrearekin. Pertsonaia horrekin oso harreman labur eta «klandestinoa» biziko du hasi
eta denbora gutxira hil egingo dutelako. Jarraian Irenek Larrearekin maitemintzen
hasi zeneko pasartea:
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Oso itxura delikatuko mutil bat zen, hogeita hiru edo hogeita lau urtekoa, eta oso apalki
ematen zen aditzera. Gezurra zirudien bera izatea aristokrataren etxean bildutako
talderik erradikalenaren teorikoa. (…) —Zu izatera, jertse bat hartuko nuke. Egonean
hotz dago. Harritu egiten zuen mutil hark, kosta egiten zitzaion bere bi aldeak batzea.
Pertsona berbera izan al zitekeen bileretan hain gogor hitz egiten zuena —banku
guzti-guztiek izan behar dute talde iraultzaile baten helburu— eta jertsea jartzeko
kontseilatzen ziona? Baina ez zegoen dudarik. Pertsona berbera zen. Bilera hartan,
Larrea deitzen zioten (54-56).

Hurrengo testu-pasarteetan ikus daiteke Irenerentzat lau urte horiek pasa eta
gero zein garrantzitsua den maitasuna:
Maitasuna zen bizitzako gairik garrantzizkoena: topikoak egia esaten zuen, kanta guztiek egia esaten zuten. (…) Lagun bati maitasunik gabe lotuta egotea benetako kondena
bat zen, tortura isil eta sarkorra. Lotura hori benetan maitasunezkoa zenean, ordea,
dena bihurtzen zuen arin, oinaze denak hausten zituen (68-69). Adimen maila batez
gora, bizi al zitekeen maitasunik gabe? Burutu al zitezkeen erotu gabe besarkadarik
gabeko gauak? Bere baitan, galderak lotsa sentimenduarekin nahastuta sortzen ziren,
hain justu ere kanta batekoak iruditzen zitzaizkiolako, eta hura Antoniaren mundua
zelako, ez berea. Berari, gartzelara sartu aurretik behintzat, hainbat gauza maitasuna
baino harantzago zeudela iruditzen zitzaion, edo hala egon behar zutela. (…) ez, ezin
zitekeen maitasunik gabe bizi, hala nola armiarmak —gartzelako armiarma ttiki eta
gorrixtak, esate baterako— ezin ziren haririk gabe airean ibili. Batzuetan baietz ematen
zuen, hain zuzen ere haria ikusezina zelako, baina ilusio bat besterik ez zen. Jakina,
txarrena bere singletasuna zen, haria —maitasuna— segituan hausten zela. Bizitzaren
haria bezain aise, bestalde. Eta zenbaitetan, bataren hausturak bestearena ekartzen
zuen. Larrea hil izan ez balute... (74-76)

Kartzelatik irten ostean kanpoan dagoen lehen gauean mozkortu eta taberna
batean ezagutzen duen gizon batekin doa hotel batera txortan egitera. Ahots
narratiboak dioenaren arabera, alkoholaren laguntza behar izan zuen berarekin
oheratzeko. Eta hurrengo goizean hurrengoa gertatzen da:
Zer egin nahi duzu orain, aldegin? (…) Bai. Ez al duzu ikusten jazten ari naizela? (…)
Ezta pentsatu ere. Atzo gauean gehiegi edan nuen eta ez nengoen sasoian, baina orain
bai. Etor zaitez segituan ohera. (…) Segituan esan dut! Ez zait putekin eztabaidan
hastea gustatzen. (…) Etzazu oihurik egin. Zigarro hau piztu eta banoa. (…) Kontrako
aldetik eman diozu su! (…) Egia da (37-38).

Orduan zigarroaren fita zorroztuarekin gizonari ebakiak egin zizkion
sabel, lepo eta bularrean gizona ihesi garrasika joan zen arte, erakunde armatuan
autodefentsarako eman zieten ikastaroa gogoan.
Autobuseko bidaideak ordea, bi taldetan bana ditzakegu: lagun/konplizeak eta
«pertsona desatseginak»/etsaiak. Lehen taldean alboko eserlekuan topatzen duen
emakume gaixoa dago. Ospitaletik ospitalera dabil bere bizitzaren azken aldian eta
heriotza hurbil izan duela kontatzen du. Pertsonaia horrekiko lotura eta hurbiltasuna
sentituko du, biek daramatelako estigma bat. Edozelan ere, ez da berarekin guztiz
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identifikatuko, zeren bakarrik egotearen alde hitz egiten baitio, maitasunaren ondorioz
sufritu beharrean, eta aurrerago ikusiko dugun moduan, Ireneri maitasuna munduko
gauzarik garrantzitsuena iruditzen zaio orain, lehen ez bezala. Beste lagunak bi
moja dira. Bere alde egingo dute Irenek «etsai»en erasoak pairatzen dituenean eta
beraiekin gaixoak zaintzera joatera gonbidatuko dute.
Bai, eduki zezakeen babesa. Autobus hartan hiru pertsona ezagutzen zituen, emakume
haundia eta bi mojak. Ez zen asko, baina hutsa baino zerbait gehiago zen. Edo agian
—begi berdeekiko mojaz gogoratu zen—, asko zen, izugarri, berak merezi baino
gehiago (126).

Baina bereziki konplizeak direnak eta Ireneren memoriak ekarritako haien
oroitzapenen bidez ezagutzen ditugunak kartzelan egindako lagunak dira: Margarita
eta Antonia, Irene bezala normalak ez direnak, periferikoak, estigmadunak:
Ezer gogoangarririk izan bazen, zerbaitek merezi izan bazuen gartzelako bolada luze
hartan, zera hori Margaritak, Antoniak eta berak osatutako sozietatea zen: hitzegiteko,
estudiatzeko, yoga egiteko, elkarri laguntzeko. Margarita erotuta omen zegoen,
Antoniak norbait hil omen zuen. Baina zer axola zion horrek. Hiztegia aldatu egiten
zen gartzelan. (20) Gartzelan Margarita eta Antoniarekin biltzen zen bazkaltzera
sukaldearen atzeko trastetegi batean: Sancta sanctorum-ean sorginen orduan (23).
Ziegako kide bezala, Margaritak ez zeukan preziorik. Teatroan urte askoz ibilia,
pertsonaia ugari eszenaratzen zituen egunero, eta oso gutxitan egiten zuen huts. Oso
andre argia zen, apur bat anormala agian. Ordea, zer axola zion anormaltasunak leku
anormal batean? Are gutxiago bera ere, Antonia bezala, anormala zenean (48).

Bigarren taldean, berriz, txoferrak daude (pertsonaia bakarra bezala kontatu dut
batez ere batek hitz egiten duelako) eta uniformerik gabeko bi polizia. Txoferrak ez
dira, poliziak bezala, bereziki mingarriak izango, soilik desatseginak Irenerentzat.
Txartela non hartu behar da? —galdetu zuen. —Geltoki barruan, hortxe— erantzun
zion azkena hitzegindako txoferrak hamar zenbakia zeraman atea seinalatuz—. Baina,
hala nahi izanez gero, nire laguna joango zaizu txartel bila. Bai, ezta? Joango haiz
neska honi txartela ekartzera, ezta? —Eskerrik asko, baina ez da horren premiarik
izango— esan zuen berak beste txoferraren erantzunari aurrea hartuz (15).
—Ilea bidaiari honek bezala eduki beharko zenuke, motx-motxa— esan zion
txoferretako batek azafatari. Aldi berean, begia keinatu zion berari.(...) —Maleta
gordeko dizut— esan zion txofer hiztunak besoa luzatuz. —Ezin al dut nirekin hartu?
Barruan daramatzadan liburu batzuk kontsultatu nahi ditut bidaian. Gainera, ez da hain
handia— esan zion berak. —Nahi duzun bezala. Ni ez naiz andreekin eztabaidaka
hasten diren horietakoa— atera zen txofer hiztuna, eta bai bera eta bai beste txoferra
barrezka hasi ziren (36).

Baina poliziekin bai sufritzen du, lehenak limurtu nahi izango duelako eta
sentimenduen arlora joko duelako biolentzia psikologikoa erabiliz Ireneren barrenak
nahastuz, eta bigarrenak biolentzia fisikoa eta berbala erabiliko ditu kolpe, irain eta
mehatxuen bidez.

Bestearen irudikapen literarioak euskal literatura kanoniko garaikidean...

161

—Zure egoera ez da ona, Irene. Alde batetik, lanposturik gabe zaude. Bestetik, berriz,
taldetik kanpora gelditu zinen komitearen kontsignak alde batera utzi eta aske gelditzeko
paperak egin zenituenean. Eta azkenez, Irene, nola esan gauza horiek ondo, oraindik
andre polita zara, gazte itxura daukazu oraindik, baina urte batzuk ere badituzu, (...) eta
oraingo gizonak, bada, badakizu oraingo moda, oraingo gizonek neska gazte gazteak
nahi dituzte, adolezenteak ahal bada, eta jakina, gehienetan lortu egiten dituzte,
garaiotan ez da hain zaila adolezente bat ohera eramatea... (…) onartu beharra daukazu
errealitatea. Tristea bada ere, onartu beharra daukazu (…) —Egunotan izugarria da
askatasun sexuala, baina... (…) —Baina askatasun hori(...) direkzio batean bakarrik
gauzatzen da, Irene. (...) Gauzak holaxe dira, Irene. (…) —Bakardadea benetako
arriskua da zure kasuan. Eta zuk esango didazu, lan arazoekin, arazo sentimentalekin,
betiko giro politikora itzuli ezin zarela, bada, zuk pentsatuko duzu, Irene, baina niri
iruditzen zait horrela bizitzea ezinezkoa izango zaizula. Nik uste lagun berriak behar
dituzula, eta, zergatik ez, neroni izan ninteke lagun horietako bat (93-94).
Puta nazkagarria! Ikusiko dun oraindik! (97-98) —Ni ez konfunditu nire beste lagun
guapo horrekin. Hori biguin bat da, eta are biguinagoa neskekin. Ez da nire kasua,
sinistaidazu (116). —Ez zait denbora galtzea gustatzen. Ez zait batere gustatzen. Hori
guapoentzat uzten dut (118).

Atal honekin amaitzeko, autobusean ipinitako lehen filma (Eva eta sugea
izenburuko pelikula pornoa) eta restopean erositako aldizkaria ezin ditugu aipatu
gabe utzi, horiek baitira, besteak beste, narrazioan gertatzen diren gauzen errefortzua,
haien garrantzia eta esangura azpimarratzeko elementuak, hain zuzen, Ireneren sexu/
genero diskurtsoa osatzen duten piezetako batzuk:
Sugeak esan zion emakumeari: Jainkoak debekatu egin dizue, beraz, baratzako arbola
guztietako fruituetarik jatea? Emakumeak erantzun: Ez, jan dezakegu baratzako
arboletako fruituetarik. Baratza erdian dagoen zuhaitzaz bakarrik esan digu Jainkoak
«Ez jan horretatik, ezta ukitu ere, hil nahi ez baduzue» (51) Ingura zaitez niregana,
Marie. Seguru maitasuna ondo egiten duzula. … Zer gertatzen zaizu? … Etortzeko
esan dizut. Ni naiz etxe honetako jabea, eta hemen dagoen guztia nirea da! … Erotuta
al zaude? Ez daukazu eskubiderik! … Barkaidazu arren! … Nik ez zintudan iraindu
nahi! Nik maitatu egiten zaitut! Zergatik ez didazu erantzuten? Otoi egiten dizut! (67).
Lau formula zure konfiantza sexuala areagotzeko, irakurri zuen. Aurreneko formula,
arriskatzea. Gauza berri batekin sexy sentitzea uretan murgil egitea bezalakoxe zerbait
da, dio Valle doktoreak. Bi kasuetan, jauzi egin beharra daukazu. Zure ikara gaindiezina
iruditzen bazaizu, egiozu aurre gutxi-gutxika. Halaxe konpondu zen aho-sexuarekin
arazoak zituen andre baten kasua. Muxu ttikiekin hasi zen, eta azkenean pauso
erabat naturala bihurtu zen. (…) Zure fantasiek positiboak izan behar dute, dio Valle
doktoreak. Beste hitzetan esanda, Harrison Fordekin ametsetan ari bazara ez imajinatu
hura zure izterrei kritikoki begira dagoela. Ez sentitu errudun. Andreok tranpa horretan
erortzen gara. Aktore batengan pentsatuz eszitatzen bazara, ez pentsatu zure senarra
engainatzen ari zarela. Hobeto sentitu nahi baduzu gogoan izan bera Sharon Stonerekin
fantaseatzen egon daitekeela (80-81).
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6.3. RAMON SAIZARBITORIAREN KANDISNSKYREN TRADIZIOA
(2003) LIBURUKO MIREN
Kandinskyren tradizioa gazte-literaturan koka daiteke, eta hau ere, nobela laburra
edo narrazio luzea da. Garaiko prentsa idatziko kritikak irakurrita dibertimento
pedagogikoaren ukituak dituela iradokitzen dute, nahiz eta, hau ere, oso ondo idatzita
dagoela ondorioztatu. Pertsonaia emakumea izatea bi kritikarik aipatzen dute eta
badirudi biei gustatu zaiela azken emaitza:
Egileak pertsonaiak eraikitzen erakusten duen abilezia. Saizarbitoria neska gazte
baten larruan sartzen da narrazioan, eta onik ateratzen da probatik: nerabe sinesgarria
eraikitzeaz gainera, nola heltzen den erakusten digu, hasierako eta bukaerako Miren ez
baitira pertsonaia bera. Rosettiren obsesioa eleberrian bezala, honetan ere gizonezkoak
barregarri samar gelditzen dira: sentimenduak adierazteko gai ez diren pertsonaia
baldarrak. Gizajoak (Ana Unanue, Aizu!, 2003).
[…] edozein adinetako pertsonek irakurriko dute gustura, batez ere emakumezkoek,
neska baita protagonista lehen pertsona gramatikalean idatzitako liburu honetan (...)
Berriz ere topatuko dugu hemen Saizarbitoriaren azken liburuetan maiz agertzen
den emakume eta gizonen arteko harremanen gaia, non gizonezko pertsonaia baldar
samarra eta emakumezkoa dezente positiboagoa den, azkarragoa, erromantikoagoa,
zentzudunagoa, bere sentimenduak askoz hobeto ezagutzen dituena eta hauetaz hitz
egiteko gauza dena, bera joango baita bizitzaren bila, esperientziaren xerka, hasieratik
konturatuz zein urruti dagoen errealitatetik berak eraikitako ametsa (Mikel H. Abaitua,
Egunero, 2003).

Liburuan Mirenek lehen pertsonan kontatzen digu nola bizi dituen bere
lehen maitasun sentimenduak eta bere lehen esperientzia sexuala. Berari artea eta
margolaritza asko gustatzen zaizkio eta Kandisnkyri buruz irakurtzen zegoela «zure
bizitzako gizona topatzeko tradizioa» ezagutzen du: gabon zaharrean gauerdian
kalera irten eta topatzen duzun lehen gizonari bere izena galdetu. Horrela jakingo
duzu zein izango den patuak aukeratu dizun gizonaren izena. Proba egiten du eta
Aitor ezagutzen du modu horretan. Berarekin biziko du bere lehen harreman sexuala.
Baina Manurekin maiteminduko da. Berak asmatutako bikote ideala, bere lagunen
aurrean harrotzeko moduko bizipenak emango dizkiona. Plano erreala eta plano
ideala tartekatuko dira, beraz, Mirenen egunerokoan, eta fikzioak errealitatea erruz
gaindituko du Mirenek horri buelta eman arte.
Eleberri labur honetan, bai Rossettiren obsesioan baita Martutenen ere
errepikatzen den gaia gizon eta emakumeen arteko desberdintasun eta elkarrekiko
ezinulertuena da. Rossettiren obsesioan 46. orrialdean gizonezko protagonistak «ez
ditut emakumeak ezagutzen» dio, eta Joseba Gabilondok (2013) dioen moduan,
Martutenen —eta Saizarbitoriaren lanetan oro har—, emakumea da idazlearen kezka
nagusietako bat, «emakumeak ulertu nahia eta ezina». Puntu horretara aurrerago
bueltatuko gara.
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Pasa gaitezen nobela laburraren protagonistaren identitate-eraikuntzara,
harreman intergenerikoen aurkezpenera eta gizon eta emakumeen irudikapenetara.
Bi emakume gazte eta bi gizon gazte agertzen zaizkigu pertsonaia nagusi moduan:
Miren protagonista erromantiko eta aurrerakoia eta Rosa haren lagun sentsual eta
«azalekoagoa» alde batetik, eta Aitor eta Manu, Mirenen bikote erreala eta ideala,
hurrenez hurren. Laukote horren atzean Mirenen gurasoak agertuko dira noizbehinka,
aurreko belaunaldiko gizon eta emakumeen arteko harremanak irudikatuz eta Mireni
«eredu» bat emanez.
Mirenen deskribapena psikologikoa da nagusiki. Alderdi fisikoa agertzen
denean, bere konplexuekin lotutako pasarteetan da; ezin du bere ilea menderatu
askotan, izerdia botatzea, zintz egitea eta negar egitea ez zaio gustatzen, lotsatu egiten
da eta urduri jarri zatartu egiten dutelako bere ustez, eta, horren ondorioz, egoera
horiek saihesten ahalegintzen da. Hasieran ematen zaigun lehen informazioaren
arabera, oso erromantikoa da. Baina aldi berean irekia eta aurrerakoia. Hori horrela
izanda ere, birjintasuna ametsetako gizonarekin galdu nahi duela dio, «bizitza
osorako lotuko nintzaion gizonarekin deskubritu nahi nuelako sexua. (...) izan ere
nahi dutena esango baitute baina, beroiek bai, garrantzia ematen diote horri. (...)
sexua ez zitzaidala besteei bezain deigarria gertatzen» (Saizarbitoria, 2003: 36).
Alde batetik Manurekin duen harreman fikzionalean berak nahi duena gertatzen
da eta horren ondorioz harreman horretan askea da eta ez du bere burua mugatzen;
beste alde batetik, Aitorrekin duen harremanean beldurrak, lotsak eta urduritasunak
gidatzen dituzte haren pausoak, Aitorren nahia eta ongizatea lehenetsiz eta bere
buruaren kontra eginez.
Manu irudimenezkoa izateak aukera ematen zidan ni neu izateko, aurreiritzirik gabe
jarduteko alegia, hark pentsa zezakeenaren ardurak neure askatasunari mugarik jartzen
utzi gabe, naturaltasunez (92). Aitorrekin ez ziren gauzak horrela izaten, bere begi
berde eta guzti erreala zelako, baina berarekin, ezin nuelako ni neu izan batez ere;
zailtasuna nuen bere aurrean naturaltasunez jarduteko, sentitzen nuena esateko, gaizki
iritziko ote zion beldur, umore aldakorra baitzuen eta edozein huskeria har zezakeen
gaizki (96). Aitorrekin nuen harremanaz jarduteak berriz, ez ninduen tentatzen. Nahi
nuen hitz egin baina ez atseginagatik baizik eta, batez ere, gure harremana bikote
normal batena ote zen jakiteko (62).

Mirenek badaki zein den bere harreman ideala, hura eraikitzen dabilelako
bere irudimenean etengabe, Manu alegiazkoarekin. Hala ere, Aitorrekin duen
harremanarekin aurrera jarraitzen du, ez duelako besterik ezagutzen eta hori delako
benetan duena. Bere kezka nagusia da ezin duela Rosarekin edo bere lagunekin
Aitorri buruz hitz egin eta jakin ea haien harremana normala den. Normala izan
nahi du Mirenek, eta ideia hori kontu desberdinei lotuta agertuko zaigu narrazioan
zehar. Adibidez, bere lehen enkontru sexualera eramango duen arropa aukeratzeko
momentuan:
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Barrutik nola jantzi erabakitzeak ere eman zizkidan lanak. Ez dakit zenbat aldiz
pasatuko nintzen aste hartan Ada, barruko jantzien dendako erakusleiho aurretik
sartzen ausartu gabe. Satenezko gauza farfailtsu haiek janzteko pentsamendu hutsak
lotsa ematen zidan, noski, bai bainekien haiek soinean barregarritik gehiago izango
nuela erakargarritik edo limurtzailetik baino; ezen, nahi dutena esango badute ere,
barruko jantzi mota hori emakume estilo bati egokitzen zaiona baita eta iruditzen zait
gizonezkoei ere ez zaiela gustatzen emakume normalek, nolabait esateko, erabil ditzaten [azkenean «kotoizko kulero normalak» eta arropa «normala» jantzi zituen] (106).

Bere «lehen aldia» trantze psikologiko gisa deskribatzen du eta ez du
gozamenarekin lotzen, guztiz kontrakoa baizik:
Lasai egon behar nuen adi egoteko... bizitzeko nengoen trantzeari psikologikoki
egokitzeko asmoz (110) esperientzia berria arreta guztiaz bizitzea deliberatu nuen...
trantze hartatik lehenbailehen ateratzea desio nuela (112) benetan alde egiteko desioa
eta asmoa izan banu, ez nintzatekeen aditzera ematen ausartuko. Ohe ertzean eseri
nintzenean berandu zen jada atzera egiteko (114) uste izan nuen edozer gauzari aurre
egitea zitzaidala posible egin berri nuena burutu ondoren (122).

Rosa, berriz, oso haragizkoa da, «foka» bat (76) dela dio Mirenek une batean,
eta mutilekin harremanak alde fisikoan oinarritzen dituela. Barruko arropari
dagokionez, Mirenen kontrako muturrean agertzen zaigu:
Rosa, bereziki, afaneko ibili ohi zen Ada-n, Alderdi zaharreko denda horretan, non
putentzako eginak diruditen barruko jantziak saltzen dituzten, ligeroak, body gorri
eta beltzak eta horrelakoak, eta ahalegin guztiak egin zituen neronek ere kulero tanga
moduko horietako batzuk behintzat eros nitzan. Baina, noski, ez nien jaramonik
egiten; besteak beste, ez nuelako norekin luzitu eta, dirudienez, ez dut Rosa baten
sentsualtasunik ere, hark, bere gorputza ispiluan kulero tanga eta ligeroz jantzia ikuste
hutsarekin, besterik gabe, bero-bero jartzen dela aitortzen baitu (46).

Mirenek uste du Rosaren jokaera ez dela berarentzako eredu egokia: «azkenerako denak majo aprobetxatu ondoren, aspertuta, pikutara bidaltzen [dute] (...)
ez deritzot taktika ona azaltzen zaion lehendabizikoaren kontra titiak igurtziz
ligatzeari. Berak uste baitu mutilek atsegina eta interesgarria irizten diotelako
inguratzen zaizkiola» (64). Gainera, inbidia sentitzen du Manuri buruz hitz egitean
eta sentiberegia dela esaten dio: «ez ote zen adeitsuegia ere, maritxu xamarra alegia
emakumeok horrelakoak baikara, sentiberatasuna eskatzen diegu mutilei eta, gero,
berehala iruditzen zaizkigu sentimentalegiak» (76).
Aitor begi berdeak dituen mutil ederra da, eta ikasketarik gabeko komertziala,
Mirenen hitzetan. Ez ditu detaileak zaintzen, erretzen du, lotsagabe jokatzen du,
haserrekorra eta oldarkorra da eta ez du asko hitz egiten, Mirenentzat portaera nahiko
zakarra dena. Gainera, Mirenekin sexua izan nahi du, eta Mirenek bidea mozten
dion bakoitzean haserretu eta harremana uzteko esaten dio. Horrekin guztiarekin ere
Mirenek den bezalakoa onartzen du, patuak ekarritako bere «bizitza osorako gizona»
delako.
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Manu atsegina, gozoa, delikatua da eta bere zaletasunez galdetzen dio (40),
baita opariak egin ere.
Adeitsua zen batez ere. Berez, Aitorrengan ezin sumatu nituen bertute guztiez edertzen
nuen Manu: familia onekoa zen, maitekorra, atsegina, esan bezala adeitsua —hain
zakarra iruditzen zitzaidan Aitor—, langilea, ikastuna, Kandinskyri buruz liburu
zoragarri bat idazteko gai zena (72).
Aitor gustatzen zitzaion baina Manuk zoriontsu egiten zuen, lagunen aurrean bere
buruaz harro egoten laguntzen zion (78).

Mirenentzat maitasuna oso garrantzitsua da, emakume bezala definitzen duen
elementu ezinbestekoa, eta maiteminduta egotearen seinaleetako bat sufrimendua
da, biolentzia eta tratu txarrei leku eginez:
Hitzik gabe abandonatua izanaren kontzientzia hartu nuen eta ez dago horren pareko
sentimendu tristerik. Norbaitek tratu txarra ematen badizu, neurriren batean aintzakotzat
hartzen zaituela pentsa dezakezu; ez luke horrela izan behar, baina horrela da, eta hitzik
esan gabe abandonatzen bazaituzte berriz, bestearentzat deus baino gutxiago zarela
iruditzen zaizu. Kontua da egun haiek sufrimendu handikoak gertatu zitzaizkidala eta
ez nuela nire penak nori kontatu ere (70). Baina, erabat errukigarria sentitzen nintzelarik
ere, aldi berean, oso sentsazio gozoa nuen, betetasun bat. Gizon batengatik negar egiten
nuen lehen aldia zen eta gertakizun hori ezinbesteko pausoa iruditzen zitzaidan, antza,
emakume bezala osatzeko bidean. Nik uste (...) zera pentsatzen nuela, maitasunak,
benetakoa denean, derrigorrez, oinazea eta sufritzea dakarrela (70) sufrimendua zen
maiteminduta nengoelako froga (...) eta maitemindurik nengoela jakitea, penak pena,
pozgarria egiten zitzaidan (72).

Abandonuaren aurrean sentitzen duen mina adieraziko dio Aitorri eta hark,
Mirenen menpekotasuna ikustean, botere handia sentituko du. Hala ere, Miren
horretaz jabetuko da eta handik aurrera horrela berriro ez duela jokatuko erabakiko
du:
Beraz, «hobe genuke uztea» esan zuenean negarrez hasi nintzen eta lepotik helduta
besarkatzen nuela «ez nazazula utzi» erregutzen nion, zotinka, erabat zatartuta
pentsatzen dut, ama jarri ohi den bezala. Ikaragarrizko hutsegitea izan zen; egundoko
okerra. Gerora ulertu nuen ez nintzala abandonatu erregutuz egin nion ahultasun
adierazpen hark plazer izugarria eman ziola —argi dakusat orain orduan atzeman ez
nion irribarrearen aire maltzurra— eta, berez, ordutik aurrera, eszena hura berriz bizi
baino ez zuela desio, egiten zuen orok helburu hori zuela;begiak malkotan, ez nintzala
utzi erregutuz ikustea (86).
Ez ninduela sekula abandonatuko agindu zidan, eta ez dakit sinetsi nion, ni beste
pertsona bat izaten hasia bainintzen. Zin egin nion nire buruari ez ninduela inoiz gehiago
umiliatuko, ez niola berriro eskatuko ez nintzala abandonatu, nahiz eta abandonatuko
banindu bihotza urratuko zitzaidan (88).
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Gizon eta emakumeen arteko, edo mutil eta nesken arteko desberdintasunak
eta dikotomiak agertzen dira lan honetan, bi talde homogeneo eginez horrelako
orokortzeen ondorioz:
Dakidanagatik, iruditzen zait mutilek arazoak izan ohi dituztela, zeinetaz ez zaien hitz
egitea gustatzen, eta ezin adierazi horren ondorioz umore txarreko egon ohi direla.
Gainera (...) zenbat eta adeitsuago zaren, hainbat eta zakarrago jarri ohi dira. Beren
hormonekin zerikusia duen zerbait behar du izan, emakumeoi ez baitzaigu horrelakorik
gertatzen. Kontua da ez nuela jakin, nonbait, nire ama sena menperatzen eta, bizpahiru
aldiz, ahal nuen erarik gozoenean, ea zer gertatzen zitzaion galdetu niola (...) uzteko
bakean erantzun zidan, oso modu txarrean (82).
Rosak dio mutilek, sexu egarriz daudenean, eta beraren iritziz ia beti omen daude,
oldarkor jartzen direla. Nik uste oldarkortasunaren erroak korapilotsuagoak direla eta
sexuarena baino desio ilunagoak ere bete nahi izaten dituztela mutilek baina, nolanahi
ere, egia da batzuetan Aitor betortzak sartzeko prest legokeen Drakula bat bailitzan
nekusala (90).
—Gutaz hitz egin behar genukeela iruditzen zait—. esan nion. (...) Hain galduta ikusi
nuen hala moduz mantendu nahi zuen oilarkeriaren atzean, hain ahula, hunkitu egin
ninduela. Izuturik ihes egiten zion nire begiradari. «Ez dut deus esateko» zizakatu zuen
gizajoak eta nik, haren ahultasunaren aurrean handituta, erantzun nion nik baietz. Begibistakoa iruditzen zitzaidala nirekin maitasuna egiteko desioa zuela eta ezinak arazoak
ematen zizkiola eta lagundu nahi niola eta nik ere gogoa nuela, esan nion (98).

Gurasoei buruzkoekin amaitu nahiko genuke atal hau, gizon-emakumeen
arteko harremanen eta gizon-emakumeen izaera binarioaren diskurtsoaren jarraipena
izateaz gain, gazteentzat idatzitako lan bat dela kontuan hartzen badugu, gazteek
duten bikote-eredu hurbilena dela argi geratzea nahi dugu. Jarraian protagonistak
bere etxean duen eredua:
Aita... bere biziaz pozik dagoela (...) susmoa dudan arren nire amak ez duela garai
batean bezala zaintzen; besteak beste, 25 urtetik gorakoentzako unibertsitatera apuntatu
delako eta ingelesa ikastera ere bai, esaten baitu adindutakoan bidaiatzen hasi behar
duela (50).

Amak negar egiten duenean Mirenek nazka sentitzen du. Aitak azken aldian
legatza nazkagarria zegoela esan zion, harraskara bota eta soziedadera joan zen
lagunekin, benetan gustatzen zitzaiona egitera. Amaren negarra etsaiarengandik
defendatzeko beharrean erasotzeko erabiltzen duela uste du Mirenek (84-86).
Gurasoek «urteekin ikasi egin dute elkar eramaten»... «urteekin emozioa baino gehiago
nahi izaten da bakea» (144).
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6.4. IKERKETAREN UZTA ETA BI LANEN ARTEKO ELKARRIZKETA
Has gaitezen kritiketan esandakoak kritikatzen. Zeru horiek lanari buruz esan
dute Atxaga ez dela trebea izan pertsonaia eraikitzeko orduan, emakumeok
ez ginatekeelako kalean gauden lehen gauean ezezagun batekin ohera joango.
Kandinskyren tradizioan, berriz, pertsonaia eraikitzen trebea dela diote, eta
emakumeok gustura irakurriko dugula liburua protagonista emakumea delako, eta
gizonak «baldar» erakusten dituelako. Hori esan duten hiru kritiketan egiten dute bat
diskurtso hegemonikoarekin, hau da, gizonak eta emakumeak bi talde homogeneotan
banatzen dituzte, denak berdinak bagina bezala genero bakoitzaren baitan, ikuspegi
esentzialista eta naturalizatzaile bat hartuz, eta sexu/generoen arteko binarismoa eta
sistema dikotomikoa indartuz eta defendatuz, bi autoreek euren lanetan egin bezala.
Gainera, jarrera hori justifikatzeko helburuarekin kritikarietako batzuek
Saizarbitoriaren ironia aipatzen dute baliabide egoki gisa. Egia da modu literalean
irakurriko bagenu oso istorio gogorra izango litzatekeela, botere-harreman biolentoa
gordinegi agertuko litzatekeelako, bestalde gazte irakurle batek «serio» har
dezakeena, eta natural ikusi. Baina nire kezka hurrengoa da: gazte batek jakingo du
interpretatzen ironia hori? Jakingo du irakurle gazteak idazleak, gizona den neurrian,
bere buruari barre egiten diola Aitor «baldar», «zakar» eta adimen emozional urrikoa
marraztean? Eta zer pentsatu edo sentitu behar du irakurleak Aitorren tratu txar eta
«oilarkeri»en aurrean («ironiaz» jabetzeko gauza ez bada)?
Jarrai dezagun bi lan hauen gainean kritika akademikoak aztertzen ari garen
gaiari buruz esandakoei begira. Beste batzuen artean Joseba Gabilondok (1999) eta
Mari Jose Olaziregik (2005) Zeru horiek lana aztertu dute eta jarraian lan horietan
sexu/genero gaiari buruz esandakoak ekarriko ditugu.
Olaziregik diosku Irenek identitate-krisia duela, haren identitatea «fragmentatuta» dagoela aurreko bizitzatik urruntzeko nahiaren ondorioz «erbesteratua» izango
delako haren herrian. Espazioari ere garrantzia ematen dio esanez, espazio marjinal
edo irrealak besterik ezin duela atzeman, heterotopikoak (kartzela, ospitalea,
komentua, autobusa) edo utopikoak (ametsetako paradisua eta oroitzapen gozoak),
bere identitatearen egoerarekin lotuta daudelako. Era berean, bere emakume izaerari
dagokionez, ispiluak bere burua ikusi eta ezagutzeko aukera emango diola esaten du,
esentzia, existentzia eta ekintza bezala, eta horrekin batera, emakumeak marjinalizatu
eta objektu bihurtzeko xedearekin jasaten duten biolentzia ere agertzen dela argitzen
du. Ireneren izaera hurrengo esaldian laburtzen du: «Having decided to exist outside
the parameters dictated by conventional life [has]The boundless solitude that her
circumstances have determined» (Olaziregi, 2005, 238).
Gabilondok, ordea, subjektu nazionalak maskulinitatearen bidez soilik bidera
dezakeela bere ibilbidea dio, eta, beraz, emakumearen eta feminitatearen leku
bakarra mundu domestikoa dela. Ondorioz, horrek «trabestismo narratiboa» dakar
egile horren arabera. Historiak esfera publikoa eta mundu pribatua bereizten ditu
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Gabilondoren hitzetan, eta 1990eko hamarkadan historiari, nazioari, eta ETAri
desberdin begiratzen hasi zirela dio, espazio pribatua, pertsonala aztertzen hasi
zirelako. Gauzak horrela, zailtasunak agertu ziren emakumea subjektu politikotzat
hartzeko espazio publiko eta pribatuen arteko desplazamenduak agertzean, hau da,
ETAren eta historia nazionalaren narrazio pribatu-pertsonala egiten hasi zirenean
Gizona bere bakardadean (1993) eta Hamaika pauso (1995) lanekin. Horren
guztiaren ondorioz, Gabilondoren ustez, Zeru Horiek (1995) eta Nerea eta biok
(1995) nobelek euskal subjektibotasun postnazional berria ekarri zuten lehenengoz
(1999: 58). Baina desira postnazional hori ez da guztiz garatu eta hortik dator nobelen
trabestismoaren ideia. Hari horri jarraituz, Gema Lasartek bere doktorego tesian
Zeru Horiek, Nerea eta Biok eta Koaderno Gorria lanetan emakumea naziogintzan
aktibista gisa agertzen dela azpimarratzen du, agentziaduna dela esanez, ordura arte
ez bezala (Lasarte, 2010, 212).
Generoa aldatuz identitate politikoa aldatu zuten aipatutako identitate pribatupertsonalarekin, euskal nazionalismoaren ordena zaharra gainditu nahian, eta badirudi
horrek hegemonia nazionalistaren galera aurreratzen duela, Gabilondoren ustez.
Ahots narratiboari buruz dio polifonia testuala eta fragmentazioa batzen dituela eta
memoriara garamatzala, memoria nazionala norberaren kartzela dela defendatuz eta
hortik ezin dela alde egin esanez. Protagonistari dagokionez dio beste pertsonaiekin
genero eta sexualitatearen bidez dagoela lotuta: gizonekin gatazkan, biolentzian,
eta emakumeekin harreman estuetan, eta autobusean ikusten dituzten pelikulak
misse en abime direla, ispilua, azpimarra. Laburtuz beraz, literaturaren feminizazioa
egiten du ni pribatua aztertzeko trabestismo literarioaren bidez, hori bai, hegemonia
maskulinoa bazter utzi gabe subjektu horren alienazioa adierazteko. Hona hemen
lan honetako emaitza nagusietako bat: «La heterosexualidad postnacional (...) [es]
violenta pero necesaria» (Gabilondo, 1999: 67).
Olaziregik ere euskal nazionalismoaren ordena zaharraren eraginaz dihardu.
XX. mendearen hasierako emakume idazleek hizkuntzaren eta fede katolikoaren
transmisioaren ardura zutela gogorarazten digu, bi horien defentsa elkarrekin loturik
zegoela. Maria amabirjinaren irudia eta amaren rola, familiaren eta euskaltasunaren
zaindariaren rola nagusitu ziren ideal gisa eta gaur egunera arte iraun dute horrela
haren hitzetan. Trentoko kontzilioan (1545) euskalduntasuna eta fedea bereizezitzat
ezarri ziren, «euskaldun fededun», eta horrekin batera sexualitatearen zentsura eta
kontrola ere etorri ziren (Olaziregi, 2009: 366).
Gabilondok Saizarbitoriaren Martutene nobelari buruz egin duen ikerketan
idazlearentzat «emakumearen kezka» zertan den hitz egiten digu kapitulu batean eta
hona ekarri nahi izan dugu. Gabilondoren arabera, emakumea baita Saizarbitoriaren
eta haren belaunaldiaren kezka nagusia abertzaletasunarekin batera (2013: 135).
Saizarbitoriak behin baino gehiagotan esan izan du ez dituela emakumeak ulertzen
eta ulertu nahi dituela, eta azken aldi honetan ulertzen hasi dela dio idazleak.
Horrekin lotuta, Gabilondok diosku idazlearentzat emakumea «bestea» dela, de
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Beauvoirren adieran (gizonak «nor», subjektu, zentro izateko, bestearen, objektuaren,
periferiaren beharra duela), ikusmolde hori izan delako bere belaunaldikoentzako
pentsamenduaren parametroa. Hona hemen Saizarbitoriaren Martutenen agertzen
den emakumearen ahotsaren errepresentazioari buruz Gabilondok dioena:
Eleberriko lorpenik eta hutsik handienak emakumeen errepresentazioan, haiei
ahotsa emateko saioan, daudela esan beharra dago (...) euskal abertzaletasun burges
hegemonikoaren genero eta sexu egitura, eta egitura horren mugak, hutsegiteak eta
bortizkeriak adierazten baititu. Eta, beraz, emakumearen ahotsaren errepresentazioa
bururaino eramaten ez duelako da Saizarbitoriaren eleberria preseski errealista zentzurik
historikoenean. (...) ezin du emakumearen ahotsa bortxarik gabe errepresentatu
(Gabilondo, 2013: 137).
Martutenen, emakumeak ez du bere ahots propioa lortzen; betiere gizonak fokalizaturik
aditzen dugu (Abaitua > Pilar) edo gizonaren ahots izateko objektu bentrilokuo
bihurtzen da (Martin/Saizarbitoria > Julia) (Gabilondo, 2013: 156).
[…] horregatik ere, euskal XX. mende luze eta nazionalista historikoki ondo
errepresentatu duela; izan ere, mende horretan emakumeak ez du ahotsik; Bestearen
posizioa hartzera bortxaturik suertatzen da, eta bortxa horren kronika eta bortxa horren
eguneratzen literario fidela da Martutene. Hala, Martutene, emakumearen kontzientzia
eta aurreratze feministaren kronika gisa irakurri behar dugu, baina baita gertaera
historiko hori erabat ulertu eta adierazteko gizonezko belaunaldi horrek izan duen
porrot bezala (Gabilondo, 2013: 157).

Bai Olaziregik bai Gabilondok bat egiten dute puntu batean Rossettiren
obsesioari buruz hitz egitean, neurotiko obsesiboek ezin dutela maitasuna eta desira
sexuala emakume berarengan sentitu esatean, eta horrela, bi emakume irudikatuko
dituela bata maitatzeko eta bestea desiratzeko: ama eta puta (Olaziregi, 2009: 361;
Gabilondo, 2013: 138). Ideia horrekin batera Iratxe Retolazak Leturiaren egunkaria
aztertzean aurkitu dituen emakume motak esanguratsu eta ezagun egin zaizkigu:
«emakume ahula-maitalea» eta «emakume sendoa-ama/emaztea» (Retolaza, 2007:
689), eredu berari jarraitzen diolako.
Kritika dibulgatiboak eta akademikoak diotena ezagutu ostean, egin dezagun
gure berrikusketa (Rich, 1995) eta jar ditzagun elkarrizketan bi lan hauek. Hasteko,
eta Olaziregi eta Gabilondorekin ikusi bezala, emakume tipoak bitan banatzen
dituzte bi lanotan; ideala-maitatuta eta haragizkoa-desiratua, erlijio kristauak
emakumeekin lotuta ematen dituen bi irudiak hain zuzen: Maria eta Eva. Iruditeria
horrekin zerikusia duten erreferentzia esplizituak topatuko ditugu Zeru horieken: Eva
eta sugea deitzen da Irenek ikusten duen lehen pelikula eta bertan emakume batek
sugearekin berba egiten du, edo Margaritak, kartzelako lagunak, esaten dionean
amets batean Pampara joateko, bertan paradisua izango duelako, eta Euskal Herrira
bueltatzen bada infernua. Kandinskyren tradizioan, aldiz, bi pertsonaia femeninoetan
banatuta aurkituko ditugu rol horiek: Miren maitagarria da eta «ama-sena» du, eta
Rosa desiragarria da eta sentsualtasun handia du (ikus liburuetako testu-pasarteak).
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Tentsioa dago bi protagonistengan: biek nahi dute «normalak» izan, sexu/
genero sistemaren arauaren arabera jokatu, baina kontrako norabidean tira egiten
duen faktoreren bat dute: Irenek bere nortasuna eta bere portaera baldintzatuko
dituen preso ohiaren estigma du eta Mirenek lehen aldia duenez harreman afektibosexualetan ez daki «ondo ari den». Biek nahi dute desiratuak eta maitatuak izan
(rol pasiboarekin eta emozioekin, objektuarekin bat egiten duen guraria), baina aldi
berean biek aldarrikatzen dute askatasuna eta euren bizitza aukeratzeko eskubidea,
«zazpi erabaki hartutakoa [naiz]» (Irenek), «irekia, aurrerakoia, beste pertsona
bat [naiz]» (Mirenek) pasarteetan ikus daitekeen bezala (rol aktiboarekin eta
arrazoiarekin, subjektuarekin bat egiten duen guraria).
Diskurtso hegemonikoarekiko tentsioa egon arren, menderatuaren domestikazioa
gailentzen dela esan dezakegu eta hori sentitzen dituzten emozioetan antzeman
daiteke argi: beldurra, lotsa, urduritasuna, ahultasuna eta errudun sentimendua izaten
dituzte eta sufritu, negar egin, otzan eta ulerbera izaten dira gizonekin, eta horrez
gain, besteentzat eder eta gazte egoteko kezka etengabe agertzen da bien arduretan.
Gizonen eta emakumeen irudikapenetan ere desberdintasun aipagarriak daude: gizon
erreala eta ideala irudikatzean nahiko ados daude bi protagonistak: bata zakarra
eta oldarkorra den neurrian, bestea sentibera eta enpatikoa da. Emakumeekiko
harremanetan ez datoz bat: Irenek emakume gaixoarekin eta mojekin bai sentitzen
du hurbiltasuna eta konplizitatea, Mirenek, aldiz, Rosarekiko urruntasuna sentitzen
du eta ez da batere identifikatzen, Rosa delako, «emakume normala» izan nahi badu,
arbuiatu beharreko eredua (Eva, puta, sexuala).
Nagusiki sexualitatea eta maitasuna nola bizi dituzten ikusten da sistema
patriarkalarekin onarpen apala, zehazki, derrigorrezko heterosexualitatearen
parametroen barruan gizonekiko duten harremanetan hartzen dituzten rol sumisoetan.
Biek sublimatzen dute maitasuna eta bakardade gorriarekin edo abandonuarekin
kontrajartzen dute harreman dikotomiko hori bermatuz. Maite duten pertsonarik
gabe bakarrik geratuko dira edo abandonatuta, eta horrek askatasunari beldurra
erakusteaz gain, balizko bikote ideala irudikatzera edo mutil-lagun errealari nahi
duen guztia ematera eramaten ditu, beren burua bigarren txandarako utziz edo guztiz
baztertuz, ezabatuz.
Sexualitateari dagokionez, sexua putaren estigmarekin lotzen dute biek uneren
batean, kultura judeokristauan emakumeentzat irainik larrienarekin hain zuzen,
lehenago aipatutako Maria-ama-birjina delako paradigma sistema patriarkalean, eta
Irenek menderakuntza-egoera batean aurkezten digun bitartean (bai lehen gauean
duen enkontruan baita pelikulan agertzen den eszenan ere), Mirenentzat «trantze
psikologiko» bat da eta hori pasatu eta gero «edozer gauzari aurre egitea zitzaidala
posible egin berri nuena burutu ondoren» dio. Biek bizi dute biolentziarekin sexu-
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harremana, Irenek gizonaren mehatxuak entzun ostean bere burua defendatzeko
erabakia hartzen du, eta Mirenek dio «benetan alde egiteko desioa eta asmoa izan
banu, ez nintzatekeen aditzera ematen ausartuko. Ohe ertzean eseri nintzenean
berandu zen jada atzera egiteko» eta mina egin zion arren, ez zuela ezer esan.
Beraz, ondorioztatu ahal dugu sexu/genero sistema onartzen eta birsortzen
dutela maitasun erromantikoaren mitoa iraunarazi eta indartuz beren diskurtsoetan,
eta sexualitatea botere-harremanen isla bezala biziz eta irudikatuz. Subjektu
izateko nahia agertzen da, baina objektu diraute euren ekintza, pentsamendu eta
sentimenduetan. Sexu/genero sistemarekiko erresistentzia-zantzuak diren arren,
bestearen lekuan eroso daude, mometuz.
6.5. ONDORIOAK
Olaziregi eta Gabilondoren ikerketetan agertzen denarekin bat egiten dugu euskal
nazionalismo tradizionalaren eragina igartzen dela diotenean, eta subjektu nazional
hegemonikoa gizonezkoa dela oraindik, nahiz eta arrakalak ateratzen hasi zaizkiola
ikusi dugun. Euskal literatura garaikideko bi idazle kanoniko hauek protagonista
femeninoa aukeratzean bestea irudikatu dute, gizonaren ahotsarentzat gorputz
bentrilokua izan dira Irene eta Miren, eta birjina-puta kristau emakume irudien
eredu dikotomikoetan oinarritu dira pertsonaia femeninoak marraztean. Horrengatik
guztiagatik idatzi dugu izenburuan Irene Atxaga eta Miren Saizarbitoria, alde batetik,
emakumeei ahotsa emateko saioa egin dutelako biek, eta bestetik, emakumeak
bestearen lekuan jarraitzen duenez testuotan, benetan pertsonaia femenino horien
atzean bi gizon daudelako sexu/genero sistema iraunarazten, modernitatearen seme
direnez.
Bestela esanda, eraldaketa sozialerako deseraikuntza eta eraikuntza berriak egin
beharrean, gizon-emakumeen artean dagoen botere-harremana eta harekin batera
doazen androzentrismoa eta sexismoa irudikatzen dituzte bi egileok beren eleberri
labur hauetan. Beraz, sistema patriarkala auzitan jarri beharrean, errepikatu egiten
dute, natural eta «normal» bihurtuz. Gabilondok esan bezala, haien belaunaldiaren
ordezkari dira hau egitean, bestearen lekuan jartzean ezin izan dute euren kokapen
hegemonikoa atzean utzi, ikuspegi binario eta dikotomikotik begira jarraitzen
dutelako. Beraz, emakume hauek, Irene eta Miren, ahotsik gabe jarraituko dute bi
egile hauen lanotan eta gizonen begietatik, gizon trabestitu bezala agertuko zaizkigu
irakurleoi: bestea, bigarren sexua, argazkiaren negatiboa edo diskoaren B aldea
bailiran, saiakerak saiakera.
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Zaldua, I. (2002): Euskal idazle arrakastatsu bihurtzeko plan estrategikoa,
<www.sustatu.com/1039424446>.

III. Testu hautatuak
Danele Sarriugarte Mochales (itzultzailea)

Testu hautatuak

Irakurleak pentsatuko du: zergatik testu hauek eta ez beste batzuk? Harawayren,
Butlerren, Scotten, Spivaken, Preciadoren, Plateroren, Halberstamen… eta askoz
gehiagoren testuak ager zitezkeen hemen. Hainbat dira gure aukeraketa mugatu
duten faktoreak, horien artean mugatzaileena, espazioa, noski. Baina badira
aukeraketan lagundu diguten beste batzuk. Esaterako, alde batetik, ahalmen argitzaile
eztabaidaezina duten eta aldi berean beharbada horren ezagunak ez diren testuak
nahi izan ditugu ekarri. Bestetik, generoarekin zein feminismoarekin lehenengo
hartu-emana daukan irakurlearentzat ulergarriak izan litezkeen testuak hautatzen
saiatu gara. Era berean, nola ez, diziplina desberdinetako ekarpenak aintzat hartuz
eta dimentsio politikoari, historikoari, filosofikoari zein zientifikoari lekua eginez.
Liburuan zehar aipatu izan diren kontzeptu eta nozioak berreskuratuz eta sakonago
hausnartzeko aukera eskainiz, esku artean daukazuen aukeraketa, mugatua izan
arren, aberatsa aurkezten dizuegu.
Lehenik eta behin, Monique Wittig idazle frantses aski ezagunaren testu baten
itzulpenarekin egingo duzue topo: The Category of Sex (Sexu-kategoria). Teoria eta
kritika feministan interesa duen edonorentzat ezinbesteko irakurketa bilakatu diren
hainbat saioren eta eleberriren egileak, teoria marxistaren hainbat kontzeptu bere
eginez, sexua kategoria naturala baino areago kategoria politikoa dela aldarrikatzen
du aurkezten dizuegun testu honetan. Alegia, sexua emakumeak zapalkuntzaegoera batean (erreprodukzioaren karga jasaten duten egoeran) mantentzen dituen
derrigorrezko heterosexualitatea agintzen duen jendartearen produktua baino ez
litzateke izango.
Ondoren, Denise Riley historialari, poeta eta pentsalari britainiarraren ekarpena
bildu dugu. `Am I that Name?´ Feminism and the Category of `Women´ in History
(Ni al naiz izen hori? Feminismoa eta “Emakumeen” kategoria historian) liburu
labur bezain preziatuaren testu zati honek «emakumeak» kategoria, gorputza bezala,
historia daukan kategoria dela azaltzen du Michel Foucault-en pentsamendua
ardatz hartuta. Emakumetasuna eta gorpuztasuna aldakorrak eta malguak diren
kategoriatzat aurkeztuko zaizkigu, garaian garaiko eta tokian tokiko aldagai eta
printzipioen arabera eraikiak eta interpretatuak direlarik betiere.
Elizabeth Grosz filosofoaren Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism
(Gorputz lurrunkorrak: feminismo korporal baterantz) lanaren hitzaurrearen zati
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baten irakurketa proposatzen dugu ondoren, gizakia gorputzaren eta arimaren
arteko amildegi batek zatikatzen duela aldarrikatu izan duen ikuspuntu kartesiar
modernoaren berrikusketa kritiko ezin hobea eskaintzen duelako eta, horren harira,
argitzen duelako nola jorratu izan duen feminismo mota bakoitzak gorpuztasunak,
binarismo sexualak eta patriarkatuak eragiten duten emakumeen kontrako
zapalkuntza.
Amaitzeko, biologia eta genero-ikasketetako irakaslea den Anne FaustoSterling-en Sexing the Body. Gender, politics and the Construction of Sexuality
(Gorputz sexuatuak. Generoa, politikak eta sexualitatearen eraikuntza) liburuaren
pasarte bat gehitu dugu, gero eta ezagunagoa bilakatzen ari den gai bati eusten diona:
intersexualitatea. Haurra jaiotzen denean, «Zer da: neska ala mutila?» baieztatzea
uste bezain ebidentea eta erreza ez dela adierazten digu egileak. Objektibotasunaren
izenean aritzen den diskurtso zientifikoa eta praktika medikoak gidatzen dituen
gibel ideologikoa agerian uzten du, diskurtso zientifikoaren beraren armak baliatuz
eta, halaber, kritika feministak eta genero-ikasketek eskaintzen dituen baliabideak
erabiliz.

1. Sexu-kategoria (1982)
Monique Wittig105

O-k gizonezkoen ideia bat adierazten du. Gizonezkoena edo gutxienez maskulinoa.
Behingoz onartu du emakume batek! Nork onartu du zer? Emakumeek sekula onartu
ez duten zerbait (gaur egun inoz baino gutxiago). Gizonek beti leporatu dieten
zerbait: alegia, beti obeditzen diotela beraien naturari, odolaren deiari; alegia, beraien
osagai oro, baita gogoa ere, sexua dela.
(Jean Paulhan, “Happiness in Slavery”, Pauline de Réage-ren The Story of O obraren
hitzaurrea).
1838. urtean, Barbados irla baketsuan matxinada arraro eta odoltsu bat gertatu zen.
Bi sexuetako berrehun negro inguruk, zeintzuek berriki askatasuna lortua baitzuten
Martxoko Aldarrikapenaren bitartez, beraien nagusi ohiarengana jo zuten, Glenelg
delakoarengana, berriro ere menpera zitzan eskatuz (…) Nire susmoa da (…)
Glenelg-en esklaboak harekin maiteminduta zeudela, ezin zirela hura gabe bizi.
(Jean Paulhan, “Happiness in Slavery”)
Zergatik ezkondu beharko nintzateke? Bizitza nahikoa ederra iruditzen zait
dagoeneko. Zertarako behar dut emazte bat? (…) Eta zer dute emakumeek bada, hain
aparta dena?
–Emakume bat langile bat da. Emakume bat gizon baten zerbitzaria da.
–Baina zertarako behar dut langile bat?
–Horixe bera da gakoa. Gustuko duzu beste batzuek konpontzea zure arazoak (…)
–Tira, hori horrelaxe baldin bada, ezkon nazazu.
(Ivan Turgenev, The Hunting Sketches)

105. Wittig, M. (1992): “The category of sex”, The straight mind and other essays (1976-1982),
Beacon Press, Boston. “The category of sex”, lehen aldiz 1982an argitaratu zen, Feminist Issues, 2.
bol., 2. zenbakian.
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Sexuen erabateko presentziak eta esklaboen eta nagusien erabateko presentziak
sinesmen berean dute oinarria, eta nagusirik gabe esklaborik ez dagoen modu berean,
gizonik gabe ere ez dago emakumerik. Diferentzia sexualaren ideologiak zentsura
baten moduan jarduten du gure jendartean; izan ere, gizonen eta emakumeen arteko
oposizio soziala ezkutatzen du naturaren maskarapean. Maskulino/femenino eta
ar/eme kategoriek ezkutatzen dute diferentzia sozialak beti direla atzean izaera
ekonomiko, politiko eta ideologikodunak. Menderakuntza-sistema orok bereizketak
egiten ditu maila materialean eta ekonomikoan. Are gehiago, nagusiek maila
abstraktura eramaten dituzte bereizketa horiek eta kontzeptu bilakatzen dituzte.
Gerora, matxinatu eta borrokan hasten direnean, esklaboek ere bilakatzen dituzte
kontzeptu. Ezarritako bereizketak azaltzeko eta justifikatzeko, nagusiek esaten dute
bereizketak diferentzia naturalen ondorio direla. Esklaboek, matxinatu eta borrokan
hasten direnean, oposizio sozialak ikusten dituzte diferentzia natural delako horietan.
Ez baitago sexurik. Soilik dago zapaldua den sexua eta zapaltzen duen sexua.
Zapalkuntzak sortzen du sexua, eta ez alderantziz. Alderantzizkoak esan nahiko luke
sexuak zapalkuntza sortzen duela, edo zapalkuntzaren arrazoia (jatorria) sexuan
berean dagoela, hots, jendartea baino lehenagoko (edo jendartetik kanpoko) sexuen
bereizketa natural batean.
Diferentziaren nagusitasunak gure pentsamendua osatzen du modu batean,
zeinean gure pentsamenduari ezinezkoa zaion bere baitara jiratzea bere burua
zalantzan jartzeko, hori egitea ezinbestekoa bada ere gure pentsamendu horren beraren
oinarrian zer dagoen atzemateko. Diferentzia bat termino dialektikoetan atzematea
da konpondu beharreko termino kontraesankorrak agerian uztea. Errealitate soziala
termino dialektiko materialistetan ulertzea da klaseen arteko oposizioak atzematea,
terminoz termino, eta horiek elkartzea lotura beraren pean (ordena sozialeko gatazka
batean), zeina, aldi berean, ageriko kontraesanen konpontze bat ere baden (abolizio
bat ordena sozialean).
Izan ere, klase-borrokak oposatutako bi klaseren arteko kontraesanak konpontzen
ditu bi klase horiek deuseztatuz, eta aldi berean, klase horiek klaseak direla agerian
utziz eta klase horiek klase gisa osatuz. Gizon eta emakumeen arteko klase-borrokak,
emakume orok egin beharko lukeenak, sexuen arteko kontraesanak konpontzen ditu,
kontraesan horiek ulergarri bihurtuz eta aldi berean kontraesan horiek deuseztatuz.
Aintzat hartu behar dugu kontraesanak izaera materialekoak direla beti. Nire ustez,
hauxe da ideia benetan garrantzitsua: gatazkaren (matxinadaren, borrokaren)
aurretik ez dago oposiziozko kategoriarik, ezpada soilik diferentziazkoak. Borroka
hasi arte ez da ageriko egiten oposizioen errealitate gordina eta diferentzien izaera
politikoa. Zeren eta oposizioek (diferentziek) berezkoak diruditen bitartean, jada
hor zeudela dirudien bitartean, ezein pentsamenduren aurrekoak edo «naturala»k
diruditen bitartean —alegia, gatazkarik edo borrokarik ez dagoen bitartean—,
ez dago dialektikarik, ez dago aldaketarik, ez dago mugimendurik. Pentsamendu
menderatzaileak uko egiten dio bere baitara jiratzeari bere burua auzitan jartzen
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duen hori atzemateko.
Hain zuzen ere, emakumeen borrokarik ez dagoen bitartean, emakumeen eta
gizonen artean ez dago gatazkarik. Emakumeen patua da jendarteko lanaren hiru
laurden egitea (hala esparru publikoan nola pribatuan), gehi erreprodukzio-lan fisikoa
egitea aurrez ezarritako tasa baten arabera. Akabatua izatea, mutilatua, fisikoki
eta psikikoki torturatua eta behartua, bortxatua, kolpatua eta ezkontzera behartua
izatea: horixe da emakumearen patua. Eta patua, ustez, aldaezina da. Emakumeek ez
dakite gizonek guztiz menderatzen dituztela, eta egitate horretaz jabetzen direnean
ezin dute «sinetsi ere egin». Sarritan, errealitate biluzi eta gordinari aurre egiteko
azken baliabide gisa, ez dute sinetsi nahi izaten gizonek menderatu egiten dituztela
eta menderakuntza horren jakitun direla erabat (zapalkuntza askoz ikaragarriagoa
baita zapalduentzat zapaltzaileentzat baino). Bestalde, gizonek ondo baino hobeto
dakite emakumeak menderatzen dituztela («Gu gara emakumeen nagusiak», esan
zuen André Bretonek106), eta menderatze horretarako prestatuak izaten dira. Ez dute
etengabe adierazi behar; izan ere, nekez aipatzen da menderakuntza jada norberaren
jabetza den zerbaitetaz aritzean.
Zer pentsamendu da hau, uko egiten diona bere buruari buelta emateari, ez
duena sekula zalantzan jartzen bere osaketa? Pentsamendu hau pentsamendu nagusia
da. Pentsamendu bat da baieztatzen duena sexuak «dagoeneko hor» zeudela, alegia,
pentsamendu ororen aurretik, jendarte ororen aurretik etorritako zerbait direla.
Pentsamendu hau da emakumeak gobernatzen dituztenen pentsamendua.
Garai orotan, agintari-klasearen ideiak dira ideia nagusiak, alegia, jendarteko
indar materialean agintzen duen klasea da, aldi berean, indar intelektualean agintzen
duena. Ekoizpen materialerako baliabideak dituen klaseak kontrolatzen ditu, halaber,
ekoizpen mentalerako baliabideak; hortaz, modu orokorrean esanda, produkzio
mentalerako baliabiderik ez dutenen ideiak ere agintari-klasearen mende daude.
Ideia nagusiak ez dira harreman material nagusien adierazpen ideala baino, are,
ideia nagusiak harreman material nagusiak dira, ideia bilakatuta. Klase bat agintariklase bilakatzen duten harremanen adierazpena dira, edo, beste modu batera esanda,
menderakuntzaren ideiak dira (Marx eta Engels, Ideologia Alemana).
Diferentziaren nagusitasunean
menderakuntzaren pentsamendua.

oinarritutako

pentsamendu

hau

da

Menderakuntzak emakumeak hornitzen ditu informazioen, berezkoen eta
a priori-en multzo batez, eta multzo horrek (are gehiago zalantzagarria delako)
konstrukzio politiko erraldoi bat osatzen du, guztiari eragiten dion sare estu bat:
gure pentsamenduei, gure keinuei, gure ekintzei, gure lanari, gure sentipenei, gure
harremanei eragiten diena.
Horrela, menderakuntzak honako hauek irakasten dizkigu alde guztietatik:
106. Breton, A. (1924): Manifeste du surréalisme.
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– pentsamendu ororen, jendarte ororen aurretik badirela «sexuak» (alegia,
bi kategoriatako gizabanakoak jaiotzen direla); eta sexu horiek diferentzia
eratzaile bat dutela, ondorio ontologikoak dituen diferentzia bat (ikuspuntu
metafisikoa)
– pentsamendu ororen, ordena sozial ororen aurretik badirela «sexuak»
eta sexu horiek diferentzia «natural» edo «biologiko» edo «hormonal»
edo «genetiko» bat dutela, ondorio soziologikoak dituen diferentzia bat
(ikuspuntu zientifikoa)
– pentsamendu ororen, ordena sozial ororen aurretik badela «lanaren banaketa
natural bat familiaren barruan», «lanaren banaketa, [zeina] jatorrian ez
baitzen ekintza sexualean egiten den lanaren banaketa besterik» (ikuspuntu
marxista).
Ikuspuntua edozein delarik ere, ideia, funtsean, berbera da. Sexuek, beraien
diferentzia eratzailea gorabehera, kategoriatik kategoriarako harremanak garatu
behar dituzte. Ordena naturalaren baitakoak direnez, harreman horiek ezin dira
harreman sozialtzat hartu. Menderakuntzaren pentsamenduak blaitzen ditu diskurtso
guztiak, zentzu komunaren diskurtsoa barne (Adanen sahietsa edo Adan da, Eba
Adanen sahietsa da). Pentsamendu horren diskurtso-multzoa etengabe berrindartzen
da errealitate sozialeko maila guztietan, eta ezkutatu egiten du egitate politiko bat,
alegia, sexu batek bestea azpiratzen duela, eta kategoriaren beraren izaera nahitaezkoa
dela (izaki sozialaren lehen definizioa da, egoera zibilean). Sexu-kategoria ez da a
priori existitzen, jendarte ororen aurretik. Eta menderakuntza-kategoria den aldetik
ezin daiteke menderakuntza naturalaren ondorio izan, ezpada menderakuntza
sozialarena (gizonena emakumeekiko); izan ere, menderakuntza soziala besterik ez
dago.
Jendartea heterosexual gisa osatzen duen kategoria politikoa da sexu-kategoria.
Alde horretatik ez da izateari buruzko kontu bat, ezpada harremanei buruzkoa
(emakumeak eta gizonak harremanen ondorio baitira), nahiz eta, sarritan, bi
aspektuak nahasten diren horiei buruz eztabaidatzean. Sexu-kategoriak «natural»
gisa ezartzen du jendartearen (jendarte heterosexualaren) oinarrian dagoen
harremana, eta biztanleriaren erdia, hots, emakumeak «heterosexualizatu» egiten
ditu (emakumeak egitea eunukoak egitea bezala da, edo esklaboen edo animalien
hazkuntza bezalakoa), eta, ondoren, ekonomia heterosexualera bidaltzen ditu. Izan
ere, jendarte heterosexualaren produktua da sexu-kategoria, eta jendarte horrek
zorrozki inposatzen die emakumeei «espeziea» erreproduzitzeko betebeharra,
esan nahi baita, jendarte heterosexuala erreproduzitzekoa. Emakumeek «espeziea»
erreproduzitzeko egiten duten derrigorrezko lana esplotazio-sistema bat da, eta
sistema horixe da, hain zuzen ere, heterosexualtasunaren oinarri ekonomikoa.
Funtsean, erreprodukzioak, emakumeen lan horrek ahalbidetzen du gizonezkoak

jabetu ahal izatea emakumeek egiten duten lan guztiaz. Jabetze horren barnean
kokatu behar dugu erreprodukzioarekin «naturalki» lotutako lanez jabetzea, hau
da, umeak hezteaz eta etxeko zereginak egiteaz. Agintari-klasea langile-klasearen
lanaz jabetzen den era berean gauzatzen da emakumeen lanaren jabetze hori. Ezin
da esan produkzio mota hauetako bat (erreprodukzioa) «naturala» denik, eta bestea,
aldiz, soziala. Argudio hori ez da zapalkuntzaren justifikazio teoriko eta ideologikoa
baino. Argudio bat da emakumeei sinetsarazteko erreprodukzioa beraien betebeharra
(izan) dela, jendarte ororen aurretik eta jendarte orotan. Edonola ere, esplotazioaren
testuingurutik kanpo ez dakigunez ezer ez lanari ez produkzio sozialari buruz,
era berean ez dakigu ezer jendartearen erreprodukzioari buruz bere esplotaziotestuingurutik kanpo.
Sexu-kategoria jendarte heterosexualaren produktu bat da, jendarte bat non
gizonek beraientzat hartzen duten emakumeen erreprodukzioa eta ekoizpena, baita
emakumeak berak ere pertsona fisiko gisa, ezkontza-kontratua deitutako kontratuaren
bitartez. Konparatu kontratu hori eta langilea bere nagusiarekin lotzen duen kontratua.
Emakumea gizonarekin lotzen duen kontratua, lehen batean, bizitza osorako lotura
bat da, eta legeak soilik apur dezake (dibortzioa). Emakumeari zenbait betebehar
egokitzen dizkio, tartean ordaindu gabeko lana. Lanak (etxeko zereginak, umeak
heztea) eta betebeharrak (bere erreprodukzioa gizonaren izenari ematea, gau eta egun
elkarrekin bizitzea, behartutako koitoa, bizitzeko tokia izendatzea «ezkonlagunen
etxebizitza ematea» izeneko kontzeptu legalaren bitartez) haien terminoetan esan
nahi duena da emakumea senarraren jabetzakoa bilakatzen dela, pertsona fisiko gisa.
Senar batek bere emaztea jipoitzen duenean poliziak ez du esku hartzen, poliziaren
neurri bat da hori eta bertan inplizitua da emakumea zuzenean bere senarraren mende
dagoela. Herritar batek beste herritar bat jotzen duenean poliziak esku hartzen du,
eta eraso izeneko kargu espezifikoa egozten. Baina ezkontza-kontratua sinatu
duen emakume bat, sinatze horren ondorioz, jada ez da herritar arrunt bat (legeak
babestutakoa). Poliziak publikoki adierazi du ez duela, inondik inora, zerikusirik
izan nahi afera domestikoekin (afera zibilei kontrajarriak), zeintzuetan estatuko
autoritateak ez duen zertan zuzenean esku hartu, senarraren autoritateak hartzen
baitio erreleboa. Jipoitutako emakumeentzako aterpeetara joanda ikus daiteke zer
muturretaraino gauzatzen den autoritate hori.
Sexu-kategoria jendarte heterosexualaren produktu bat da eta izaki sexual
bilakatzen du biztanleriaren erdia, emakumeak ezin baitira sexu-kategoriatik kanpo
egon. Dauden tokian daudela, egiten dutena egiten dutela (sektore publikoan lanean
badihardute ere), izaki sexualki erabilgarriak dira gizonentzat, horrela ikusiak dira
eta horrela izateko eginak dira; beraien bularrek, ipurdiek eta jantziek ikusgai egon
behar dute. Gau eta egun eraman behar dute soinean beraien izar horia, beraien
etengabeko irribarrea. Kontuan hartu behar dugu emakume orok, ezkondua ala
ezkongabea, behartutako zerbitzu sexualeko bolada bat igarotzen duela, zerbitzu
sexual hori zerbitzu militarrarekin konpara genezake, izan daiteke egun batekoa,
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urte batekoa, edo hogeita bost urte edo gehiagokoa. Zenbait lesbianak eta mojak
zerbitzuari izkin egitea lortzen dute, baina oso gutxi dira, kopurua handitzen ari bada
ere. Emakumeak oso ikusgai dauden arren izaki sexual gisa, izaki sozial gisa erabat
ikusezinak dira, eta gisa horretan ahalik eta gutxien agertu behar dute, eta, betiere,
zergatik agertzen diren justifikatzen duen aitzakiaren batekin. Emakume apartei
egindako elkarrizketak irakurtzea besterik ez dago, barkamena nola eskatzen duten
egiaztatzeko. Eta oraindik ere, egunkariek idazten dute «bi ikaslek eta emakume
batek», «bi abokatuk eta emakume batek», «hiru bidaiarik eta emakume batek» hau
edo beste egin dutela. Sexu-kategoria emakumeei betirako itsasten zaien kategoria
da, beraiek baitira kategoria horretatik kanpo uler ezin daitezkeen bakarrak. Soilik
beraiek dira sexua, Sexua, eta sexu bilakatu dituzte beraien gogoetan, gorputzetan,
ekintzetan, keinuetan; sexualak dira baita beraien erailketak eta jipoiak ere. Baiki,
sexu-kategoriak estu oratzen ditu emakumeak.
Sexu-kategoria kategoria totalitarioa baita, bere egia frogatzeko badituena
inkisizio propioak, epaitegiak, auzitegiak, legeriak, terroreak, torturak, mutilazioak,
hilarazteak, polizia. Gorputza ez ezik gogoa ere taxutzen du, ekoizpen mental oro
kontrolatzen baitu. Sexu-kategoriak gure gogoei heltzen die hain modu tinkoan,
ezen ezinezkoa baitzaigu horretatik kanpo pentsatzea. Horrexegatik deuseztatu
behar dugu kategoria hori eta ekin behar diogu horretatik harago pentsatzeari, zinez
pentsatzen hasi nahi badugu. Era berean, sexuak suntsitu behar ditugu errealitate
soziologiko gisa, existitzen hasi nahi badugu. Sexu-kategoriak agintzen du esklabotza
emakumeentzat, eta, esklabo beltzekin egin bezala, modu espezifikoan jarduten du,
murrizte-eragiketa baten bitartez, hain zuzen ere, zati bat hartuz osoaren ordez, zati
bat (kolorea, sexua) zeinetatik giza talde osoa igaro behar den, pantaila batetik bezala.
Kontuan izan afera zibiletan, oraindik ere, bai kolorea bai sexua «aitortu» behar
direla. Edonola ere, esklabotza abolitzearen ondorioz, «kolorea»aren «aitorpena»
baztertzailetzat jotzen da orain. Baina irizpide hori ez da aplikatzen «sexua»ren
«aitorpena»ren kasuan; hori abolitzearekin emakumeek ere ez dute amesten. Nik
diot: bada garaia horixe egiteko107.

107. Eta artikulu honen gaia ez da sexuko plazera ez esklabotzako zoriontasuna (happiness in
slavery).

2. Gorputzak, identitateak, feminismoak
Denise Riley108
Kategoria bat galdekatu beharrean, emakume bat galdekatuko dugu. Gutxienez,
atseginagoa izango da.
(E. P. Thompson, The Poverty of Theory, or an Orrery of Errors, 1978)

Izan dadila kezka arretatsu bat
Gizonari eta umeari
Gizona eta umea deitzeko modua
Edo emakumeari, emakume
(Laura Riding, “Care in Calling”, The Poems of Laura Riding, 1938)

Lehenengo atalean fenomeno bat aipatzen nuen, hain zuzen ere, «emakume»en
denborazkotasun bitxia izendatu dudan fenomenoa. Baina zer ondorio ditu horrek
feminismoarentzat? Azpimarratzen badugu «emakumeak» soilik noizean behin
direla «emakumeak», horrek zer esan nahi du? Edonola ere, iradokizun horrek
ez al luke feminismoa ahulduko eta zulatuko? Nik uste dut ezetz, eta iritzi hori
argudiatzeko, lehenik eta behin, nahiko modu zuzenean azalduko dut zertan datzan
denborazkotasun hori.
Alegia, ez da posible eguneko hogeitalau orduak bizitzea norberaren sexuaren
kontzientziaz blai. Genero-autokontzienziak aldizkako izaera du, zorionez. Dena
dela, hemen ere badira hainbat misterio, ez baita gauza berdin-berdina gorputzaren
intrusio batek harrapatua izatea —adibidez, hilekoaren agerpenak harrapatzea— eta
supituan «emakume bat izate»an harrapatua izatea. Beste zerbaiten ondorioz, akaso
konparazio ironiko baten ondorioz, abiatutako hausnarketaren bigarren etapa batean
soilik pentsatuko zenuke zure gorputzaren intrusioaz termino hauetan: «orain, modu
sumingarrian, genero femenino honetara bultzatua naiz». Baina zer diozue beste
108. Riley, D: (1988): Am I that name? Feminism and the category of «Women» in History,
Macmillan Press, Londres. Itzulpen hau, aipatu liburu originaleko 96. orrialdetik 108. orrialderainoko
testuari dagokio. Itzulpen hau Denise Riley-ren kortesiaz eta Palgrave Macmillan argitaletxearen
baimenaz itzuli da.

184

Diskurtsoak, eraikuntzak, gorputzak

adibide klasiko honetaz, non autokontzientzia sexudunera amildua zaren? Kalean
behera zoaz zure hausnarketa propioetan murgilduta; edo azkar-azkar zoaz, dendara
iristeko asmoz itxi baino lehen, eta orduan auto batek abiadura murrizten du, eta
gidariak zure aurpegierari, zure mugimenduari buruzko iritzi bat oihukatzen du,
edo iseka-iruzkin bat xuxurlatzen dizute espaloitik bertatik. Baiki, «emakume gisa»
ikusia izan zara, eta oldarkorki gogorarazi dizute toki batetik igarotzen zarenean,
igarotze soil horrekin, erakarmen eta aldi berean gutxiespen sexuala sor ditzakezula,
eta ikuskizun bat izan zaitezkeela nahiz eta zu, une horretan, zure gorpuztasunean
izan ezik beste edozer gauzatan pentsatzen aritu. Baina, berriro ere, egoera horretan
zaudenean zure lehenengo pentsamendua, seguru aski, ez da izango «orain, modu
umiliagarrian, emakume bilakatu naiz», ezpada emakume-gauza gisa kokatua izan
zarela antagonistikoki, distortsio gisa objekifikatua izan zarela.
Beraz bi adibide horietan, «tupustean zure sexua bilakatzea» deskribapena ez
litzateke zehatza izango, bigarren mailakoegia izango litzatekeelako. Lehenengo
kasuan, odol-jarioak adierazten du zure hormona-zikloaren subiranotasunak beste
behin lortu duela. Gaizki planifikatutako gorabehera hau gertatzen denean, baliteke
zuri iruditzea zure sexura jaurtia izan zarela, baina ez duzu zertan hala pentsatu.
Bigarren kasuan, «gizon»aren, eta ez «natura»ren, nagusitasuna hain dago modu
astunean martxan, ezen bultzatu egin baitzaitu alienatutako auto-antzemate batera
(soziologo ezkertiarrek garai batean izendatuko luketen moduan). Orduan, ba al dago
esanahirik non «emakumea tarteka izatea»ren kontzepzio sinple bat ondo sustraitu
daitekeen? Ba al dago unerik, zeintzuetan, emakume-tasun mota ez-ideologiko
bat (nolabait esatearren) azaleratzen den, eta zeintzuetan, ondorioz, istant batez
emakume bat zaren ez-ironikoki eta konpromisorik gabe?
Norbaitek erantzun dezake, nire adibide ilunei kontra eginez, zoriontasun
sexualeko edo amatasuneko bizipenek bide baikorrak zabal ditzaketela «gaur egun
emakume bat izatea»ren zereginari heltzeko. Horrez gain, esan dezake emakumeen
arteko eskuzabaltasun mota batzuk sendotu ditzaketela egoera horiek; emakumea
izatean badirela osagai izugarri positiboak, soilik puritano batek alboratuko
lituzkeenak, eta gehiegizko pesimismoa dela emakume-tasunaren identifikazioa
deskribatzea «emakume» epitetoaren ondorioz kaiola berean baztertu dituztenen
arteko begirada-truke soil bat balitz bezala.
Argudio honek badu zailtasun intrintseko bat, burugogorra, agian trataezina,
eta laster itzuliko naiz horretara. Nire ustez, aldi baterako emakume bilakatzeko
moduetatik bat bera ere ez da egoera natural eta kaltegabe baterako itzulera (ezta
hasiera batean sinpleenak eta xaloenak diruditenak ere); aitzitik beste zerbait da:
aurretik bazegoen izendapen batekin, alegia, «emakume»aren deskribapen batekin
konplitzea, edo horretara bultzatua izatea. Hori egia da, baita norbera «benetako
emakume» bat izateagatik modu beroenean eta onberenean zoriontsu den kasuetan
ere. Nahiz eta egon badagoen sexu batean bizitzearen fenomenologia bat, horretatik
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kanpora eta barrura kulunka aritzeko mugimenduek zerikusi gehiago dute deskribapen
berrietan menturatzearekin, hastapeneko kondizio sexual batera itzultzearekin baino.
Ondorioz, emakume bat izatearen denborazkotasun indibidualari buruz hitz
egitea da izendapen baten denborazkotasun ugarien arteko mugimenduez hitz egitea.
Izendapen hori historikoki aldatzen den bezala, milioika aukerek ere askotariko
formak hartzen dituzte. «Emakume» izena, talde-izen gisa, aldatu egin da, aurreko
ataletan iradoki dugunez. «Emakume»en denborazkotasun historiko horiei begiratzen
badiegu denborazkotasun indibidualei bezala, berriro ere ikusiko dugu horien azpian
ez dagoela inongo «emakume» jatorrizko, neutral eta bizigaberik, superestrukturaren
mugimenduen atzean oinarri gisa balio duenik. Beti dago deskribapen bat edo
beste martxan. Ondorioz, historia feministarentzat, galderak honako hauek dira:
ea zeinena den deskribapen hori, eta ea zer efektu dituen. Etengabeko deskribatze
horrek, halaber, dilema politikoa sortzen dio feminismoari; izan ere, feminismoak
—«emakumeak» taldearekin lotuta, ezinbestean— aukera bakarra du: taldetasun
ezegonkor beraren bertsio ezberdinekin lan egitea, horiekin batera edo horien kontra.
Orduan, «emakumeak» sustantiboa betirako konprometitutako sustantibo
bat al da? Demagun, baita estatistikariek eta sendagileek ere bestelako asmoak
dituztela euren helburuetarako «emakumeak» batzen dituztenean. Aurrerakuntza
medikoak, adibidez, minbizi zerbikalari aurre egitekoak, ez al dira «emakume»en
bateratze baliotsu baten adibide? Eta eskubide-berdintasunerako eta hezkuntzaaukerak zabaltzeko legeei dagokienez zer? Lege horiek izendatu egin behar dute
laguntzea asmo duten talde soziala. Eta feministek «emakumeak» inbokatzen
dituztenean zer? Emakumeen arteko ezberdintasunen berri ematen dute eta deia
zabaltzen dute ausardia eta elkartasuna hedatzeko aniztasun horien artean eta baitan.
Argi dago, ikaragarri makurra izango litzateke esatea «emakumeak» terminoa ezin
dela inoiz ere modu progresista batean erabili; hori esateak desagerrarazi egingo
lituzke emantzipazioaren eta kanpainen bitartez erdietsitako lorpen guztiak. Nire
helburua bestelakoa da: hain zuzen ere, «emakumeak» izendapenaren berezko
ezegonkortasuna azpimarratu nahi dut, ezengonkortasun hori dagoeneko hor zegoen
izendapena modu iraultzailean edo kontserbadorean erabili aurretik ere, eta hori argi
islatzen da familiaren eta emakumearen izaerari buruz eskumatik zein ezkerretik
egindako proposamenetan, elkarren antz harrigarri eta ikaragarria izaten baitute.
Azpimarratze honen ohartarazpen-alderdia ez da, inondik ere, anti-feminista.
Aitzitik, ezegonkortasun hori kokatzen badugu feminismoaren gehiengo gisa,
feminismoaren historiako zenbait nahasmen eta duda-muda konponduko ditugu,
eta, halaber, nabarmenduko dugu mugimenduak malgutasun nekaezin potentzial bat
duela bere helburuei lotzeko. Malgutasun horren baitan sartuko litzateke ironia bizi
eta bizigarriz jarduteko gaitasuna, hizkuntza guztiek hizpide duten «emakumeak»
izendapenari buruz.
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Emakume izendatua izatea aurrebaldintza izan daiteke zenbait elkartasun
mota gertatzeko. «Emakumeak» edo «amak» taldeen identitate bat eraikitzen duten
erretorika politikoek, akaso, arbuioa sor dezakete helburu zituzten talde agerikoengan.
Hortaz, Lacanen formula ezagunari —alegia, ez dagoela subjektu bilakatzerik aldez
aurretik pairatu gabe dagokion subordinazioaren puska bat— honako hau gehi
geniezaioke modu apur bat baikorragoan: ez dago subjektu bilakatzerik, lehenago
edo beranduago, subjektu horren protesta-politikak eratu gabe. Edonola ere,
berrikusketa horrek ez dio heltzen atalaren hasieran planteatzen genuen arazoaren
muinari («emakume»en aspektu «positibo»ak talde gisa).
Hainbat joeratako feminista angloamerikarrek desio dute emakumeen arteko
zinezko berdintasunak eta «emakumeen esperientzia»ren irizpideak baieztatzea.
Badirudi oinarri indartsu horrek berma lezakeela militantzia feministaren osotasuna
eta biziraupena. Beste eskola batzuek, sarritan Luce Irigarayren irakurketen
eraginpean, azpimarratzen dute beharrezkoa dela filosofia bat emakumeen gorputzen
bereizgarritasuna barnean hartzen duena. Genealogia ezberdinetatik badatoz
ere, bi pentsamendu horiek, bai femeninoa bereiztearen ildoa bai «esperientzia»
nabarmentzearen ildoa, biak ala biak abiatzen dira sinesmen beretik, alegia, badagoela
esentzia erreal edo potentzial bat emakume izatean, eta esentzia hori ez dela inolaz
ere desagertarazi behar. Bada estrategia bat ikuspuntu feministatik esentzialismoari
erronka jotzeko, dagoeneko ohiko bilakatu dena: esentzialismoren unibertsaltasuna
faltsua dela salatzen du, erdi-mailako emakume mendebaldarren esperientziak
hartzen baititu eta munduko emakume guztienak balira bezala aurkezten. Esan
gabeko unibertsalaren ordez «emakume batzuen esperientzia» jartzea beharrezko
mugimendua da; edonola ere, azken buruan ez da egokia. Izan ere, berriki aniztutako
azaleraren azpian, arazo zaharrek beren horretan diraute oraindik ere.
Ezin ukatuzkoa da errekonozimendu-uneak sekulako inpaktua eragiten
duela, alegia, deskribatutako bizipenetako bat aditzean «neu naiz-eta!» esaten
duzun momentu horrek. Horren ondoren, betiere aukera politiko egokiak egonik,
hainbat emakumek aldarrikatuko lukete eurak ere feministak direla. Agian kontua
ez da «esperientzia» (alegia, zuzenketa pluralizatzailea egin ostean gelditzen
zaigun puzzlea), ezpada «emakumeen esperientzia». Esaldiak modu xelebrean
funtzionatzen du, zeren eta adierazten du esperientziak emakumeekin hasten
direla, eta, aldiz, probabilitate hau ezkutatzen du: esperientzia horiek emakumeei
egokitzen zaizkiela ez emakumeak direlako soilik, baizik eta esperientzia horiek
menderakuntzaren fruituak direlako, menderakuntza naturala izan edo politikoa
izan. Eta egia bada ere esperientzia horiek sexu bati bakarrik dagozkiola, bizipen
horiek ezin dira erabili emakume bat izatearen egoera ospatzeko edo estaltzeko,
gainontzeko ezaugarri etsigarriagoak aintzat hartu gabe. Baina feminismoarentzat
ia ezinezkoa da «emakumeen esperientzia» desmuntatzea, feminismoaren beraren
interesen arabera. Izan ere, analisi historikoa egiten badugu, matxinada sozialek
sortzen dituzte esperientziak, baina, ondoren, feminismoak (prozesu iraultzaileen
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emaitza berau ere) ez die dei egiten «emakume» aldatuei, alegia, matxinadek eraiki
edo eragin dituzten emakumeei, baizik eta elkartasuna eskatzen du emakumeen
kontzientzia enbrioniko bati hots eginez. Feminismoak joera oduenez emakumeak
masa politiko gisa batzeko, ezin du erabat desegin «emakumeen esperientzia», nahiz
eta kategoria horrek uztartu egiten dituen egotzitako gauzak, inposatutako gauzak
eta bizitako gauzak, eta ondoren denen arteko nahastea santutzen duen.
Baina beharrezkoa al da beti esperientzia bateratzailean sinestea oihu bateratu
bat sortzeko? Donna Harawayk ezetz esan du:
Ez dugu osotasun bat behar ondo jarduteko. Hizkuntza komun bat lortzeko amets
feminista hori amets totalizatzaile eta inperialista bat da, esperientzia modu perfektuki
leialean izendatzeko amets oro bezala. Zentzu horretan, dialektika ere ametsetako
hizkuntza bat, kontraesanak konpontzea desio duena109.

Ildo beretik jarraituz, identitateen eta identifikazioen espektroari erasotzen dio,
zeinak pentsamendu feminista garaikidearen zenbait adar osatzen baititu:
Feminismoak eta marxismoak trabatuta gelditu dira mendebaldeko maxima
epistemologikoetan, eta subjektu iraultzaile bat eraiki nahi izan dute zapalkuntzen
hierarkia baten ikuspuntutik eta/edo nagusitasunezko posizio batetatik, izan nagusitasun
morala, inozentziazkoa edo naturarekiko harreman estuagozkoa. Hizkuntza komun
baten jatorrizko ametsik gabe eta banaketa «maskulino» aurkakotik babestuko gaituen
jatorrizko sinbiosirik gabe, baina, era berean, testu baten jokoan idatzita, non ez
baitago ez amaierako irakurketa lehenetsirik ez salbazio-istoriorik, «nor bere burua»
errekonozitzen badugu munduan erabat engaiatua dagoen izaki gisa, orduan ez dugu
politika oinarritu beharko identifikazioan, abangoardia-alderdietan eta amatasunean110.

Norbaitek adieraz dezake badirela marxismo batzuk osotasunari uko egiten
diotenak eta feminismo batzuk identifikazioa bazter uzten dutenak; baina ezaugarri
horiek ontzat ematen baditugu ere, honako galderak honek hor iraungo du oraindik
ere: errotikako aniztasunaren aldeko apustua gai al da aurre egiteko «emakume»
kategorian buxatutako oinarrizko dilemei? Kasu honetan gainetik salto egin eta itzuri
egiten die, baina dilemak itzuli ere itzuli beharko dira, edo, bestela esanda, dilemek
itzultzen jarraituko dute banaketa sexualak mundu diskurtsiboaren bifurkazio
bat izateari uzten dion arte, eta nahiko zaila da pensatzea egoera hori hurbileko
etorkizunean amaituko dela. Identifikazioaren, araztasunaren eta amatasunaren muin
egoskor hori da «emakumeen esperientzia»ren erakargarritasuna sustatzen duena,
eta muin hori da gorputz emearen kontzeptua.
Eremu izugarri zaila dugu hauxe. Zaila da, baiki, gorputzaren kontra hitz
egitea. Onartzen bada ere «emakumeak» taldea historiaren fruitu bat dela, zer esan
biologiaz, materialtasunaz? Argudiatu ohi da horiek ezin direla, inolaz ere, denboran
109. Haraway, D. (1985): «A Manifesto for Cyborgs Science, Technology and Socialist Feminism
in the 1980s», Socialist Review, 80, 15. bolumena, 2. zenbakia, apirila-maiatza, 92. or.
110. Ibid., 95. or.
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zehar lurrundu. Feminismoaren ikuspegitik ere gabezia horixe izan da beti, hots,
merezi duen errekonozimendua egitea bizitako gorputz emearen eta diferentzia
sexualaren espezifikotasunari. Hain zuzen ere, Simone de Beauvoirrek zera idatzi
zuen Bigarren Sexuan —ironikoki, Beauvoirri sarritan leporatu zaio ez ziola arretarik
eman hain justu pasarte honetan aipatzen duenari berari—:
Sexu-ekintzan eta amatasunean baitan emakumearentzat esentzialak diren balioak
daude, denboraz eta indarraz gain. Materialismo arrazionala ahalegintzen da
sexualitatearen alderdi dramatiko honi jaramonik ez egiten; alferrik egiten du, ordea111.

Halaber, gorputzaren errealitate berezi eta boteretsuekiko indiferentziari kontra
egin diote hainbat feminista garaikidek, haien ustez indiferentzia hori badagoelako
eta kaltegarria delako. Pasarte honetan, Elizabeth Grossek azaltzen du berak nola
ulertzen duen Irigarayren kontzepzioa:
Gorputz guztiek izan behar dute ar ala eme, eta bakoitzaren ezaugarriak, berezitasunak
eta ezberdintasunak modu espefizikoan aitortu eta errepresentatu behar dira. Emakumeen gorputzen bereizgarritasunaren ukazio soziala eta patriarkarra da jardun sozial
diskriminitzailearen, eta, modu makurragoan, jakintza-erregimenetan —zientzia,
filosofia, artea— inbertitutako falozentrismoaren ekintza bat, eta funtzionatzen
du emakumeak hondoratuak direlako kategoria, balio eta arau maskulinoenpean.
Irigarayren ustez, baldin eta, diskurtso bitartez, emakumearen gorputza berridazten
bada modu positibo eta autonomo batean, orduan disfuntzional bilakatuko dira gaur
egun arte euren buruak naturaltzat, objektibotzat eta inpartzialtzat aurkeztu dituzten
jakintza guztiak112.

Emakumeen gorputzen indar politiko-analitikoaren sinesmen hori ontzat jotzen
badugu eta historiarantz bideratzen badugu, galdera hauxe sortuko zaigu: zer modutan
ekin dute «ukazio» sozial eta patriarkal hauek, eta nola berrezar litezke emakumeen
gorputz azpiratuak egiazko forma bat berreskura dezaten? Gorputz emearen historia
sozialek, jada eginda daudenek, erantzuten al diote galdera horri? Ez, ez diote
erantzuten. Aitzitik, higuin-katalogo sentsazionalista eta voyeurrak hostokatuko
ditugu. Horrekin ez dut esan nahi historia horiek ezingo luketenik indar moralik
izan, betiere, gai izango balira morbosotasunari izkin egiteko, haragi entrenatu,
esplotatu eta distortsionatuaren historiei izkin egiteko —bortxatutako gorputzak,
erdaindutakoak, kutsatutakoak, erditzean oker kudeatutakoak edo etengabeko
haurdunaldietara derrigortutakoak—113. Garatutako herrialdeei dagokienez, esan
daiteke emakumeak gaur egun ez daudela neke fisikoetan hain harrapatuta, ez
behintzat garai batean zeuden bezain modu gordinean; izan ere, haurdunaldia saihestu

111. Beauvoir, S. de (1949): Le Deuxième Sexe: The Second Sex, itzulpena H. Parshley, Jonathan
Cape, Londres, 1953, 84. or.
112. Gross, E. (1986): «Philosophy, subjectivity and the body: Kristeva and Irigaray», in C. Pateman
eta E. Gross (ed.), Feminist Challenges: Social and Political Theory, Allen&Unwin, Sidney, 139.
113. Ikus Shorter, E. (1982): A History of Women’s Bodies, Basic Books, New York.
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daiteke eta ginekologia-arriskuak ez dira, inondik inora, hain katastrofikoak. Beraz,
zentzu horretan, emakumeek beren bizitzako denbora gutxiago ematen dute beren
gorputzen barruan deseroso. Edonola ere, kontuan hartzen badugu kontrazepzioa ez
dela sekula izan erabateko misterio bat —ezta erreprodukzioaren fisiologia zehatza
argitu gabe zegoen garaietan ere—, ezin diogu aurrerakuntzaren baieztapen hauskor
horri ere eutsi. Hainbat adibidek desmuntatzen dute historia medikoa etengabeko
aurrerakuntzatzat hartzeko Whig jarrera: gehiegi erabilitako antibiotikoen
eraginkortasuna agortzeak, birus berrien sortzeak eta hedatzeak, baliabideen banaketa
sakonki ez-demokratikoak, nazioarteko genozidiorako teknologien garapenak.
Hortaz, morbosotasunaren narrazio gisa mamitutako gorputzaren historia
hau har genezake, eta konpara genezake gorputzaren soziologia historiko batekin.
Azken historia horrek hizpide izango lituzke biztanlerien kudeaketa, demografian
eta eugenesian oinarritutako politika sozialak, beste hemisferio bateko politika
ekonomikoak sortutako malnutrizioa, kutsadura industrial eta nuklearrak
eragindako epidemiak, eta abar. Baina faktore horietan guztietan, bai «gorputz»ak
bai «emakumeen gorputz»ak desagertu egingo lirateke objektu gisa, eta, aldiz,
teknologia erraldoien eta politikaren gorabeherek utzitako arrasto hutsak bilakatuko
lirateke kasik. «Gorputz»aren objektifikazio berezi horren amaiera aurreikusgarria
baino ez ote da hori? Agian, beti aldatu behar da pluralera, gorputzetara. Goseteak
edo salokeriak, pobreziak edo aberastasunak, zoriak edo planifikazioak ez dituzte
soilik gorputz horiek markatzen eta hondatzen, baizik eta itxuratu eta sortu ere egiten
dituzte. «Gorputza», bere gorpuztasun guztia gorabehera, ez da ez sorrera-puntu bat
ez helburu bat; emaitza bat edo ondorio bat da.
Hala ere, pentsamendu-ildo horrek ez du asetzen gure hasierako galdera,
alegia, emakumeen gorputzena historian. Generoa kontuan hartzen duen soziologia
historiko batek ere ez luke ulertuko eta barnean hartuko. Adibidez, gai izango
ginateke irudikatzeko nolakoa izango litzatekeen gizonen gorputzaren kontakizun
bat, honako gai hauek batuko lituzke: sexuarekin zerikusia duten gaixotasunen
deskribapen historikoak, bihotzeko gaixotasunenak, biriketako kantzerrarenak
(ea estatistikoki zer eragin zuen emakumeengan); soldaduen historia, gerrako
sarraskiena, errekrutatzearena, birilitatearena kontzeptu gisa, Espartarena; fetu arraren hauskortasun handiagoarena; nartzisismoarena eta horren porrotena; lan-baldintza
elbarritzaileena, meatzeetako istripuena; ar homosexualaren asmakuntzarena espezie
gisa; prostituzioaren historia, baina oraingo honetan bezeroen ikuspuntutik kontatua,
kontrazepzioaren historia, aiten ikuspuntutik kontatua. Eta noski hor egongo
lirateke gorputzaren erresistentziaren historia, gihar garaileen historia, eta ahulak
umiliatzearen historia. Hori guztia eta gehiago sartuko litzateke gorputz arraren
historian, bere ahulguneak eta gozamenak, emakumeenean bezala, analogikoki.
Edonola ere, bi puskak batuko bagenitu, hau da, emakumeena eta gizonena, horrek
ez luke sortuko «gorputz»aren osotasun asegarri bat, demokratikoki analizatua eta
diferentzia sexualari arreta egokia ematen diona.
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Orduan, zer joan ote zen gaizki bilaketa-prozesuan? Deserosotasun-kate
batek hor dirau: baldin eta edonoren gorputza —anatomiaren kalifikazioak aparte
utzita— soilik tarteka bizitzen edo tratatzen bada sexutu gisa, horrek egiaztatzen
du giza bizitza gorputzetan zatitzeko dagoen modua, generoaren araberakoa, ezin
dela egokia ezta absolutua izan. Soilik batzuetan inposatuko dio gorputzak bere
buruari, edo antolatuko du gorputzak bere burua emakume edo gizon gisa. Ondorioz,
historian zehar emakumeen gorputzak aurkitzeko bideari ekiten badiogu, aldez
aurretik mugatuko genuke zer den benetan harrapatu behar duguna, formulazioa
egitean. Bi hauetako bat ere ez da kasu honetarako kontzeptu egokia: ez denborak
markatutako gorputza, ez denborak markatutako gorputz sexutua. Izan ere, historiak
utzitako markak, eta baita denborazkotasun indibidualak utzitako markak ere,
gorputza bera ezartzen du pixka bat generotua edo sakonki generotua bezala, edo
axolagabekoa bezala, eta gorputz hori sartu-irtenetan aritzen da «sozial»aren begitik.
Hortaz, kontua gehiago litzateke gorputzaren (anatomikoki generotua, beti) arrastoei
jarraitzea, gorputzaren sexutzea modu ezberdinean ezarria eta interpretatua izan den
heinean, historiako garai bakoitzean. Emakumeen gorputzak pentsatzen baditugu
betierekoak eta iraunkorrak bailiran, izaki sexutuaren gorpuzte konstante eta
uniformeak bailiran, ideia oker bat osatuko genuke eta ideia horrek arriskuak ekar
ditzake. Horren ondorioz, emakumeen gorputza betierekotzat jotzearen ondorioz,
gorputzak ospatzen baditugu gorputz emeak direlako (modu kaltegarrian ahaztuz
existentzia generotuaren denborazkotasuna eta malgutasuna), zailagoa izango zaigu,
era berean, kritika feminista koherentea egitea, adibidez, emakumeen gorputzen
kokatze instrumentalari buruz, zeren eta kritika horrek ere behar du nolabaiteko
denborazkotasun-irizpidea. Baiezta genezake begirada sadikoaren ezaugarrietako
bat dela bere objektua finkatzea eta izoztea, diferentzia absolutua azpimarratzea,
mugimendua debekatzea.
Bada beste arrazoi bat deseroso sentitzeko gorputzaren soziologia historiko
bat nahikoa dela dioen baieztapenaren aurrean, soziologia hori sexutua izan ala ez.
Hein handi batean gorputza kontzeptu bat da; hortaz, nekez uler daiteke, baldin eta
sostengatzen eta inguratzen duten elementuekiko harremanean irakurtzen ez bada.
Hain zuzen ere, «gorputza» esamoldearen neutraltasun arraroak, bere koloregabetasun
erabatekoak iradokitzen digu badagoela zerbait hor atzean. Espekula genezake eta
esan genezake «gorputza» esamolde horren erakargarritasun iraunkorraren puska
batek oinarria duela esangabeko promesa batean, hain zuzen ere, sexuala lurrera
ekartzeko promesan, intimitatea aiseago deszifratzeko promesan, intimitatea ez
hain desagerkorra bilakatzeko promesan. Baina erakargarritasun hori ere suntsituta
geldituko da, kontuan hartzen badugu «sexuala» gorputzean kokatzen den tokia bera
historikoki aldakorra dela. Eta «gorputza» ez dago sekula historiaren gainetik —edo
azpitik—.
Hori ikusteko aski da konturatzea, adibidez, zer neurritaraino hartzen diren
gorputza eta pertsona bata bestearen luzapentzat; zer neurritaraino ekiten dion,
ekiten badio, gogoaren eta gorputzaren arteko bereizketak; zer neurritaraino
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sinesten den arima gai dela haragia menderatzeko. Gorputz garaikidea, normalean,
sexututzat jotzen dugu, eta halaxe egiten dugu arimaren boterearen eraiste historiko
luze bat gertatu delako, eta horrek, aldiz, izaera sexutuaren alde mugitu duelako
balantza. Gorputz mendebaldar modernoa da arimak zeharo hustutako gauza hori
(inkontzienteari tokia uzteko, batzuen ustez). Baina egoera horretan ez dago sexuen
arteko simetriarik; izan ere, ikus dezakegunez, «emakume»entzat modu ezberdinean
hedatu zen «sexua» gorputz eta arima aspaldiko eremuetan zehar. Lehenago
iradoki dut arimaren XVIII. mendeko hondarrak gorputz emeaz blai zeudela, eta
bidea prestatzen ari zitzaizkiola XIX. mendean gertatuko zen fenomenoari, alegia,
Emakumea espezie gisa naturaltzeari. Baldin eta historia batek azaldu nahi badu
zenbateraino irakurri den «gorputza» gizakiaren neurri gisa, orduan historia horrek,
eta asmo bera duen historia orok, hau ere hartu beharko du barnean: zenbateraino
irakurri den «gorputza» bere jabearen generoarekiko luzapen gisa.
Zenbait idatzi filosofikok iradokitzen dute «gorputza»k baduela azpian
dagoen egia baten estatusa, eta saiatzen dira gorputza erreskatatzen medikuntzatik
eta soziologiatik eta berriz ere gauza bizi bilakatzen. Sebastiano Timpanarok
hori saiatzen du sozialismorako bere On Materialism obran114. Bestetik, Michel
Foucaultek, History of Sexuality laneko zenbait puntutan «gorputzak eta horien
plazerak» tratazen ditu egia anarkiko baten irizpideak bailiran, argitasun inozente
eta gordinak bailiran, gerora, goitik markatuak izango direnak kudeaketa bioteknikoetako estrategien bitartez115. Hala ere, bere gainontzeko lanean, ez da inondik
inora adierazten gorputzean apelaziorako aukerarik egon daitekeenik. Aitzitik,
honako hau dio Foucaultek «Nietzsche, Genealogy, History» saiakeran:
Gorputza da gertakizunen azalera inskribatua (hizkuntza marraztua eta ideiek
disolbatua), banatutako norbera baten gunea (substantzia-batasunaren ilusioan sinetsiz),
eta etengabe desegiten ari den bolumena. Genealogia, ondorengoaren analisi bat den
heinean, gorputzaren eta historiaren artikulazioaren baitan kokatzen da. Bere zeregina
da erakustea historiak zeharo markatutako gorputz bat eta historiak gorputzaren
gainean egindako suntsitze-prozesua116.

Ukatu egiten da gorputzak analisirako abiapuntu bat eskain dezakeela:
Historia «eraginkorra»ren eta historia tradizionalaren artean dagoen aldea da historia
«eraginkorra»k ez duela mugarik. Gizon bati dagokion ezer ez da aski egonkorra
—ezta bere gorputza ere— norbere-ezagutzarako edo beste gizonak ulertzeko oinarri
bat eskaintzeko117.
114. Timpanaro, S. (1975): On Materialism, New Left Books, Londres.
115. Foucault, M. (1979): The History of Sexuality – Volume 1, An Introduction, itzulpena R.
Hurley, Allen Lane, Londres.
116. Foucault, M. (1977): “Nietzsche, Genealogy, History”, in D. F. Bouchard eta S. Simon (ed.
eta itzul.), Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews, Cornell University
Press, Ithaca, 148.
117. Ibid, 153. or.
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Gorputz foucaltiar hau likidotze-efektu bat da, konposatua da baina etengabe ari
da bere burutik desagertzen. Eta gorputzari atxikitako «gizon» hori kentzen badugu
eta horren ordez «emakume» ipintzen badugu? Historiak «erabat markatu» al ditu
emakumeen gorputzak hainbat modutara?
Pentsamendu-ildo batek baietz erantzun behar du, alegia, emakumeen
gorputzak emakumeen gorputz bilakatzen direla soilik tiranietan harrapatuta
gelditzen diren heinean, bai naturaren bai gizonaren sarraldi harrigarrietan; edo,
modu baikorragoan, badirela, halaber, plazer eta gozamen suharrak, subordinazio
biolento eta neurrigabekoaren historia orekatzeko. Baina, «gorputza», kontzeptu
gisa, etengabe aldatzen ari dela dioen iradokizunari leial eutsi nahi badiogu, urrundu
egin behar dugu aurresuposizio honetatik: emakumeen gorputzak sistematikoki
eta osoki diferenteak direla, emakumeen gorputzak batuta daudela bestetasun oso
batean. Kontrara, baieztatu beharko genuke emakumeak soilik batzuetan bizi direla
emakumearen haragi bereizgarrian, nolabait esatearren, eta horixe dela kategorizazio
historikoen funtzioa, baita eguneroko fenomenologia indibidualarena ere. Hori
esatea ez da, inolaz ere, ukatzea emakumeen kasuan, oro har, sarriagotan gerta
daitezkeela gorputzaren kontzientzia hartzearen sartu-irten horiek, emakumearen
fisiologiaren zikloak direla-eta. Baina aspektu hori ere beti interpretatu ahalko da
hainbat modutan, eta emakumeen gorputzak ez ditu zinez bateratzen, aldizkako
fisiologia baino errotikakoagoa den ezerk.
Guztiak batera pilatuak balira, agian erdietsiko lukete nolabaiteko demokrazia
sexual tamalgarri bat —malnutrizioarena, adibidez—, baina, orduan, ziurrenik
gorputz gosetuak izatetik gorputz gosetu sexutuak izatera pasako lirateke, amenorrea
agertzean. Dena dela, horiek eraikuntza bakanak dira, «emakumeen gorputzak»
sortzen dituztenak partekatutako sufrimenduen biktima moduan. Gabezia-egoerek
eta sexu zehatz batekin lotutako lan gogorrek ere elkartzen dituzte emakumeen
bizkar tolestuak, baina kasu horretan lanaren banaketa sexualak eragin du zatiketa,
eta ez gorputzen batasun naturalak. Gorputz potentzialki amatiarren beste bateratze
bat gertatzen da politika demografikoak egiten direnean, nahiz eta kasu hori ere
«natura»tik urrun egon. Jakina, baldin eta emakumeek ez balute izango haurdun
gelditzeko eta haurrez erditzeko gaitasunik, jaiotza-indizea igotzeko edo moteltzeko
planek ez lituzteke talde gisa sailkatuko, ondoren talde hori konbentzitzeko
edo gobernatzeko. Baina kontua da, gaitasun naturalak gorabehera, aurretiaz
«emakumeen gorputz»ei arreta eman nahi dien filtro batek baino ez dituela ikusiko
gisa horretan. Gorputza gorputz gisa ikusten da eta emakume gorputz gisa ikusten
da, soilik ikupuntu berezi baten petik begiratzean; politikaren ikuspuntua barne.
Ondorioz, gorputz sexutua ez da konstate fidagarri bat, oinarri on bat eskain
dezakeena «emakume»ei buruzko hamaika diskurtsoren konplikazioak antolatzeko.
Ezin dugu zehatz-mehatz aurreikusi nola eta noiz ulertuko eta biziko den gorputza
zerbait generotu gisa, ezta gorputz gisa ere. Berriro ere, hori ez da soilik banakakoen
fenomenologia baten funtzioa, ezpada fenomenologia historiko eta politiko batena.
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Ez dago emakumeen gorputzen kolektibitate natural eta sakon bat, ondoren historian
edo biopolitikan modu jakin batean kudeatuak izateko abiapuntu gisa balio duena.
Gorputza marka ezegonkor bat baldin bada, bere hondatze-prozesu luzean orbainduz
doana, gorputz sexutuak ere antzeko errotikako denborazkotasun bat jasaten du, eta
beste hainbat egoera iragankor.
Orduan, zer erakarmen ote du gorputzaren kategoriak? Kategoria horri lotzen
zaizkion filosofia feministen ustez, bitarteko bat izan daiteke diferentzia sexualarekiko
itsutasun sistematikoak sortzen duen tirania desegonkortzeko. Onartu beharra dago
gisako filosofiek ez dutela zertan sinetsi naturalki emandako ezein emakumeidentitatetan. Emakumeak nekez deskriba daitezke goitik begiratuta. Garbiki egiazta
daiteke hori Elizabeth Grossek idatzitako pasarte honetan; hain zuzen ere, Grossek
Irigarayren eskema azaltzen du, Irigarayren lanaren harrera feminista modu argian
eta ulerkorrean kontatuz:
Esanahi fisikoek, sozialek eta pertsona-artekoek markatzen dute gorputza, eta, horren
bitartez, objektu sexutuen identitateak edo barne-izaerak. Emakumeen gorputza
sozialki inskribatua dago, eta gehienetan, emakumeek indibidualki bizi dute gorputz
gabeziadun, ez-oso edo ezegoki gisa (…). Emakumeen zapalkuntza sortzen dute, hein
batean, markatze morfologiko patriarkarrerako sistema horiek —alegia ordena sinboliko
patriarkarrak—; hein batean, inskribatutako gorputz horren errepresentazio psikiko eta
barneratutakoek, eta, hein batean, psikologia eta morfologia horien ondoriozko hainbat
jokaerak, baliok eta normak. Irigarayren helburua da (…) feminitatearen eredu edo
errepresentazio-multzo positibo bati buruz jardutea, horren bitartez emakumearen
gorputza esanahi baikorrekin markatzeko, eta, aldi berean, markaketa positibo hori
lagungarri gerta daitekeelako diskurtso mota berriak, jakintza-forma berriak eta
praktika-modu berriak sortzeko orduan118.

Ondorioa da kezkatzen nauena, alegia: helburua izatea feminitate fresko eta
autonomo bat, hizkuntza berri eta iraultzailean ahoskatua, emakumearen izate ezalienatu bat mintzatzeko. Baiki, guk eskura dugun «emakumea» larriki kaltetuta
dago. Baina nik neuk, neure aldetik —beste hainbat feministak bezala, eta beste
hainbatek ez bezala— ez nuke bilatuko izaki sortu berria, sekula haren berririk izan
ez dugun Emakume profetikoa. Proiektu aski zaharra da emakume hori, eta haren
etengabeko porrotek erakusten dute ezinekoa dela espazio zinez errotikako bat
zizelkatzea. Emakumearen kategorizatzetik beretik isurtzen da kaltea, emakumearen
kategoria da kategoria bat zeina beti mugatzen baita, aurretiaz, alderdi batetik edo
bestetik; ondorioz, sinesgaitza da autoerrepresentazio hutsezko «feminitate» baten
ideala. Kasu honetan, zinezko independentzia bat posible izango litzateke soilik
diferentzia sexualari buruz exisititzen diren ideia guztiak desagertuko balira, baina,
hori hala balitz, «emakume»aren ideia ere lurperatuta egongo litzateke.
118. Gross, E. (1986): «Philosophy, subjectivity and the body: Kristeva and Irigaray”, in C. Pateman
eta E. Gross (ed.), editatutako Feminist Challenges: Social and Political Theory, Allen&Unwin, Sidney,
142.
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Emakumeen gorputzak «kategoria, balio eta arau maskulino»en petik ateratzeko
anbizioa desegiten dute mota horretako hausnarketek. Gorputza saihestezinki
mugitzen da beste kategorien inguruan, zeintzuek batzuetan gorputza sexututzat
sailkatzen duten eta beste batzuetan ez. Izan ere, «emakumeen gorputzak» kontzeptua
opakua da, eta «emakumeak» kontzeptua bezala, beti dago «giza» eta «gizon»
kontzeptuen ondoan jarrita. Egoera hori irudikatzen badugu identifikazioen hiruki
bat bezala, hirukia gutxitan izango da hiruki ekilatero bat non bi sexuak kokatzen
diren «giza»ren erpinetik distantzia berera. Irudi hori are gehiago okertzen dute
bi sexuen kontzeptuen historia asimetrikoak eta gaur egun beraien artean dagoen
aldeak. «Emakumeak» kontzeptuak feminizatze bizi bat jasan du XVII. mendearen
amaieratik aurrera, eta aldaketa hori ez da soilik modu linealean gertatu, «emakumeak»
kontzeptu ahul eta lausoago bat izatetik, soberan definitu eta gotortutako batera pasa
izan bagina bezala. Eragina izan dute pertsonatasunaren ulermena birdefinitzen
duten nozioen matxinadek ere: Arrazoia, Natura, Inkontzientea, besteak beste.
«Emakumeak» kontzeptuaren aldizkako gotortzeak ez dira bakar-bakarrik sortzen,
ezta ezein derrigorrezko continuum-etan ere (indibidualismoaren historia orok
kontuan hartu beharko lukeen moduan).

3. Hitzaurrea
Elizabeth A. Grosz119
(…)
Spinozak gorputzaz egiten duen irakurketan, gorputza gorputz ekoizle eta sortzaile
bat da, behin betiko «ezagutu» ezin daitekeen gorputz bat, ez baitu bere buruarekiko
berdin-berdin irauten denboran zehar. Gorputzak ez du «egia» bat ezta «egiazko
izaera» bat ere, prozesu bat delako eta haren esanahia eta gaitasunak aldatu egingo
direlako gorputza dagoen testuinguruaren arabera. Ez ditugu ezagutzen gorputz horren
mugak ezta erdiets ditzakeen gaitasunak ere. Muga eta gaitasun horiek soilik azaleratu
daitezke gorputzaren eta haren inguruaren artean gauzatzen diren hartu-emanetan.

Spinozak dualismo kartesiarra eta beste gogo batzuen arazoa saihesten ditu.
Esan daiteke haren lanak oinarriak finkatzen dituela 1960tik aurrera loratu den
anti-humanismo baten sorrerarako. Arima da benetan existitzen den gorputz
batekin erlazionatutako ideia bat, ondorioz, ideiaren sofistikazio-, desberdintze- eta
argitasun-mailaren araberakoa izango da gorputz horren egoera. Horrek esan nahi
du arima ez dela soilik giza gorputzen osagarri bat, ezpada gorputz mota jakin baten
antolaketaren adierazpena. «Arima» dutela onartzen zaie animaliei, landareei eta
baita materia ez-organikoari ere, nahiz eta, jakina, bakoitzak «arima» mota desberdina
izango duen gorputz motaren eta gorputzaren konplexutasunaren arabera. Dauden
arima mota eta maila bezainbeste materia mota eta maila daude. Spinozak horrela
txertatzen du ideia bat, hain zuzen ere, gorputzaren antolaketa fisikoaren araberako
«biziduntasun» edo arima-mailaketa mugagabearen ideia. Gogoa da gorputzaren
ideia, gorputza gogoaren luzapen bat den bezainbatean.
Geroago aztertuko dugun eta neurofisiologian oihartzunak izan zituen gai
batean, Spinozak dio hauxe dela gorputzaren egoera osoa une jakin batean: alde
batetik, gorputzaren beraren eredu formalaren eta barne-osaketaren funtzio
bat; eta bestetik, beste «kanpo» faktore batzuen eragina, hala nola beste gorputz
batzuena. Organismoarentzat ez dago ezaugarri esentzialik, ezta horri datxekion
«izaera»rik ere. Gogo/gorputz dualismoa ordezkatzean, Spinozak kolokan jartzen
ditu naturaren eta kulturaren arteko eta esentzia eta eraikuntza sozialaren arteko
119. Grosz, E. A. (1994): Volatile Bodies: toward a corporeal feminism, Indiana University
Press, Bloomington (Indiana). Itzulpen hau, aipatu liburuko Hitzaurreko pasarte bat da, zehazki,
testu orginalean 12. orrialdetik 24. orrialderainokoa. Itzulpen hau Elizabeth A. Grosz eta Indiana
University Press-en kortesiaz egin ahal izan da.
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oposizioak. Laburbilduz, gorputzak eta indibidualtasunak dira biologiaren ehundura
historiko, sozial eta kulturalak. Organismoa edo entitatea ahalegintzen da bere
potentzialtasunak, bere botereak, bere aukerak berresten eta maximizatzen. Oldar
hori ez da soilik barne-osaketaren ondorioa, baizik eta soil-soilik neur eta gaurkotu
daitekeela gorputzaren egoerak gorputzari eskaintzen dizkion aukera zehatzen
arabera. Ez denez berdin-berdina, gorputza ikusi behar da bilakaera-prozesu multzo
gisa, izatearen egoera finko gisa bainoago. Gorputza aktiboa eta ekoizlea da, baina
ez da jatorrizkoa: haren espezifikotasuna haren antolaketa moduen eta mailen funtzio
bat da, eta aldi berean maila eta modu horiek dira, gorputzak beste gorputz batzuen
eragina jasotzeko duen gaitasunaren ondorio. Eredu kartesiarrari kontrajarrita,
hortaz, subjektibotasuna edo psikea ez da gorputza baino ziurragoa edo zalantzarako
ezgauzagoa: ez dago printzipio fundatzaile bakar bat ere, hala nola norbere buruaren
kontzientziaren berehalakotasuna, jakintza berma dezakeenik edo jakintza eraiki
dezakeenik zientzia modura.
Spinozaren gorputz-eredua oinarrian ez-mekanikoa, ez-dualista eta antiesentzialista denez, ez da harritzekoa Spinozaren lanak oihartzun zabala jaso izana
pentsamendu frantses garaikidean (askotan aipatzen da espinozismoaren inpaktua
teoria frantsesean Althusserretik hasita, Foucaultekin jarraituz eta Deleuze, Derrida
eta Irigarayraino iritsi arte, baina gutxitan garatu da —ikus, hala ere, Norris, 1991—),
baita zenbait neurofisiologok egiten duten organismoaren irakurketa errotikakoan
ere (3. kapituluan eztabaituko ditugu). Hala ere, nahiz eta dualismo kartesiarrarekin
alderatuta Spinozaren monismoak aldaketa esanguratsu bat markatzen duen, baditu
arazo eta muga propio batzuk. Testuinguru honetan, bi besterik ez dut garatuko.
Lehenik, nahiz eta Spinoza monista den dualista bainoago, lotuta dago paralelismo
psikofisiko bati, zeinak ezin baititu azaldu gogo eta gorputzaren arteko truke kausalak
edo bestelakoak: «Gorputzak ezin du gogoa determinatu pentsatzera, eta gogoak
ere ezin du gorputza determinatu mugitzera edo geldi egotera, edo beste edozertara,
beste edozerrik bada» (Spinoza, Etika, 111, Prop. 2). Halabeharrez elkarri lotuta
daudela uler daitekeen heinean, ez dago zalantzarik beraien arteko elkarreraginaz.
Bigarrenik, Spinozak sinesten duen gorputzaren (eta, hain zuzen, subjektuaren)
nozioa absolutua eta holistikoa da, sistema osatu eta integratu bat (haatik hazten
den eta bere burua eraldatzen duen sistema bat). Gorputz organikoak konposizio bat
dira, maila handiagoko integrazioak eta batasunak sortzeko bateratu diren osotasun
txikiagoez osatua, hainbat estratifikazio-prozeduraren bitartez. Gorputz organikoa
konplexutasun metatu bat da, eta bertako maila gorena hartzen du partaide subordinatu
guztien onuradunak —posizio hori ez dabil oso urruti gaur egun obsesio bilakatu den
ekosistemaren noziotik, non ekosistema den hainbat azpisistemaren maila goreneko
batasuna, azpisistema bakoitza aldi berean mikrosistemaz osaturik dagoelarik, eta
mikrosistema horiek integratzen direlarik osotasunak sortzeko, zeinak aldi berean
osotzen baitira—.
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Nire ustez bi baieztapen horiek, biek ala biek saihesten dituzte gorputzaren
birkonfigurazio feminista baterako kontuan hartu beharreko bi baldintzak: batetik,
giza gorputzen alderdi neurofisiologiko eta psikologiko murritzezinak, zeintzuen
arteko harremanak oraindik ez ditugun ezagutzen; eta, bestetik, kohesio eta integrazio
bila, osotasun organiko eta fisiko bila etengabe aritu arren giza gorputzek oraindik
ere gordetzen duten gaitasun miragarri hori, alegia, fragmentazioak, hausturak
eta dislokatzeak sortzeko eta hauspotzeko gaitasuna, gorputzak eta gorputz zatiak
bideratzen dituena beste gorputz eta gorputz zati batzuengana.
Baldin eta, gaur egun, kartesianismoa kokaleku problematikoa bada teoria
feministarentzat eta subjektutasunaren teorientzat, agian helburu feministei
emankorragoak eta erabilgarriagoak gerta dakizkioke Spinozak hasitako eta
Foucaultek, Deleuzek eta beste batzuek garatutako kontaketa ez-kartesiarrak. Horixe
da liburu honek aztertu asmo duen bidea.
Feminismoa eta gorputza
Pentsamendu misoginoak komenigarriki justifikatu izan du emakumeen bigarren
mailako kokaleku soziala emakumeak bridatuz gorputz batera, zeina aurkeztu eta are
eraiki baita ahul, ez-perfektu, errebelde eta fidakaitz gisa, kontzienteki kontrolatuta
ez dauden intrusioak jasan ditzakeen gorputz gisa. Emakumeen sexualitatea eta
ugaltzeko gaitasuna dira emakumea definitzen duten ezaugarriak (kulturalak), eta
aldi berean, funtzio horiek berek bilakatzen dituzte emakumeak zaurgarri, babesaren
edo erabilera bereziaren behardun, patriarkatuak hainbat modutara agindu bezala. Ar/
eme oposizioa hertsiki loturik egon da gogo/gorputz oposizioarekin. Tradizionalki,
feminitatea bi modutara aurkeztu izan da (esplizituki edo inplizituki), oposizio pare
horren elkar-gurutzatzearen baitan: edo gogoa maskulinotzat jotzen da eta gorputza
femeninotzat (modu horretan emakumeei a priori ukatuz jakintzaren subjektuak
edo filosofoak izateko aukera), edo, bestela, sexu bakoitzari egokitzen zaio bere
gorpuztasun propioa. Dena dela, emakumeei gorputz-partikulartasun aktibo eta
autonomo mota bat aitortu beharrean, kasurik onenean emakumeen gorputzak
epaitzen dira «ezberdintasun natural» baten oinarrian, gorputzaren balioa neurtzeko
estandar edo neurri bat balego bezala, sexutik at dagoena. Beste modu batera esanda,
emakumeen gorputz-partikulartasuna erabiltzen da esplikatzeko eta justifikatzeko
bi sexuen arteko posizio sozial eta gaitasun kognitibo desberdinak (alegia,
desorekatuak). Ondorioz, onartzen da emakumeen gorputzak ez direla gizonen
lorpenetarako gauza, ahulagoak direlako, eta joera gehiago dutelako (hormonekin
lotutako) irregulartasun, intrusio eta ustekabeetarako.
Beste hitz batzuekin esateko, zapalkuntza patriarkalak bere burua justifikatzen
du, gutxienez hein batean, emakumeak beraien gorputzarekin lotuz gizonak baino
askoz modu estuagoan, eta identifikazio horren bitartez, emakumeen rol sozialak
eta ekonomikoak mugatuz termino (sasi) biologikoetara. Esentzialismoan,
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naturalismoan eta biologismoan120 oinarrituta, pentsamendu misoginoak emakumea
murrizten du ugalkortasunaren eskakizun biologikoetara, ondorioztatuz emakumeak
gizonezkoak baino nolabait biologikoagoak, gorpuzdunagoak eta naturalagoak
direla, soilik transformazio biologiko, fisiologiko eta endokrinologiko jakin batzuen
poderioz. Feminitatea gorpuztasunarekin lotzearen ondorioz, gizonezkoei praktikoki
ahalbidetzen zaie soilik kontzeptuala dela (faltsuki) uste duten ordena batean bizitzea,
eta aldi berean, posible zaie beren gorputz-kontakturako premia (batzuetan ukatua)
asetzea, emakumeen gorputzetarako eta zerbitzuetarako duten sarreraren bitartez.
Patriarkalek gorputzaren kontzeptu finko bat erabili dute emakumeei eusteko,
eta, ondorioz, ulergarria da feministek gisako kontzeptuak arbuiatzea eta beren
burua definitzen saiatzea termino ez-gorpuzdun edo gorputzetik kanpokoetan, eta
berdintasuna aurkitzen saiatzea esparru intelektual eta kontzeptual baten oinarrian,
edo nolabaiteko unibertsalismo edo humanismo abstraktu batean. Pentsamendu
misoginoak emakumeekiko eta feminitatearekiko erakutsi duen etsaitasuna
arrazionalizatu izan da emakumeen gorputzen erdeinu eta laidoaren bitartez. Hori
kontuan hartuta, nahiko argi uler daiteke, hasiera batean zergatik piztu zituen
susmoak edo kontrakotasunak emakume-gorpuztasunaren nozioak berraztertzeko
eta berrarakatzeko asmoak, emakumeentzat beraientzat garrantzitsuak izan zitezkeen
ikuspuntu eta interesetatik emakumeen gorputzak berreskuratzeko eta berraurkezteko
asmoak121. Azkenaldian egindako gorpuztasunaren berrebaluazioetan, feministek
ezusteko aliatuak aurkitu dituzte hainbat gizonezko filosofo tematiren idatzietan,
zeintzuek marko alternatibo edo kritikoak proposatu baitzituzten gorputzen
eta subjektutasunen partikulartasun sexualen (eta arrazazkoen) irakurketa bat
formulatzen laguntzeko.
Feministek askotariko jarrera eta erantzunak erabili dituzte gorputzaren
kontzeptuari aurre egiteko eta gorputza ekintza politikoaren eta ekoizpen teorikoaren
erdigunean kokatzen saiatzeko. Merezi du laburki azaltzea teoria feministaren
baitan har daitezkeen zenbait jarrera posible edo abstraktu, erakusteko zer-nolako
potentziala izan dezaketen gorputza birpentsatzeko eta birteorizatzeko kategoria eta
marko kontzeptual patriarkal eta arrazistetatik at. Jarrera horiek ez dira inondik inora
zurrunak eta hertsiak, eta egon badaude kategoria batean baino gehiagotan satzen
120. Esentzialismoaren definizio aproposena hauxe litzateke: esentzia finko baten existentzia
proposatzea, esentzia hori ez da aldatzen ez historikoki ez kulturalki. Sarritan esentzialismoak baliatzen
ditu biologismoa edo naturalismoa, baina faktore kultural eta teologikoentzat ere erakargarria izan
daiteke. Biologismoa da unibertsaltasun biologiko baten postulazioa, kultura- eta jarrera-ezaugarriak
azaltzen erabiltzen dena. Bestetik, naturalismoak erabaki dezake biologismoa baliatzea edo ez baliatzea
(nahiz eta gehienetan bai baliatzen duen), eta nolabaiteko natura bati dei eginez —izan Jainkoak emana,
kulturala edo biologikoa— bere baieztapen unibertsalistak justifikatzeko. Sarritan ezabatzen diren
termino horien arteko ezberdinketari buruz gehiago jakiteko ikus Grosz (1990).
121. Proiektu feminista zabal horretan lanean ari dira besteak beste: Alison Caddick (1986),
Phillipa Rothfield (1986, 1988), Susan Bordo (1988, 1989a eta 1989b), Judith Butler (1990), Moira
Gatens (1988, 1990 eta 1991a), Diana Fuss (1989), Vicky Kirby (1987 eta 1989a eta b) eta Elspeth
Probyn (1987).
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diren teorialariak edo modu egokian ezein kategoriak deskribatzen ez dituenak.
Dena dela, uste dut kategoria horiek garbi erakusten dutela, batetik, zinezko garapen
historiko bat eta, bestetik, gorputzaren ikuspuntu ezberdin, eta are kontrako, batzuk.
Berditasunezko feminismoa
Lehenengo kategorian askotariko izenak sartzen dira: Simone de Beauvoir,
Shulamith Firestone eta Mary Wollstonecraften, beste zenbait feminista liberal,
kontserbatzaile eta humanistarekin batera, eta baita zenbait ekofeminista ere. Feminismo horretan emakumearen gorputzaren partikulartasunak, horren izaera berezia
eta zikloak —hala nola: menstruazioa, haurdunaldia, amatasuna, edoskitzea, etab.—,
alde batetik, mugatzat hartzen dira kultura patriarkalak gizonei eskaintzen dizkien
eskubide eta pribilegioak erdiesteko orduan; eta, bestetik, modu baikorrago eta ezkritikoago batean hartzen dira, epistemologista feministengan eta ekofeministengan
ohikoak diren terminoak, non gorputza ikusten baita jakintza eta bizibidearen
ezagutza lortzeko modu berezi eta bakar gisa. Ikuspuntu negatiboak emakumeen
gorputza hartzen du emakumearen berdintasun-gaitasunerako berezko mugatzat, eta
ikuspuntu positiboak, aldiz, uste du emakumeen gorputzek eta bizipenek zorroztasun
berezi bat ematen dietela emakumeei, gizonezkoek ez dutena. Dirudienez bi
ikuspuntuek onartu dituzte gorputzari buruzko ideia patriarkal eta misoginoak,
alegia, emakumearen gorputza gizonezkoarena baino nolabait naturalagoa dela, ez
dela hain inpartziala eta bere «objektu»ekin engaiatuago edo lotuago dagoela.
Ondorioz, ikuspuntu negatiboko feministak gorputzaren mugetatik
harago mugitzen saiatu dira. Gorputz emeak emakumeen berdintasunerako eta
transzendentziarako gaitasuna mugatzen du; gainditu beharreko eragozpen bat da,
garaitu beharreko oztopo bat, berdintasuna erdietsiko bada. Kategoria horretako
feminista askok gatazka ikusten dute amaren rolaren eta izaki politikoaren edo
zibikoaren rolaren artean122. Emakumeak ama-rola hartzen duen heinean, esfera
publiko eta sozialerako sarrera zailagoa bilakatzen da, ezpada ezinezkoa, eta bi sexuen
rolen berdintzea memelokeria bihurtzen da. Asko jota, sexuen arteko harremanen
berdintzea posible da soilik eremu publikoan. Eremu pribatuak sexualki polarizatuta
jarraitzen du, sexu-rolek eta bereziki ugalketa-rolek modu bitarrean ezberdinduta
jarraitzen duten heinean. Beauvoirrek eta Firestonek teknologia berriak gutiziatzen
dituzte, zeintzuek balioko baitute ugalkortasuna erregulatzeko eta emakumeen
biologia bereziak emakumeen rol sozial, ekonomiko, kultural eta sexualetan duen
eragina ezabatzeko. Jarrera horrek anbiguoki eta paradoxikoki lotuta jarraitzen du
zenbait feministak hain sutsuki aldarrikatzen dituzten (eta beste batzuek, adibidez,
Rowlandek, hain sutsuki kritikatzen dituzten) in vitro ernaltze-programekin; izan
ere jarrera horrek derrigorrezko ugalkortasuna hartzen du emakumetasunaren (guk
122. Kasualitatez, antzekotasun handia dute talde horrek eta Kristevak bere Women’s Time (Kristeva,
1986) saiakeran aipatutako 1. kategoriak. Kristevak feministen hiru «belaunaldi» identifikatu zituen,
eta nik goian aipatutako hori Kristevaren 1. belaunaldiarekin etorriko litzateke bat. Bertan, Beauvoirri
buruz ari da nahiko modu argian.
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ezagutzen dugun moduan) ezaugarri nagusi edo definitzaile gisa, baina, aldi berean
gorputz emeak desegokitzat jotzen ditu, alegia, (kasu honetan kirurgikoki) osatuak
edo ordezkatuak izan behar diren gorputzat. Bien artean dagoen ezberdintasuna da
berdintasunaren feminista horientzat amatasuna dela gainditu beharrekoa, eta in
vitro programen jarraitzaileentzat, aldiz, amatasuna dela emakumetasunaren helburu
gorena edo nagusietako bat. Emakumeen ugaltzeko gaitasunaren alderdi positiboak
eta negatiboak dira123.
Lehenengo kategoria berditasunzale honetako partaideek zenbait iritzi
partekatzen dituzte: gorputza biologikoki determinaturik dagoela eta lorpen kultural
eta intelektualekiko funtsean arrotza dela; gogoaren eta gorputzaren arteko banaketa,
gogoa sexualki neutrala izanik eta gorputza, aldiz, sexualki zehatza eta mugatua
(esanguratsua da, hala ere, gorputz arraren artasuna ez dela sekula hartzen gizonaren
transzendentziarako mugatzat, gehienez, gizonaren gorputzaren gizatasuna
—haren egiazkotasuna eta hilkortasuna— hartuko da gizonaren transzendentziarako
gaitasuna muga dezaketen ezaugarri abstraktu eta unibertsaltzat)124; emakumeen
opresioaren kausa dela (patriarkekin bat eginez) gorputz desegoki batean, gorputz
eme eta potentzialki amatiar batean eutsita egotea, alegia, emakumeen subordinazio
sozialaren arazoa sortzen duena ez dela soilik gorputzaren testuinguru historiko eta
soziala, ezta bestela autonomoa zatekeen gorputzari ezarritako muga sozialak ere,
baizik eta gorputz emearen zinezko hauskortasuna eta ahulezia; eta emakumeen
zapalkuntza, hein batean behintzat, biologikoki justifikatuta dagoela, emakumeak
haurdun daudenean edo haurrak dituztenean gizonen pare sozial gisa jarduteko
ezgaiagoak direlako sozialki, politikoki eta intelektualki. Hortaz, biologia bera da
aldatu eta transformatu beharrekoa.
Konstrukzionismo soziala
Ziur aski, bigarren kategoria horretan sartzen dira gaur egungo teorialari
feminista gehienak: Juliet Mitchell, Julia Kristeva, Michèle Barrett, Nancy
Chodorow, feminista marxistak, feminista psikoanalitikoak, eta subjektutasuna
sozialki eraikitzen dela uste duten feminista guztiak. Aurrekoarekin alderatuta,
talde honetako feministek gorputzarekiko jarrera askoz positiboagoa dute; ez dute
123. Anorexikoek muturrera daramate berdintasunezko feminismoak gorputz emearekiko sentitzen
duen erdeinua; izan ere, saiatzen baitira subjektua pentsatzen transzendentzia aratz gisa, gorputzmugarik gabeko nahi aratz gisa. Nahimenezko megalomania moduko bat erakusten dute, norberak
egindako eta norberak erabat kontrolatutako subjektuaren fantasia, ezer eta inor behar ez dituen
subjektua.
124. Zapalkuntza arrazistako kasuetan ere, gizonak immanentziara mugatzen dituena beraien
kolorea edo jatorri etnikoa da, ez beraien maskulinitatea. Zentzu horretan, Elizabeth V. Spelmanek
adierazten du (1988) klase- eta arraza-zapalkuntza barnetik lotuta daudela sexu-zapalkuntzarekin, eta
adierazpen horrekin bat natorren arren, iruditzen zait ez duela bere xedea jotzen: gakoa da gizonak ez
daudela gizon gisa zapalduta; gizonak zapalduta dauden heinean, eta argi dago nahikotxo gizon daudela
zapalduta —baliteke, gizon gehienak egotea zapalduta—, ez daude zapalduta gizonak direlako, ezpada
«koloredun»ak direlako, edo klase jakin bateko partaideak direlako, edo beraien joera sexualengatik,
edo erlijio jakin batekoak izateagatik daude zapalduta.
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gorputza ikusten gainditu beharreko oztopo gisa, ezpada objektu biologiko gisa.
Objektu horren errepresentazioa eta funtzionamendua politikoak dira eta emea eta
arra sozialki markatzen dituzte ezberdin gisa. Berdintasunezko feministentzat natura/
kultura oposizioak kodetzen zuen gogo/gorputz oposizioa, baina konstrukzionismo
sozialekoentzat, aldiz, biologiaren eta psikologiaren arteko ezberdintasunak eta
produkzioaren/erreprodukzioaren (gorputza) eta ideologiaren (gogoa) esparruen
arteko oposizioak kodetzen dute. Kodetze hori ez dago zuzenean lotuta ar/eme
oposizioarekin; izan ere, argi dago bai gizonek bai emakumeek hartzen dutela parte
esparru material eta ideologikoetan, baina esparru horien baitan, emakumeek eta
gizonek posizio ezberdinak hartzen dituzte. Produkzioaren esparru materialean,
adibidez, gizonek produkzio-funtzioa betetzen dute, eta emakumeek, ostera,
emakume gisa, hein handi batean erreprodukzio-funtzioa betetzen dute, nahiz eta
produkzioan jarduten duten. Ideologiaren esparruan emakumeak pasibo eta femenino
gisa sortuak dira, eta gizonak aktibo eta maskulino gisa.
Berdintasunezko feministek bezala, konstrukzionista sozialek ere hainbat
ideia partekatzen dituzte, hala nola gorputz biologikoki determinatu, finko eta
ahistorikoaren nozioa eta gorputzaren eta gogoaren dualismoa (nahiz eta gogoa
ezin den existitu gorputzik gabe, gogoa hartzen da objektu sozial, kultural eta
historikotzat, ideologiaren produktutzat, baina gorputzak naturala eta kulturaurrekoa
izaten jarraitzen du. Gorputzak oinarria eta lehengaiak ematen ditu ideologia
txertatzeko eta interpelatzeko, baina, komunikatzeko material hutsa da, produkzio/
erreprodukzio ideologikoaren objektua edo arretagunea bainoago). Beraz, borroka
ideologikoa bideratzen da sexualki espezifikoa den gorputza neutralizatzera.
Neutralizazio hori ez da hainbeste indar mediko-teknologikoen esku-hartzearen
emaitza, ezpada, Chodorowek zehazten duen bezala, berdintzeko programa baten
ondorioa, umeak heztearen eta sozializazioaren berrantolakuntza sozialaren bitartez
gauzatua. Hortaz, gisako programek ez diete eragiten eta ez dituzte kontuan hartzen
gorputz arrak eta gorputz emeak, baina, idealki, horiei lotutako maskulinitatearen
eta feminitatearen genero-ezaugarriak transformatu eta berdindu egingo lirateke
ideologia-mailako transformazio baten bitartez.
Konstrukzionistek zenbait ideia ezagugarri partekatzen dituzte,
berdintasunezkoenak ez bezalakoak, adibidez, emakumeak ez dituela biologiak, per
se, zapaltzen, baizik eta sistema sozialak biologia antolatzeko eta biologiari esanahia
emateko duen moduak. Gorputz biologiko «erreal»aren eta errepresentazio-objektu
den gorputzaren arteko ezberdintasuna funtsezko gakoa da. Horren ondorioz,
kontua ez da gorputza edo funtzio biologikoak ordezkatzea, ezpada horiei esanahi
eta balio ezberdinak ematea. Horrekin lotuta bada beste gako bat, hain zuzen ere,
oinarri/superestruktura ereduarena. Eredu horren arabera, batetik, biologiak oinarri
autonomo eta «natural» bat ematen du eta, bestetik, ideologiak «bigarren istorio»
dependiente eta bizkarroi bat ematen du, oinarriari gehi dakiokeena —edo ez—,
oinarria zegoen bezala utziz, gutxi gorabehera. Konstrukzionistentzat sexua/generoa
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oposizioak indarrean jarraitzen du oraindik, eta oposizio hori, funtsean, beste banaketa
baten berruztartzea da, alegia, gorputzaren (edo zer den naturala eta biologikoa) eta
gogoaren (edo zer den soziala eta ideologikoa) arteko banaketarena. Biologia edo
sexua kategoria finkotzat hartuta, feministek genero-mailako transformazioetan jarri
izan dute arreta. Beraien proiektua izan da ezberdintasun biologikoak minimizatzea
eta horiei askotariko esanahi kulturalak eta balioak ematea. Beste aukera posible bat
ere badago, hau da, bi sexuen arteko harremanak berdindu ahal izango direla, soilik,
baldin eta —genero— bakoitzaren funtzionamendu-psikologia ulertu eta transformatu
badaiteke. Berdintzea gauzatzeko ez da beharrezkoa gorputza transformatzea edo
ordezkatzea. Pentsamendu-ildo horren bertsio gogorrenean, gorputzak berak ez
du garrantziarik transformazio politikorako, eta bertsio ahulenean, aldiz, aldaketa
psikologikorako ibilgailu hutsa da gorputza, ondorio «sakonagoak» lortzeko
erreminta. Jarrerak, sineskerak eta balioak dira aldatu beharrekoak, gorputza bera
bainoago.
Ezberdintasun sexuala
Berdintasunezko pentsamenduaz eta konstrukzionismo sozialaz gain, bada
horiek ez bezala pentsatzen duen hirugarren talde bat. Talde horretako kideak dira,
besteak beste, Luce Irigaray, Hélène Cixous, Gayatri Spivak, Jane Gallop, Moira
Gatens, Vicki Kirby, Judith Butler, Naomi Schor eta Monique Wittig. Pentsalari
hauentzat, gorputza elementu erabakigarria da emakumeen existentzia fisiko eta
soziala ulertzeko, baina gorputza dagoeneko ez da ulertzen objektu ahistoriko,
biologikoki emandako, akultural gisa. Gorputz bizitua dute ardatz eta kezka, alegia,
kultura jakin batzuetan hainbat modu zehatzetan errepresentatzen eta erabiltzen den
gorputza interesatzen zaie. Beraientzat, gorputza ez da aratza ez pasiboa, baizik
eta txirikordatua dagoela adiera-, esanahi- eta errepresentazio-sistemekin, eta
horiek sortzen dituela, aldi berean. Alde batetik, esanahia duen eta esanahia eman
zaion gorputz bat da; bestetik, hertsatze sozialerako, lege-inskripziorako eta hartueman ekonomiko eta sexualerako sistemen objektu bat da. Askotariko pentsalariz
osatutako talde honek susmagarriago iritzi ohi dio sexu/genero ezberdintasunari, eta
interesatzen zaiona ez da hainbeste subjektibotasunaren eraikuntza kulturala, ezpada
eraikuntza hori zer materialekin osatuta dagoen125.
Talde honek hainbat ezaugarri partekatzen ditu, eta ezaugarri horiek argiki
ezberdintzen dute ezberdintasunaren taldea bere aurrekari intelektualengandik. Gogo/
gorputz dualismoarekiko haustura eta ukazioa dago, dualismo horren tokia hartzera
etor daiteke monismoa edo bitartutako terminoen arteko harreman deserosoago
125. Esentzialismoaren eta konstrukzionismoaren arteko oposizioa faltsua iruditzen zait:
konstrukzionismoak modu inherentean behar du esentzialismoa; izan ere, esplizituki azaldu behar du
zeintzuk diren bere konsktruktoen lehengaiak eta horiek ezin dira beren kasa eraikiak izan betiereko
itzulera baten ideia onartu gabe. Eraikuntzarako blokeek edo lehengaiek esentzialak izan behar dute,
zentzuren batean. Motzean esanda, funtsean, konstrukzionismoa esentzialismoan oinarritzen da eta
horixe bera dakar.
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bat (haatik ez kontraesankorra), edo, baita ere, polarizatutako terminoen arteko
konfrontazio zuzena. Ez dago garbi ea jarrera monistek proposatzen duten holismoak
egiatan konpontzen ote duen gorputzaren eta gogoaren arteko harremanaren afera.
Adibidez, gorputzaren eta gogoaren arteko oihartzunak eta paralelismoak bilatu
beharrean (dualistek egin ohi duten bezala), interesgarriagoa izan daiteke bi horien
arteko disonantziak, krisialdiak, porrotak edo desegiteak azaleratzea (beranduagoko
atal batean aztertuko dugu hori). Objektu politiko, sozial eta kulturalen arteko objektu
politiko, sozial eta kultural nagusitzat hartzen da gorputza, eta ez natura gordin eta
pasiboaren produktutzat, kulturak ondoren zibilizatutako, estalitako eta distirarazitako
produktutzat. Gorputza txirikordatze kultural bat da eta naturaren produkzio bat da.
Talde honetako kideak engaiatuta daude sexuen arteko ezberdintasun oinarrizkoen eta
murritzezinen nozioarekin (horrek ez dakar esentzialismorik; izan ere, sexu bereko
pertsonen arteko ezberdintasunen aitortza sakon eta egiazkoa egiten baitute, eta, are,
ezberdintasun horiek baloratzen baitituzte, esentzia edo kategoria unibertsalistak
akritikoki onartu beharrean). Emakumeak euren artean banatzen dituzten klase- eta
arraza-ezberdintasunak edozein direlarik ere126, ezberdintasun sexualak sozialki
errekonozitu eta errepresentatu behar dira, eta ezberdintasun horiek ezin ditu ezein
berritasun teknologikok ez berdintasun ideologikok ukatu edo gainditu. Ezberdintasun
horiek biologikoak edo unibertsalak izan daitezke, edo ez. Edonola ere, biologikoak
izan ala kulturalak izan, ezin erauzizkoak dira. Markaketa eta inskripzio kulturala
eskatzen dute. Halaber, talde honetakoek errezeloa sentitzen dute sexu/genero
ezberdintasunarekiko. Ez dago argi nola ezaba daitezkeen generoaren (soziala)
ondorioak, sexuaren (biologikoa) ekarpenak ikusi ahal izateko. Gorputza ezin da
pantaila neutral gisa ulertu, hots, tabula rasa biologiko bat zeinera maskulino edo
femininoa, berdin-berdin, proiekta daitekeen. Sexua kategoria esentzialistatzat eta
generoa kategoria konstrukzionistatzat hartu beharrean, pentsalari hauek dikotomia
hori suntsitu nahi dute. Gorputz sozialaren kontzeptua da helburu hori lortzeko
estrategia nagusietako bat. Gorputza sexualki espezifikoa/zehatza denez, sexualki
baldintzatutako moduetan kodetzen ditu bere gainean proiektatutako esanahiak127.
Hortaz, talde honetako feministek ez dute hizpide hartzen gorputz aurrekultural,
aurresozial edo aurrelinguistiko aratz bat, ezpada objektu sozial eta diskurtsibo bat,
desiraren, esanahiaren eta boterearen ordenan kateatutako gorputz bat.
Agian horrek azal dezake zergatik ematen zaien hainbesteko garrantzia gorputz
emeari buruzko definizioei patriarken eta feministen arteko borroketan; izan ere,
emakumeei lotutako ekintza eta agentzia daude jokoan, emakumeen mugikortasuna
eta espazio soziala. Termino bizigabea, pasiboa, ez-kulturala eta ahistorikoa izatetik
urrun, gorputza termino erabakigarritzat gisa har daiteke, lehiatzeko gune gisa,
hainbat borroka ekonomiko, politiko, sexual eta intelektualetan.
126. Ikus Spelman (1982).
127. Ikus Gatens (1990) eta ondoren Gatensen lanaren inguruak sortutako eztabaidak, hala nola Val
Plummwod (1989) eta Gatensen erantzuna Radical Philosophy aldizkariko 52. zenbakian (1990). Ikus,
halaber, Gaten (1989), Denise Thompson (1989), Genevieve Lloyd (1989), eta Anne Edwards (1989).
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Gorputz-arrastoak
Emakumeek euren buruak ulertzeko modu autonomoak eta jakintza eta paradigma
maskulinoak zalantzan jartzeko posizioak garatuko badituzte, ezinbestean artikulatu
behar dute zer den gorputz eta subjektibotasun emearen izaera eta osaera zehatza
(eta, agian, horren gabezia) eta zer alde dituen gizonen gorputz eta identitateekiko.
Gorputzen espezifikotasuna ulertu behar da bere konkretutasun historikoan, eta ez
bere konkretutasun biologikoan. Are, ez dago gorputzik bere horretan: gorputzak
bakarrik daude —arrak edo emeak, beltzak, marroiak, zuriak, handiak edo txikiak—,
eta horien arteko mailak. Gorputzak ezin dira errepresentatu edo ulertu beraien
kabuzko entitate gisa, ezta ere, continuum lineal baten baitan, zeinaren mutur batean
emakumearen gorputza dagoen eta beste mutur batean gizonarena (eta bi mutur
horien artean hainbat mailatako pertsona «intersexudunak»). Gorputza esparru gisa
ulertu eta errepresentatu behar da, bi dimentsioko continuum batean, non arrazak
(eta ziurrenik baita klaseak, kastak edo erlijioak ere) gorputz-espezifikazioak sortzen
dituen.
Gorputz mota zehatzak bakarrik existitzen dira, baldintza partikularrak dituztenak, sexu, arraza eta fisionomia jakin bat dutenak. Gorputz batek (Mendebaldean:
gorputz zuri, gazte, gai eta arra) eredu edo idealaren funtzioa hartzen badu,
gainontzeko gorputz mota guztiek gorputz idealaren menderakuntza suntsi dezakete
aniztasunaren aldarri errebelde bat eginez, ezberdintasunen eta bestelako gorputz eta
subjektibotasun moten esparrua aldarrikatuz. Hainbat gorputz mota ideal proposatu
behar dira, hartara, ziurtatzeko, banako guztiek, bakoitzak bere ezberdintasunean,
helburu izan dezaketen irudi edo gorputz mota ideala sortzen eta proiektatzen dela.
Jakintza-sistemei, errepresentazio-erregimenei, kultura-ekoizpenari eta hartu-eman
sozioekonomikoari gorputzak egin dizkion ekarpenak ulertuko ditugu, soilik, baldin
eta modu egokian birteorizatzen badugu gogoaren eta gorputzaren arteko harremana.
Gogoa gorputzari lotuta badago ezinbestean, are, gogoa gorputzaren zati bat bada,
eta gorputza eta gorputzak beraiek beti badira sexualki (eta arrazialki) ezberdinak,
eredu unibertsal batean ezin txertatzekoak, orduan, ezinezkoa da subjektibotasunak
hartzen dituen formak berak orokortzea. Dena dela, konexio hori ezin da intersekzio
bitartez gauzatu (alegia, analisi estrukturalistaren eredu koadrikulatuak proposatu
bezala, non klase-, arraza- eta sexu-aizkorak egitura autonomotzat hartzen baitira,
eta, ondoren, kanpo-loturak erabili behar baitira egiturak elkarri konektatzeko), elkar
osatzearen bitartez gauzatu behar dira. Horrez gain, subjektibotasuna ezin bada eratu
humanismoaren ideia unibertsalistekin bat egingo duen modu batean, ez badago
«gizatasun»aren kontzepturik subjektu guztiak barnean har ditzakeena, galerarik,
indarkeriarik edo hondakinik gabe, orduan, auzitan jarri behar da bizitza kultural
osoa (jakintzaren beraren osaketa eta ebaluazioa barne), aintzat hartuz posizioen
espezifikotasun sexuala (eta kulturala). Jakintzak ere, ekoizpen sozialaren beste
modu guztiak bezala, bere sortzaileen eta erabiltzaileen kokapen sexualizatuaren
ondorio dira, hein batean behintzat. Onartu eta aitortu behar da jakintzak berak
sexualki baldintzatuak, murriztuak eta mugatuak direla.
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Feministek gorputzaren kontzeptua berpiztuko badute beren helburu
propioetarako, kontzeptuari erauzi egin beharko zaizkio historikoki zamatu izan
zaizkion esanahi biologiko eta sasinaturalistak. Gorputza ulertu behar da askotariko
diskurtsoen bitartez, ez da besterik gabe mugatu behar azalpen zientifiko eta
naturalistetara. Testuinguru konbentzionaletan eta errepresentazio zientifikokoetan
egindakoez gain, badira beste modu batzuk sexualki espezifikoak diren gorputzezberdintasunak ulertzeko. Kontuan hartuta sekulako ahaleginak egin direla gorputzari
buruzko ikasketak biologiako ikasketen baitan mantentzeko eta gorpuztasunaren
arrastoak beste edozein tokitan ager daitezela saihesteko (adb.: afera epistemiko,
artistiko, sozial eta kulturaletan, alegia, biologia hutsaren kanpoko bizitzaren
edozein esparrutan), aurreikusgarria da gorputzaren kontaketa alternatiboak sortuz
gero, matxinada gertatuko dela existitzen diren jakintzen egituran, eta, zer esanik ez,
sexuen arteko interakzioak gobernatzen dituzten botere-harremanetan. Gorputzak
funtzionatzen badu jakintza guztien baldintza zapaldu eta ukatu gisa (biologia barne),
gorputza berpentsatzeko oinarri berriak eskaintzean, gerta daiteke oinarri berri
horiek ere errepikatzea ohiko jakintzetako esangabeko aurresuposizioak. Martxan
jarri beharko dira gaur egungoak ez bezalako jakintza-moduak eta jakiteko moduak.
Horrek esan nahi du, beste gauza batzuen artean, kontua ez dela soilik gorputzaren
menderakuntza biologikoa borrokatzea, baizik eta, halaber, biologiaren terminoak
berak borrokatzea, biologia berpentsatzea modu batean non biologia bera ere gai
izango den gorputza ikusteko orain arte erabilitakoaz bestelakoa den moduan.
Adibidez, Nietzschek deskubritu bezala, baldin eta sortuko balitz gogoa
gorputzaren gainetik lehenetsiko ez lukeen filosofia bat, horrek errotik aldatuko
luke ekintza filosofikoa, eta, ziurrenik, hori bera gertatuko litzateke gainontzeko
beste ekintza guztiekin ere. Feministek aldarrikatu duten moduan, «gure politika
gure sentipenekin hasten [ba]da» eta esperientziaren edo sentipenen kategoria bera
problematizatzen bada horien ekoizpen ideologikoa onartuz —alegia, esperientzia ez
bada bitarteko gordin bat nolabaiteko egia bat lortzeko—, kasu horretan gorputzak
bitartekaritza-puntu bat eskainiko du honako bi hauen artean: barnekoaren (eta
ondorioz soilik subjektuak atzeman dezakeenaren) eta kanpokoaren (eta ondorioz,
publikoki ikusgarria denaren) artean. Gune bat eskainiko du, nondik kanpoaren
eta barruaren arteko oposizioa birpentsa daitekeen, norberaren eta bestearen
artekoa, eta, funtsean, gorputza/gogoa oposizioarekin lotutako gainontzeko pare
bitar guztien artekoa. Azkenik, serio hartzen badugu identitatearen deszentratze
antiesentzialista, eta, horrekin lotuta, engaiatuta bagaude «subjektibotasunaren
ekoizpen eta eraikuntza»ren nozio antihumanistarekin, subjektuen produkzioaren
eta erosotasunen produkzioaren arteko analogia —berebiziko garrantzia zuena
ideologiaren nozio marxistan— hautsi egingo da (salbu eta subjektua eraikitzeko
prozesuko «lehengaiak» azaldu eta problematizatu badaitezke material gordin edo
aurre-inskriptibo gisa). «Lehegaiak» malguak badira, gorputzaren kontakizunak
bakarrik egiten du sinesgarri eredu hori. Halabeharrez, horrek ez du ezein zentzutzan
esan nahi gorputza gordina, ez-soziala edo aurresoziala denik. Kontrara, gorputza
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ezin daiteke soil-soilik har ondorio sozial, kultural eta esanguratzaile gisa, bere
materialtasun-pisu propiorik gabe. Honako hauek arreta handiz birpentsatu behar
dira: naturalak dituen harremana eta engaiamendua kulturalarekin, naturalaren
ekoizpena kulturalaren (berariazko) terminoetan, kulturala naturalaren (ifrentzu)
aurrebaldintza gisa —funtsean, naturalaren eta kulturalaren arteko oposizio
bitarra—. Ez da egokia besterik gabe naturaren kategoriari muzin egitea, naturala
kulturalera birtranskibatzea arrastorik utzi gabe; izan ere, horixe bera da ekintza
monista edo logozentrikoa, par excellence. Aitzitik, naturalaren eta kultural edo
sozialaren arteko inplikazioak sakonago aztertu behar dira, kulturaren filtrazioa
edo ekoizpena baimentzen duen naturako zuloak nolabaiteko baldintza natural bat
eskaini behar du kultura ekoizpenerako, baina, kulturalaren mugak ere atzeman behar
dira, naturaren laguntza beharrezkoa duen gabezia gisa. Kulturak berak esanahia
izan dezake soilik bere bestearen (besteen) arabera: bere besteak ezeztatzen direnean
—konstrukzionismo sozialaren problematikaren baitan gertatu ohi den moduan—,
hain zuzen, kulturak bere baitan onartzen ditu ordena naturalari egotzi izan zaizkion
ezaugarri aldaezin eta finko guztiak. Naturala ez da ulertu behar jatorri edo txantiloi
aldaezin gisa, ezpada materialtasun gisa, horren zentzu zabalenean, eta norako
gisa (kontuan izanda Derrida ostetik termino horrek hartu dituen ezinezkotasun
guztiak). Bien arteko harremana ez da ez dialektika bat (kasu horretan posible izango
litzateke termino bitarrak ordezkatzea), ezta identitate-harreman bat ere. Interbaloak
markatzen du, diferentzia hutsak.
Nola egin, orduan, gorputzaren bestelako analisi bat? Zer teknika eta susmoren
bitartez uler daiteke gorputza modu ez-dikotomiko batean? Etorriko diren analisi
zehatzagoei aurre hartu gabe, gutxienez azpimarra daiteke zer gainditu eta zer
negoziatu beharko den gorputzaren kontakizun alternatibo eta positiboagoak
sortzeko. Gorputzaren filosofia feminista batek, idealki, zer saihestuko luke eta zer
hartu beharko luke kontuan? Zer irizpide eta helburuk gobernatu beharko lukete
gorputzaren kontzeptuetarako hurbilketa teoriko feminista bat?
Bat: saihestu beharko luke pertsonaren kontakizun dikotomiazaleek
proposatutako impassea, non subjektua bi kategoria esklusibotan banatzen den:
gorputza eta gogoa. Gure ondare intelektualean ez dago gisako kontzeptuak
deskribatzeko hizkuntzarik, ez da existitzen terminologiarik polarizazio horri ihes
egiten dionik; hala ere, nolabaiteko gorpuztutako subjektutasuna edo gorpuztasun
psikikoa garatu behar da. Behar dugu kontakizun bat murriztapenari uko egiten
diona, dualismoari aurre egiten diona eta susmoak dituena monismoak inplikatzen
duen holismoari eta batasunari buruz —alegia, gorpuztasun bat dualismoari itzuri
egiten diona eta horrez gain, izkin egiten diona dualismoaren problematika berari
ere, zeinak ahalbidetzen baitu dualismo hori kritikatzea eta horren alternatibak
proposatzea—. Kontuan hartuta gure kulturak zer-nolako murrizketa estuak inposatu
dizkien gure materialtasuna pentsatzeko moduei, argi dago errotik pentsatu behar
direla gorpuztasunaren nozio berriak —akaso, besteen iradokizunak eta arrastoak
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baliatzen dituztenak baina dualismoak gobernatutako testuingurutik eta zeruertz
orokorretik harago mugitzen direnak—, pentsatu behar direla nozioak zeintzuek
giza materialtasuna ikusten baitute materia organikoaren eta inorganikorekin
jarraitutasunean eta, aldi berean, beste materia mota batzuekiko kontrajarri gisa,
nozioak zeintzuek materialtasun biziduna eta lengoaiaren materialtasuna interakzioan
ikusten baitituzte; nozioak zeintzuek posible egiten baitute fisikalismotik (alegia,
errealitatea fisikako legeen, printzipioen eta terminoen bitartez azal daitekeelako
sinesmena) haragoko materialismo bat, fisikalismoa zalantzan jartzen duen
materialismo bat, fisika bera birnorabidetzen duena.
Bi: gorpuztasuna ezin da sexu batekin (edo arraza batekin) lotu, zeinak
gero bestearen gorpuztasunaren zama hartuko baitu bere gain. Emakumeek ezin
dute jarraitu gizonezkoentzat gorputza izaten, hartara gizonak libre gera daitezen
hausnarketa teorikoaren eta ekoizpen kulturalaren gailurretara igotzeko. Beltzek,
esklaboek, indigenek ezin dute jarraitu «herritar» zurientzat gorputz langilea izaten,
hartara horiek astia izan dezaten balioak, moraltasuna eta jakintzak sortzeko. Bi
gorputz mota daude (gutxienez). Sexua ez da soilik azpitik dagoen gizatasun baten
aldaera kontingente, isolatu edo bigarren mailako bat. Ez da garrantziarik gabeko
faktore bat pertsona baten estatus politikoa eta soziala baldintzatzeko orduan,
adibidez, begien kolorea garrantzirik gabea izan daitekeen modu berean: subjektuaren
estatusaren eta posizio sozialaren parte da. Eragin eta ondorio nonahikoak ditu
subjektuarengan. Pertsona baten sexua ezin da besterik gabe murriztu eta mugatu
pertsonaren ezaugarri sexual lehen mailako eta bigarren mailakoetan; izan ere,
pertsona baten sexuak funtzio orotan du eragina, biologikoan, sozialean, kulturalean,
horien operazioetan ez bada, bai gutxienez horien esanahian.
Hiru: uko egin behar die eredu bakarrei, alegia, gorputz mota bakar bat norma
gisa ezartzen duten ereduei, gainontzeko gorputz guztiak eredu horren arabera
epaituz. Ez dago modu bakarrik «gizatasun»aren aberastasun eta irregulartasun
guztiak errepresentatuko dituenik. Gorputz «mota» posibleen eremu askotariko bat
sortu behar da, non gorputz batek ere ez duen jardungo gainontzekoen ordezkari
gisa; gorputz moten «eremu» bat —zaharrak eta gazteak, beltzak eta zuriak, arrak
eta emeak, animaliak eta gizakiak, bizidunak eta bizigabeak—, non, gorputz motek,
bakoitzak bere espezifikotasuna onartua izango duenez, ezingo duten norma bakar
eta idealaren rol hertsagarria hartu gainontzeko gorputz guztien gainetik. Gisako
eredu askotarikoak baliatu behar dira osasunaren eta sasoiaren idealak ezartzeko,
baita desira- eta edertasun-idealak ezartzeko ere128. Gorputz moten eremu bat
proposatzeaz dihardudanean ez dut adierazi nahi eremu homogeneo bakar bat
dagoenik non gorputz guztiak barnera daitezkeen, indarkeriarik eta transkripziorik
gabe, modu bidezko eta berdintasunezkoan baloratuak izateko. Hori paradigma
liberala besterik ez da, zeinak ez dituen aitortzen eremua osatzeko orduan eragina
128. Osasuna gurtzeko joera hedatu eta estetizatua gorabehera, ezein arrazoik ez du egiaztatzen
gorputz sasoikoena edo landuena denik gorputz ederrena. Gorputz «osasuntsu»aren normaren
eraikuntzari buruz gehiago jakiteko ikus Jill Mathews (1987).
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izan duten irizpideak eta interesak. Eremua izan daiteke espazio bat jarraitutasunik
gabekoa, ez-homogeneoa eta ez-bakarra, espazio bat zeinak ezberdintasunak,
neurtezintasuna eta gorputz moten arteko etenak eta tarteak onartzen baititu. Eremu
bat, zeina, labur esanda, hainbat ikuspuntu eta interes kontuan hartuta ezartzen eta
erregulatzen baita.
Lau: dualismoa saihestu behar den moduan, posible den heinean, gorputzaren
kontakizun biologizista eta esentzialistak ere saihestu behar dira (kasu guztiguztietan posible ez bada ere, beti baikaude esentzialismoarekin nahasita, horri ihes
egiten gaudenean ere). Gorputza ikusi behar da inskripzio, ekoizpen eta osaketa
sozial, politiko, kultural eta geografikorako gune gisa. Gorputza ez dago kulturari
kontrajarria, ez da atzerakada sendo bat iragan natural batera; gorputza bera
produktu kultural bat da, produktu kulturala da. Aztertu egin behar da biologiaren
estatus ontologikoaren afera eta aztertu behar da prozedura organikoak zabalik
daudela esku-hartze, transformazio eta, are, ekoizpen kulturalarentzat. Ondorioz,
horrek zeregin zail bat dakar, hots, filosofiaren historian oraindaino nagusi izan diren
metafora mekanistikoak ez bezalako metafora posibleak ikertzea, metafora batzuk
zeintzuk sozialaren eta biologikoaren artean bestelako harremanak islatzen dituzten,
hain zuzen ere, makinaren ereduak, oinarri-superegituraren ereduak, eraikuntzaren
ereduak edo oposizio binarraren ereduak errepresentatzen dituzten harremanak ez
bezalakoak. Azken metafora horiek guztiek uste izan dute bazutela objektuaren
—gorputzaren, gorputzen— nolabaiteko jabetza, eta horren kanpoan zeudela, eta nik
aldarrikatzen dut ez direla posible ez jabetza ez kanpokotasuna. Subjektua objektuan
barneratzen duten metaforak eta ereduak behar ditugu, jabetza eta kanpokotasuna
ez-desiragarrri bilakatzen dutenak.
Bost: osatzen diren ereduak osatzen direla, eredu horiek frogatu beharko
dute badagoela nolabaiteko barne- edo osaketa-artikulazioa, edo desartikulazioa,
biologikoaren eta psikologikoaren artean, gorputzaren kanpoaldearen eta barnealdearen artean, «gogoa berdin burmuina» murriztapenari izkin eginez. Eredu egoki
batek subjektuaren gorputz bizituaren errepresentazio fisiko bat izan behar du, eta,
horrez gain, adierazi behar du zeintzuk diren gorputzaren keinuen, posturaren eta
mugimenduaren arteko harremanak errepresentazio fisikoen prozesuak osatzeko
orduan. Bai alderdi fisikoak bai alderdi sozialak beren tokia izan behar dute
gorputzaren berkontzeptualizatzean, ez elkarri kontrajarrita, ezpada ezinbesteko
interakzioan.
Sei: bikote bitar batean parte hartu beharrean —alegia, bikote bitar bateko
alde bati edo besteari lotu beharrean—, bikote horiek aiseago problematiza daitezke
gorputza hartuta atari edo muga kontzeptu gisa, zeina bikote bitarren oinarrizko
puntuaren inguruan bueltaka dabilen modu arriskutsuan baina erabakirik hartu gabe.
Gorputza ez da ez pribatua ez publikoa, ez norbera ez bestea, ez naturala ez kulturala,
ez fisikoa ez soziala, ez senezkoa ez ikasia, ez genetikoki determinatua ez inguruneak
determinatua (baina, aldi berean bada, bikote bakoitzeko bi gauzak batera).
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Konstrukzionismo sozialak aldarrikatutakoari kontra egiteko, dei egin dakioke
gorputzaren ukigarritasunari, bere materiari, bere (quasi) izaerari. Esentzialismoari,
biologizismoari eta naturalismoari aurre egiteko, ordea, gorputza ekoizpen kulturala
dela azpimarratu behar da. Determinatu ezineko jarrera hau estrategia bereziki
eraginkor gisa erabil daiteke, bikote bitarrak kontuan hartzen dituzten markoak
hankaz gora jartzeko. Oposizio-kategoriak diluitzean ezin ditugu, besterik gabe,
bazter utzi, eta hitzeman, ez dugula sekula berriro termino horietan hitz egingo. Hori
ez da posible historikoki, eta ez da desiragarria ere, kategoria horiek ordezkatzeko
beharrezkoa baita kategoriak horiek inplikatzea. Baina baldintza berriak eta bestelako
marko kontzeptualak itxuratu behar dira gai izan gaitezen gorputzaz hitz egiteko
bikote bitarretatik kanpo edo horiek gehiegikeriaz erabili gabe.

4. Generoaz eta sexu-organoaz, gaur egungo
intersexualen erabilera eta abusua
Anne Fausto Sterling129
1. SENDAGILEAK
Haur bat jaiotzen da Europa mendebaldeko edo AEBko metropoli-ospitale handi
batean. Haurra artatzen duen sendagilea konturatzen da haur jaioberriaren sexuorganoak ez direla ez maskulinoak ez femeninoak, edo maskulinoak eta femeninoak
direla aldi berean, eta orduan, haur-endokrinologoarengana (haurren hormonen
aditua) eta kirurgialariarengana jotzen du. Larrialdi-egoera medikoa ezartzen da130.
Gaur egun indarrean diren tratamendu-irizpideen arabera, ez dago denbora galtzerik,
ez nor bere baitarekiko hausnartzen ez gurasoekin elkarrizketa ireki bat izaten. Ez dago
denborarik gurasoek aholkua eska diezaieten jaioberri intersexualak izan dituzten
beste guraso batzuei, edo hitz egin dezaten pertsona intersexual helduekin. Hogeita
lau ordu pasa baino lehen haurrak ospitalea utzi behar du «sexu bat bilakatuta», eta
gurasoek ziur egon behar dute erabakia egokia izan dela.

129. Fausto Sterling, A. (2000): Sexing the body: gender, politics and the construction of sexuality,
Basic Books, New York. Itzulpen honetan testu originaleko 46. orrialdetik 60. orrialdera eta 75.
orrialdetik 77. orrialdera itzuli da. Tartean, luzera kontua tarteko, pasarte batzuk kendu dira. Betiere,
esku artean duzun liburuaren helburutasuna kontuan izanda, pasarte mamitsu eta esanguratsuenak
iruditu zaizkigunak gorde direlarik. Itzulpen hau Anne Fausto Sterling eta Basic Books-en kortesiaz
gauzatu da.
130. Kirurgialarien elkargo iparramerikarrak kirurgia-ikasleentzat prestatzen dituen zinta
didaktikoetako bat honako aipu honekin hasten da: «Jaioberri batek sexu-organo anbiguoak dituela
egiaztatzea larrialdi mediko eta soziala da» (Richard S. Hurwitz). Horren ondoren datozen aipuak
ohikoak dira intersexualtasunari buruzko medikuntza-artikuluetan: «jaioberri batek sexu anbiguoa
izatea larrialdi mediko bat da» (New eta Levine, 1981: 61); «nahiz eta, gaur egun, sexu-organoen
anbiguotasuna larrialdi medikotzat jotzen den, duela 10 urte ez zen horrela» (Lobe et al., 1987: 651);
«genero-berrizendatzea jaioberriko larrialdia kirurgikoa da» (Pintér eta Kosztolány, 1990: 111); «sexuorgano anbiguoak dituen haur bat jaioberriko larrialdia kirurgikoa da» (Canty, 1977: 27). Kirurgialariaren helburua da genero-berrizendatzea 24 ordu pasa baino lehen egitea eta «haurrari alta ematea
mutiko edo neskato gisa» (Lee, 1994: 30); Rink eta Adamsek (1980) zera diote: «Guraso berriek izan
dezaketen arazo suntsitzaileenetako bat da beraien seme-alabak sexu-organo anbiguoak izatea. Zinezko
larrialdi bat da, eta horri aurre egiteko beharrezkoa da hainbat aditu elkarlanean aritzea: jaioberrien
sendagilea, endokrinologoa, genetista, eta haurren urologoa» (212. or.). Ikus, halaber, Adkins, 1999.

212

Diskurtsoak, eraikuntzak, gorputzak

Zergatik hainbesteko presa epaia emateko? Nola jakin dezakegu jaioberriari
sexu egokia izendatzeko gai izan garenetz hogeita lau orduko epe laburrean?131
Erabakia hartu ostean, nola gauzatzen da eta zer ondorio ditu haurraren etorkizunean?
1950eko hamarkadaz geroztik, psikologoek, sexologoek eta bestelako
ikertzaileek gogor eztabaidatu dute sexu-diferentziaren jatorriari buruzko teorien
inguruan, eta, bereziki, hizpide izan dituzte genero-identitatea, genero-rolak eta
sexu-orientazioa. Genero-diferentziaren izaeraz ditugun ideiek taxutzen eta islatzen
dute zer modutan egituratzen dugun sistema soziala eta gobernu-sistema. Halaber,
gure gorputz fisikoak nola ulertzen ditugun taxutzen eta islatzen dute. Anbiguotasun
sexuala duten gorputzen egiturari (eta berregituratzeari) buruzko eztabaidetan inon
baino argiago egiazta daiteke hori.
Modu aski bitxian, genero-teoria harrigarriki malgu batzuetatik eratu zen
haurtxo intersexudunak jaio eta berehala «zuzentzeko» ohitura garaikidea.
1940ko hamarkadan Albert Ellisek ikerketa bat egin zuen, sexu mistodun 84
haurren jaiotzak aztertu zituen eta hauxe ondorioztatu zuen: «Litekeena da giza
desira sexualaren indarra faktore fisiologikoen mendekoa izatea (…). Hala ere,
ez dirudi desira horren noranzkoak lotura zuzenik duenik gorputzaren elementu
eratzaileekin132». Beste modu batera esanda, maskulinitatea, feminitatea eta
homo- edo heterosexualtasunerako jarrerak garatzeko orduan, naturak baino
askoz garrantzi handiagoa du hezkuntzak. Hamarkada bat geroago, John Hopkins
unibertsitateko ikertzaile-talde batek, hain zuzen ere, John Money psikologoak eta
John eta Joan Hampson psikiatrek, intersexudunen ikerketari ekin zioten berriro
ere. Izan ere, Money konturatu zen moduan, jaioberri horiek aztertzeak «material
eskerga [eskaintzen zuen] gorputz-formaren eta fisiologiaren, hezkuntzaren eta
orientazio psikosexualaren arteko ikerketa konparatibo bat egiteko»133. Moneyk eta
bere lankideek bat egin zuten Ellisen adierazpenarekin, eta beren ikerketak baliatu
zituzten hori modu muturrekoan aldarrikatzeko. Gaur egun sinesgaitza irudi dezake,
joera naturalaren nozioa erabat ezeztatzen baitute. Ikertzaileek ondorioztatu zuten
gonadek, hormonek eta kromosomek ez dutela automatikoki haur baten genero-rola
131. Sendagile batek esaten duenez, «abortuaren ondotik, sexu-organoen anomalia da arazorik
larriena; izan ere, pertsonaren izaeraren eta bizitzaren tesuinguraketa osoa mehatxatzen du».
Dirudienez, buruko gaitzak, ezgaitasun fisiko larriak eta bizitza arriskuan jartzen duten gaixotasunak
hutsaren hurrengoak dira sexu-organo mistodun jaioberri batekin alderatuta (Hutson, 1992: 239).
Azken batean, kirurgialarien elkargo iparramerikarrak dioena da ezohiko neurriko klitoridun neskato
bat jaiotzearen ondorioak oso larriak direla, hain larriak, ezen kirurgiaren erabilera eta anestesiaren
txertatzearen arriskua justifikatzen baitute. Richard Hurwitzek dioenez, sexu-organoen berregituratze
gehienak jaiotzatik sei hilabetera egiten dira, anestesiaren arriskua minimizatzeko, baina «klitoria oso
handia bada, batzuetan lehenago kudeatu behar da afera, arrazoi sozialak direla medio» (ACS-1613:
«Surgical reconstruction of ambioguous genitalia in female children», 1994).
132. Ellis 1945, azpimarratzea jatorrizkoan.
133. Money, 1952: 8. Ikus, halaber, Money eta Hampson, 1955; Money et al., 1955a; Money, 1955;
Money et al., 1955b; Money et al., 1956; Money, 1956; Money et al., 1957; Hampson eta Money, 1955;
Hampson, 1955; Hampson eta Hampson, 1961.
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erabakitzen: «Haur hermafroditekin egindako frogak kontuan hartuta, honako hau
ondorioztatzen da, alegia, jarrera eta orientazio sexual maskulino eta femeninoek ez
dutela jaiotzetiko senezko oinarririk»134.
Horren ondoren, ondorioztatu al zuten «arra» eta «emea» kategoriek ez
zutela ezein oinarri edo arrazoi biologikorik? Inolaz ere ez. Zientzialari horiek
hermafroditak aztertu zituzten egiaztatzeko naturak ez zuela axola. Baina ez
zuten sekula zalantzan jarri bi sexu bakarrik daudela dioen oinarrizko ideia; izan
ere, egiatan, intersexudunak ikertzearen helburua zen garapen «normal»ari buruz
gehiago jakitea135. Moneyren ikuspuntutik, intersexualtasuna, funtsean, prozesu
ez-normalen ondorioa zen. Intersexudunek tratamendua behar zuten arra edo emea
bilakatu behar zutelako. Tratamenduaren helburua zen ziurtatzea sexu mistodun
haur txikia genero aproposera bideratzen zela, hartara garapen psikosexual egokia
izan zezan, eta ondoren beharrezko zen oro egitea bai haurrak bai haren gurasoek
sinets zezaten sexu-aukeraketa egokia izan zela136.
1969an Christopher Dewhurstek (obstetrikoa eta ginekologiako irakaslea
Londresen, Quen Charlotte Maternity Hospital eta Chelse Hospital for Women
ospitaleetan) eta Ronal R. Gordonek (pediatra eta haur-osasunari buruzko irakaslea
Sheffield-eko unibertsitatean) tratatu bat argitaratu zuten, Intersexual Disorders,
eta, ordurako, intersexualtasunarekiko ikuspuntu mediko eta kirurgiako guztiek bat
egiten zuten, inoiz ez bezala. Ez da harritzekoa ikuspegi medikoen arteko batasun hori
gertatzea garai batean zeinean Betty Friedanek «mistika femeninoa» izendatutako
fenomenoa ere eratu baitzen (alegia, 2. Mundu Gerra osteko ideala: hiri kanpoko
familia egituratzen da hertsiki banatutako genero-rolen inguruan). Jendeak ez zuen
lortu ideal hori modu erabatekoan betetzea, eta hori argi ondorioztatzen da Dewhurst
eta Gordonen liburuaren tonu ia histerikotik. Aitzitik, Youngen oinarrizko tratatuaren
tonua lasaia eta argudiatsua da, aurrez aipatutakoekiko kontraste nabarmena.
Dewhurst eta Gordonen liburuaren hasiera-hasieran haur jaioberri intersexudun
baten deskribapena irakur daiteke, eta horrekin batera dator haurraren genitalen
hurbileko argazki bat. Tragediaren erretorika darabilte: «Ezin dugu gurasoen
larritasuna irudikatu ere. Jaioberri batek deformazio bat izatea (…) (eragina duena)
134. Money et al., 1955a: 308.
135. Duela denbora gutxiago, Money 1994ren hitzaurrean, Louis Gooren medikuntzan doktoreak
zera esan zuen: «Sexuaren normaltasuna oinarrizko giza eskakizun bat da. Hark ar eta eme sortu zituen»
(ix. or.).
136. Kesslerrek Moneyren obran eztabaidatu gabe doazen esangabeko usteak azpimarratzen ditu,
hauexek dira: 1) sexu-organoak naturalki dimorfikoak dira, eta sexu-organoen kategoriak ez dira
konstrukto sozialak, 2) dimorfikoak ez diren sexu-organoak kirurgia bitartez berregituratu daitezke,
berregituratu behar dira, 3) generoa dikotomikoa da, ezinbestean, sexu-organoak naturalki dimorfikoak
direlako, 4) sexu-organo dimorfikoak dira genero-dikotomiaren funtsezko markatzaileak, eta 5)
sendagileek eta psikologoek baimen zilegia dute generoaren eta sexu-organoen arteko harremanak
zedarritzeko (Kessler, 1998: 7). Keslerren liburu hori zehatza eta ulergarria da, eta, bertan, Keslerrek
esangabeko uste horiek guztiak disekzionatzen ditu banan-banan.
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sexua bezalako gai hain funtsezkoan (…) gertakari tragiko bat da, eta gogora
dakarzkigu berehala psikologikoki moldatu ezin diren pertsona esperantzagabeen
irudiak, bakarrik eta frustrazioan betirako bizitzera kondenatutako munstro
sexualak».
Bi ikertzaile horiek ohartarazten dute munstro-izaera izango dela haurraren
patua, baldin eta kasua ez bada modu egokian kudeatzen, «baina, zorionez, kasua
ondo kudeatuz gero emaitza oso bestelakoa izango da, hain zuzen ere, guraso gajoek
—gertakariaren ondorioz emozionalki aho-zabalik daudenek— edo gaiaren inguruan
ezer gutxi dakien edonork aurreikusiko lukeena baino askoz hobea». Zorionez, haur
horren kasuan, «arazoa berehala eta modu eraginkorrean konpondu zuen herriko
pediatrak». Azkenik, irakurleak ikasiko duenez, gurasoei jakinarazi zitzaien,
itxurak gorabehera, haurra «benetako» eme bat zela, eta haren kanpoko genitalak
maskulinizatuak agertu zirela haurdunaldian zehar ezohiko androgeno-maila handia
izan zelako. Gurasoei esan zieten haurra gai izango zela sexu-harreman normalak
praktikatzeko (hori bai, baginaren pasabidea zabaltzeko eta klitoria laburtzeko
kirurgia egin ostean) baita umeak edukitzeko ere137.
Dewhurst eta Gordonek amaiera zoriontsu hori alderatzen dute ezjakintasun
medikoaren ondoriozko tratamendu okerrekin edo utzikeriarekin. Berrogeita hamar
urteko pertsona baten kasua deskribatzen dute, bizitza guztia emakume gisa emana
duena, eta irakurleari berriz ere eskaintzen diote pazientearen genitalen gertuko irudi
bat138, non ikus baitaiteke falo antzeko klitori handi bat, eskrotorik eza, eta irekidura
uretral eta baginal banatuak. Pazienteak kezkak izan zituen nerabezaroan bere
genitalen ondorioz eta ez zuelako ez hilekorik ez bularrik, baina «bere zorigaiztoko
egoerara» moldatu zen, sendagileek adierazten dutenez. Edonola ere, berrogeita
hamabi urte zituela, zalantza «mingarriak» sortu zitzaizkion berriro. Dewhurst eta
Gordonek diagnosia egiten dute, eta esaten dute pazientea ar sasi-hermafrodita
bat dela, sexu-izendapen femeninoaren ondorioz zoritxarreko bizitza bat izatera
kondenatua. Ondoren, azpimarratzen dute kasu horrek erakusten duela «zer-nolako
tragediak gerta daitezkeen arazoa modu desegokian kudeatzen bada». Aitzitik,
beraien liburuaren asmoa da irakurleak hornitzea kudeaketa egokirako lezioekin
(ziurrenik irakurleak sendagileak dira).
Gaur egun, nahiz eta adostasun orokorra dagoen eta haur intersexudunak berehala
zuzendu behar direla sinesten den, kasu horietako jardun medikoa askotarikoa da. Ez
137. Dewhurst eta Gordon, 1963: 1.
138. Horrek generoaren biltzar medikoa dirudi: irakurleari argazki intimoenak erakusten zaizkio,
medikuntza-liburu batean beharrean Hustler aldizkarian agertuko balira, pornografikotzat hartuak
izango lirateke. Hain zuzen ere, liburu hau prestatzen ari nintzela medikuntza-liburuak kontsultatu
nituen, eta sarritan ikusi nuenez, nire aurretik etorritako irakurleek intersexualen eta/edo horien sexuorganoen argazkiak moztuak zituzten. Kurioski, anbiguotasun sexuala erakusteko, beti ipintzen digute
«lehen»aren argazkia, eta oso gutxitan, ordea, «ondoren»arena. Hartara, irakurleak naturaren «apeta»
epai dezake, baina ez kirurgialariaren abilezia. 3.1 irudian ikus dezakeguna, jaioberri oso baten irudia,
nahiko ezohikoa da.
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dago esku-hartzeen modua arautzen duen ezein irizpide nazional edo nazioartekorik.
Medikuntza-eskola askok liburu horretan eztabaidatzen diren metodo zehatzak
irakasten dituzte, baina kirurgialari bakoitzak bere erabakiak hartzen ditu bere
sineskera propioetan oinarrituta edo aintzat hartuta bere ikasketa-garaiko ohiko
prozedura —horiek bat etor daitezke, edo ez, punta-puntako aldizkari medikoetan
argitaratutako ikuspuntuekin—. Dena dela, aukeratzen duten tratamendua aukeratzen
dutela, sendagileek erabakitzen dute intersexualtasuna nola kudeatu, eta erabaki
horren oinarrian sakonki sustraitutako ideia batzuk daude, sexualitate maskulino
eta femeninoari buruzkoak, genero-rolei buruzkoak eta garapen normalaren baitan
homosexualitateak duen leku (des)egokiari buruzkoak. Halaber, gisako erabakiak
hartzean, ideia horiek betikotu egiten dira.
2. GURASOAK
Sexu mistoko haur bat jaiotzen denean, norbaitek (batzuetan kirurgialariak, beste
batzuetan haur-endokrinologoak, askoz gutxiagotan sexu-hezkuntzako aholkulari
prestatu batek) egoera azaltzen die gurasoei139.
(…)
Gehienetan, sendagileek gurasoei esaten diete haurrak baduela «osatu gabeko
sexu-organoen jaiotza-akats» bat, eta beharrezkoa izango dela tarte bat itxarotea
erabaki ahal izateko ea haurra mutiko bat den ala neskato bat den140. Sendagileek
gurasoei ziurtatzen diete gai direla azaleko nahasmenaren azpian dagoen «egiazko»
sexua identifikatzeko, eta halaxe egingo dutela. Hori egin ostean, hormona- eta
kirurgia-tratamenduek osatuko dute naturaren nahia141.
Sendagile garaikideek oraindik ere erabiltzen dituzte XIX. mendeko
kategoriak, hala nola «egiazko» eta «ar sasi» eta «eme sasi» hermafroditak142.
139. Dewhurst eta Gordon, 1963: 3. Irakurleari ez zaio kontatzen «emakume» horrek zer egin zuen
bere bizitzako 30 urte horietan, alegia, bere «egokitzapen mugatu»tik azken krisia izan zuen arte. Ez
dakigu ezkondu zen ala ez, edo zertan egiten zuen lan.
140. Baker, 1981: 262. Bakerren arabera, sendagilearen eta gurasoen arteko lehen hiru minutuak
erabakigarriak dira.
141. Sendagileek haur intersexudunen gurasoei ematen dieten ohiko informazioari buruz
dokumentazio osoagoa izateko, edo gaiari buruzko azalpen askoz xeheago bat jasotzeko ikus Kessler,
1998.
142. Nire ustez, bazter utzi beharko litzateke egiazko hermafroditen eta sasihermafroditen artean
egiten den ezberdinketa, eta, halaber, intersexualtasun terminoa ere beste termino batekin ordezkatu
beharko litzateke. Medikuntza-testu garaikide baten autoreek lau kategoria nagusitan sailkatzen dituzte
ume hauek: gonada-ezberdintzearen gaitzak, sasihermafroditismo femeninoa, sasihermafroditismo
maskulinoa, eta besteak. Egiazko hermafroditismoa azpikategoria bat izan daiteke, gonada-ezberdintzearen gaitzaren barruan (Conte eta Grumbach, 1989: 1814, egileen baimenarekin erreproduzitu dut
taula).
I. Gonada-ezberdintzearen gaitzak
A Tubulu seminiferoen disgenesia eta horren aldaerak (Klinefelter sindromea)
B Gonada-disgenesiaren sindromea eta horren aldaerak (Turner sindromea)
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Intersexudun gehienak sasikategoriakoak dira, ondorioz, sendagileek sinesten dute
haur intersexual bat «benetan» dela mutiko bat edo neskato bat. Moneyk eta bere
ikuspegi berean ikasitako beste hainbatek berariaz debekatzen dute «hermafrodita»
hitza erabiltzea gurasoen aurrean. Horren ordez, sendagileek terminologia mediko
zehatzagoa erabiltzen dute —besteak beste, «kromosoma sexualaren anomaliak»,
C XX eta XYren gonaden familia-disgenesia edo behin-behineko disgenesia eta horien aldaerak
D Egiazko hermafroditismoa
II. Sasihermafroditismo femeninoa
A Sortzetiko hiperplasia adrenal birilizatzailea
B Amaren odolaren bitartez transmititutako androgenoak eta progestin sintetikoak
C Heste- eta gernu-traktuen malformazioak (sasihermafroditismoa femeninoaren aldaera ezadrenala).
D Bestelako faktore teratologikoak
III. Sasihermafroditismo maskulinoa
A Testikuluek ez diete erantzuten hCGri eta LHri (Leydig zelularen agenesia edo hipoplasia)
B Testosterona biosintesiaren jaio aurreko akatsak
1Kortikosteroideei eta testosteronari eragiten dieten akatsak (sortzetiko hiperplasia adrenalaren
aldaerak)
a Kolesterolaren albo-katearen segmentazio-gabezia (lipoideen sortzetiko hiperplasia adrenala)
b 3-β-hidroxesteroidearen deshidrogenasaren gabezia
c 17-alfa-hidroxilasaren gabezia
2 Nagusiki testosteronaren biosintesiari eragiten dioten akatsak
a 17,20-liasearen gabezia
b 17-alfa-hidroxilasa osidorreduktasaren gabezia
C. Androgenoen dependenteak diren mintz nagusien akatsak
1 Organo nagusien erresistentzia androgenodun hormonei (androgenoa hartzeko akatsak)
a Androgenoei erabateko erresistentziaren sindromea eta horren aldaerak (testikuluen feminizazioa)
b Androgenoei erresistentzia partzialaren sindromea (Reifenstein sindromea)
c Androgenoei erresistentzia gizon antzuen kasuan
2 Testosterona-metabolismoaren jaio aurreko akatsak, mintz periferikoek eragindakoak
a 52-alfa-erreduktasaren gabezia – sasihermafroditismo maskulinoa, nerabezaroan birilizazio
arrunta (familia-hipospadia perineala, sinus urogenitalaren eta arren nerabezaroaren garapen
anbiguoarekin)
D. Sasihermafroditismo maskulino disgenetikoa
1 Gonada-disgenesiaren sindromearen aldaera X kromatin-negatiboak (adb. XO/XY, XYp-)
2 XY gonada-disgenesiaren familiarraren mota ez-osoak
3 Giltzurrunetako endekapen-gaitzekin lotuak
4 Testikulu desagerkorren sindromea (testikuluen enbrioi-erregresioa)
E. Müllerren hodiaren inhibizio faktorearen sintesi- edo sekrezio-akatsak edo horri erantzuteko
akatsak:
Gainontzekoan arruntak diren gizonek hodi genital femeninoak izatea, uteri herniae inguinale,
Müllerren hodiaren sindrome iraunkorra
F. Amak progestinak hartzea
IV. Garapen sexualaren aldaera ez-normalak, sailkatu gabeak
A Gizonen kasuan
1 Hipospadiak
2 XY gizonen kanpo-genital anbiguoak, jaiotzetiko askotariko irregulartasunekin
B Emakumeen kasuan
1 Baginaren, uteroaren eta Falopioren tronpen gabezia edo garapen ez-normala (Rokitansky
sindromea)
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«gonada-anomaliak», eta «kanpoko organoen anomaliak»143— zeinak adierazten
baitu haur intersexudunek ezohiko aspektu fisiologiko bat besterik ez dutela, eta ez,
aldiz, arraren edo emearen kanpoko kategoria bat osatzen dutela.
(…)
Intersexudunen gurasoek sarritan galdetzen dute ea zenbatean behin jaiotzen
diren beraiena bezalako haurrak eta ea badauden beste guraso batzuk, antzeko haurrak
dituztenak, hartara haiekin hitz egin eta aholkuak eskatzeko. Sendagileek larrialdikasutzat jo ohi dituzte intersexudunen jaiotzak, eta, horrez gain, ikerketa medikoa
urria da; horren ondorioz, sendagileek beraiek ere ez dute jakiten kasu hauetarako
zer baliabide dauden, eta, maiz, gurasoei esaten diete arazo hori ikaragarri ezohikoa
dela eta, beraz, ez dagoela beraien egoera antzekoa bizi izan duen eta kontsultatu
dezaketen inor. Hori ez da horrela.
(…)
(…) haur intersexudun pila bat jaiotzen dira, urtero. Tasa % 1,7 da. Ikus dezagun
horren adibide bat: 300.000 biztanleko hiri batean, 5.100 biztanle izango lirateke
intersexualak, hainbat mailatakoak. Aldera dezagun orain albinismoarekin, hori giza
ezaugarri nahiko ezohikoa da, baina ziur irakurle gehienek ikusi dutela kasuren bat.
Jaiotza albinoak jaiotza intersexualak baino askoz gutxiagotan gertatzen dira, alegia,
gutxi gorabehera 20.000 jaiotzatik behin.
1,7 puntuen ehuneko hori hainbat biztanleriaren emaitzen batez bestekoa da,
zenbakia ez da berbera mundu guztian. Intersexualtasun mota asko egoera genetiko
aldatu baten ondorio dira, eta, biztanleria batzuen kasuetan, intersexualtasunarekin
lotutako geneak oso ohikoak dira.
(…)
Are gehiago, intersexualtasunaren maiztasuna handiagotzen ari dela dirudi.
Dagoeneko argitara atera da kasu bat non in vitro ernaltze bitartez haurdun gelditutako
emakume bat erditu den obarioa eta barrabilak dituen ume batez. Dirudienez, bi
enbrioik, bata XX eta bestea XY, bat egin zuten uteroan txertatuak izan ostean.
Obario bat zuela bazter utzita, fetua mutiko osasuntsu eta normal bat zen, XX eta
XY enbrioien nahasketatik sortua!144 Halaber, badira ingurumenaren elementu
kutsatzaile batzuk estrogenoen efektu bera dutenak, eta gerta liteke horien eraginez
hipospadia gisako intersexualtasun motak modu orokorrean zabaltzea145.
143. Money, 1968.
144. Animalien garapena, adibidez saguena, ikertzen duten adituek sortzen dituzte, nahita, enbrioi
kimeriko horiek (hala izendatzen dituzte). Kasu horretan, noski, kimera nahigabe gertatutakoa izan zen.
Dena dela, kontuan hartuta in vitro ernaltzeen kopurua handiagotzen ari dela, hortaz, aurreikustekoa da
gisako kasuak ere sarriagotan gertatuko direla (Starin et al., 1998).
145. Inguruneko estrogenoi buruz ikus Cheek eta MacLachlan, 1998; Clark et al., 1998; Dolk et al.,
1998; Golden et al., 1998; Landrigan et al., 1998; Olsen et al., 1998; Santti et al., 1998; Skakkebaek et
al., 1998; Tyler et al., 1998.
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Gure teknologiak eragina izan badu ere gure osaketa sexualaren aldaketetan,
teknologia horrek berak erremintak eman ditu aldaketa horiek ukatzeko. Duela
oso gutxira arte, sexu zehaztugabea zuten gorputzak zuzentzen jardun dugu,
intersexualtasunaren mamuaren ondorioz. Diferentzia sexualari buruz ditugun ideien
izaera soziala dela ikusarazi eta onartarazi beharrean, gure teknologia mediko gero
eta sofistikatuagoak bestelako zerbait egin du; izan ere, gisako gorputzak eme edo ar
bilakaraztearen poderioz, gorputzak naturalki emeak ala arrak direla sinesten jarraitu
dugu, temati. Tema hori agerikoa da nahiz eta intersexudunen jaiotzak maiztasun
harrigarriarekin gertatzen diren eta posible den gero eta gehiago jazotzea. Dena dela,
aipatutako argudio horiei datxezkien paradoxek medikuntza eredu-nagusian agintzen
dute oraindik ere, eta behin eta berriro azaleratzen dira bai eztabaida akademikoetan
bai identitate sexualei buruzko aktibismo politikoan.
Intersexualak «zuzentzen»
1. Jaio aurreko zuzenketa
Zenbait sendagilek jaio aurreko terapiak erabiltzera jo dute genero normaleko
haurrak sortzeko. Bioteknologiak dagoeneko aldatu du giza arraza. Esate baterako,
amniozentesia eta abortu hautatua erabili dugu down sindromedun jaiotzen maiztasuna
gutxiagotzeko, eta munduko zenbait tokitan sexuaren ratioa ere aldatu dugu fetu
emeak hautatu eta abortatuz146, eta, gaur egun, bai sonogramen bitartez bai azterketa
amniotikoen bidez, antzeman daiteke ea haurdun dagoen emakume baten barruko
umea zer generotakoa den eta ea garapen-arazorik izango duen147. Intersexualtasun
mota gehienak ezin daitezke jaio aurreko esku-hartzeekin aldatu, hala ere, SHA
motako intersexualtasuna, sarrien gertatzen direnetako bat, bai alda daiteke. Hori ona
al da? Sexu-organoen anbiguotasuna sortzen duen arrazoi nagusietako bat ezabatzen
badugu, nola eragingo dio horrek «ulergarritasun kulturalaren esparruan gorputz bat
bizitzarako baliagarria ote den erabakitzen duen hori»148 ulertzen dugun moduari?
(…)
(…) Edonola ere, medikuntzan ezer ez da musutruk. Diagnosi-azterketak
egitean % 1 eta % 2 arteko arriskua dago amak umea galtzeko, eta tratamenduak
albo-kalteak eragiten dizkie bai amari bai haurrari. Amen kasuan ondorio hauek
gerta daitezke: likido-erretentzioa, asko loditzea, hipertentsioa eta diabetesa izatea,
146. Aldaketa horien isla da akademikoek azkenaldian gero eta interes handiagoa dutela ciborg-aren
ideiaren inguruan (hein batean gizakia, hein batean makina). Hainbat pertsonak taupada-markagailuak
darabiltzate, baita bihotz artifizialak, estrogeno-inplanteak, silikona-inplanteak eta bestelakoak ere.
Ikus Haraway, 1991; Downey eta Dumit, 1997.
147. Sarritan, jaioberri batek zer kromosoma edo sexu-organo izango dituen jakitearen ondorioz,
generoaren zedarritze-prozesua jaiotza baino dezente lehenago abiatzen da. Rappek azpimarratzen
duenez, aintzat hartu beharko genituzke askotariko emakumeen ahots eta iritziak, eta ez onartu beti
izango garela erreprodukzio-teknika berrien biktima pasiboak (Rapp, 1997).
148. Butler, 1993: 2.

Generoaz eta sexu-organoaz, gaur egungo intersexualen erabilera eta abusua

219

sabelean orbain nabarmenagoak eta iraunkorrak ateratzea, aurpegian ile gehiago
haztea, eta hunkiberago ipintzea. «Oraindik ez dakigu fetuen “metabolismoan”
zer efektu izan dezakeen»149, baina berriki argitaratutako ikerketa batek eragin
negatiboak dokumentatu ditu, hala nola hazteko zailtasunak eta garapen
psikomotorraren berandutzea. Beste ikerketa-talde batek egiaztatu du jaio aurreko
dexametasona-tratamenduak jarrera-arloko arazoak sor ditzakeela, adibidez izaera
lotsatia areagotzea, jendearekin harremanetan jartzeko gaitasun gutxiago izatea, eta
hunkiberatasun handiagoa150.
Gaur egun, hainbat sendagilek ez dute tratamendu mota horren aldeko apusturik
egiten «ez delako kontrol zorrotzen bitartez egiaztatu terapia esperimental hori
segurua denik»151. (…)
Gurasoek askotariko iritziak dituzte tratamenduaren inguruan. 176 haurdunaldi
aztertu zituen ikerketa batean, 101 guraso-parek jaio aurreko tratamendua egitea
onartu zuten, alde positiboen eta negatiboen berri izan ostean. 75 guraso-parek,
ordea, uko egin zioten tratamendua egiteari. 75 horietako 15ek SHA fetuak zituzten
(zortzi XX eta zazpi XY) eta hiru guraso-parek tratamendurik gabeko XX fetua
abortatzea erabaki zuten152. Beste ikerketa batean, ikertzaileek inkesta egin zieten 38
amari tratamendua izan osteko jarrerei buruz. Emakume guztiek albo-kalte larriak
pairatu zituzten arren eta kezkatuta zeuden arren dexametasonak beraiengan eta
umearengan epe labur eta luzera izan zitzakeen ondorioez, denek esan zuten berriro
hartuko luketela tratamendua sexu-organo maskulinoak dituen neskato batez ez
erditzeko153.
Haurrek osasun-arazo kronikoak izango dituzte eta txiki-txikitatik tratamendu
hormanala hartu beharko dute; ondorioz, jaio aurretik diagnostikoa egiteak
baliagarria dirudi, hartara sendagileak eta gurasoak haurraren jaiotzarako prestatuko
baitira. Jaio aurreko terapia beste kontu bat da. Aho-bilorik gabe esanda: merezi
al du zazpi tratamendu ez-beharrezko egitea, bakoitza bere albo-kalte guztiekin,
hain birila ez den neskato bat lortzeko? Iruditzen baldin bazaizu birilizatze-prozesua
eteteko beharrezkoa dela kirurgia berreraikitzaile orokorra gauzatzea haurraren
buru-osasuna ez kaltetzeko, ziurrenik baietz erantzungo duzu154. Aitzitik, iruditzen
bazaizu SHA haurrei egiten zaizkien ebakuntzetako asko ez direla beharrezkoak,
orduan erantzuna ezezkoa izango da.
149. Pang, 1994: 165-166.
150. Trautman et al., 1995.
151. Seckl eta Miller, 1997: 1.077. Autoreek hauxe ere diote: «Hemen bada konpondu gabeko arazo
etiko bat, alegia, hipoplasia adrenokortikala izateko arriskua duten 8 fetutik 7ri terapia esperimental bat
ematen zaiela, beharrezkoa ez dena, jakin gabe terapia horrek zer ondorio izango dituen epe luzera.
Halaber, terapia horren segurtasuna eta kalteak zer diren ez dago zehaztuta. Ondorioz, jaio aurreko
terapia hori esperimentu bat da oraindik ere» (1.078. or.).
152. Mercado et al., 1995.
153. Trautman et al., 1996.
154. Ikus, adibidez, Speiser eta New, 1994a eta 1994b.
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2. Kirurgia-zuzenketa
Jaio aurretik «zuzenketa»rik egin ez bada eta haur intersexudun bat jaiotzen
bada, sendagileek erabaki behar dute zein den naturaren nahia (hala izendatzen dute
beraiek). Haur jaioberriak zer «izan behar» du: mutiko bat ala neskato bat?
(…)
Bada pausokako erabaki-zuhaitz bat, gonaden simetriaren araberako
permutazioak eta bigarren Xren presentzia edo absentzia kontuan hartzen dituena,
eta metodo horren bitartez sendagileak azkar sailka dezake intersexual jaioberria.
Norbanakoaren egoera espezifikoaren ebaluazio sakonago eta zehatzago bat egiteko
asteak edo hilabeteak behar dira.
Gauza nahikotxo dakizkigu lau kategoriei buruz (egiazkoa, ar sasia, eme
sasia, gonada-disgenesia); hortaz, aski modu zehatzean (ez erabat zehatzean,
hala ere) aurreikus dezakegu nola garatuko diren haurraren sexu-organoak eta ea
nerabezaroan ezaugarri femeninoak ala maskulinoak azaleratuko diren. Jakintza hori
aintzat hartuta, sendagileek arau honi men egiten diote: «Genetikoki emeak direnak
eme gisa hazi behar dira beti, erreprodukziorako gaitasuna gordez, pazientearen
birilizazio-maila handia delarik ere. Genetikoki arrak direnen kasuan, aldiz,
genero-hautaketa haurraren anatomiaren arabera erabakitzen da, bereziki faloaren
tamainaren arabera»155.
Sendagileek bi egoera funtzionalen garrantzia azpimarratzen dute faloaren
neurriaz jardutean. Mutikoek gai izan behar dute zutik txiza egiteko, eta, ondorioz,
«normal sentitzeko» mutikotxoen artean egiten diren txiza-lehiaketetan. Bestetik,
gizon helduen zakilak nahiko handia izan behar du bagina-penetrazioa egiteko sexuharremanetan156. Zer neurritakoa izan behar du organoak aipatu funtzioak betetzeko
eta, horrela, zakilaren definizioarekin bat etortzeko? 100 jaioberri arrekin egindako
ikerketa batean batezbestekoa 2,9 eta 4,5 zentimetro artekoa izan zen157. Donahoe
kirurgia-irakasleak eta haren lankideek kezkagarritzat jotzen dituzte 2,0 zentimetroko
faloak. Bestetik, 1,5 zentimetro baino gutxiagoko luzera eta 0,7 zentimetro baino
gutxiagoko zabalera duten faloei genero femeninoa izendatzen diete158.
Izan ere, sendagileek ez dakite ziur zer hartu behar duten zakil normaltzat.
(…)
155. Donahoe et al., 1991.
156. Lee, 1994: 58.
157. Flatau et al., 1975. Duela gutxi argitaratu dira hur goiztiarren zakil-neurri estandarrak. Hortaz,
horrek esan nahi du laster sexu-organoetako kirurgia egingo zaiela haur goiztiarrei? Ikus Tuladhar et al.,
1998. Gakoa da garapen goiztiarrarekin zerikusirik ez duen mikrozakil bat nahikoa goiz identifikatzea,
hartara sexua berrizendatzeko prozesua ez berandutzeko.
158. Donahoe et al., 1991.
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Arren generoa aukeratzeko orduan kezkak gehiago dira sozialak osasunaren
alorrekoak baino159. Osasun fisikoak normalean ez du arazorik sortzen, nahiz eta
zenbait jaioberri intersexudunek gernu-traktuan infekzioak jasan ditzaketen.
Horiek oso larriak badira, giltzurrunak kaltetu daitezke. Kontrara, sexu-organoen
kirurgia goiztiarrak helburu psikologikoak ditu. Kirurgiak konbentzi al ditzake
gurasoak, zaintzaileak eta kideak —eta horien bitartez haurra bera— intersexuduna
benetan ar bat dela? Ar intersexudun gehienak antzuak dira; beraz, garrantzitsuena
da nola jarduten duen zakilek hartu-eman sozialetan: ea «egokia» iruditzen zaien
beste mutikoei, ea «ondo aritu» daitekeen sexu-harremanetan. Gorputz bat ar
gisa definitzen duen faktorea ez da sexu-organoak dagokion gorputz ar horrentzat
berarentzat egiten duena, ezpada beste gorputzekiko harremanean egiten duena160.
Haur jaioberrien zakilek gutxieneko zer neurri izaten duten adierazteko orduan ere,
gure iritziak nahiko arbitrarioak izan ohi dira. Agian nahigabe, Donahoek agerian
utzi zuen erabakia hartzeko prozesua soziala dela; izan ere, hauxe esan zuen: «Ez da
modu fidagarrian egiaztatu harremana dagoenik jaiotzean faloak duen neurriaren eta
nerabezaroan duen neurriaren eta funtzioaren artean»161. Beraz, baliteke sendagileek
erabakitzea jaioberri bati zakila kentzea txikia delako, eta, neskato bat sortzea, nahiz
eta, agian, zakil hori tamaina «normal»ekoa bilaka zitekeen nerabezaroan162.
Hortaz, haur bat neska edo mutila den erabakitzerakoan, generoaren osagai
oinarrizkoen definizio sozialak baliatzen dira.
(…)
Haur intersexudunak mutiko gisa etiketatzea hertsiki lotuta dago artasunari
eta «zakilaren funtzio egoki»ari buruzko iritzi kulturalekin, baina lotura are
nabarmenagoa da haur horiek neskato gisa etiketatzen diren kasuetan, prozesu hori
are modu estuagoan baitago korapilatuta generoaren definizio sozialekin. Sortzetiko
hiperplasia adrenala (SHA) da intersexualtasunaren arrazoi ohikoenetako bat XX
haurren kasuan. SHA haurrak emakume ugalkor bilaka daitezke helduarora iristean.
Sendagileek, sarritan, Donahoeren arauari jarraitzen diote, alegia, erreprodukziofuntzioa gorde egin behar dela; baina, Kesslerrek kasu bat dokumentatu zuen
non sendagileak erabaki zuen hobe zela potentzialki ugalkorra izan zitekeen eme
genetiko bat ar izendatzea, ondo osatutako zakil bat kentzea baino163. Hala ere,
arrak izendatzeko orduan, lehen batean, neurriaren araua da nagusi. Hori egiteko
159. Baieztapen horiek honako ACS-1613 zinta didaktikokoak dira: «Surgical reconstruction of
ambiguous genitalia in female children» (1994).
160. Newman eta besteek (1992a) liburuan diote garrantzitsuena dela «falo bat izatea, zeinaren
tamaina nahikoa den gernu-hodi maskulino gisa jarduteko, berdinekin alderatzean itxura aski ona
izateko eta sexu-funtzioetan modu asegarrian jarduteko» (646. or.). Ikus, halaber, Kupfer et al., 1992:
328..
161. Donahoe eta Lee, 1988: 233.
162. Zakilaren neurriari buruzko obsesioa ez da unibertsala. Greziarrentzat zakil txikiak
erakargarriagoak eta gizonagoak ziren.
163. Kessler, 1990: 18-19.
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arrazoietako bat teknika hutsa da. Kirurgialariak ez dira trebeegiak gizonek izan
behar dituzten zakil handi eta sendoak sortzen. Mutiko bat sortzea zaila baldin bada,
neskato bat sortzea erraza da (medikuntza-liburuek adierazten dutenez). Emeek ez
dute behar ezer eraikitzea, gehiegizko artasuna erauztea besterik ez dute behar. Alor
honetan aski ezaguna den kirurgialari batek bota zuen moduan: «Aise egin dezakezu
zuloa; zutoina eraikitzea duzu, aldiz, ezinezkoa»164.
Intersexualen eskubideen aldeko mugimenduko kideek, jaioberrien sexuorganoetako kirurgia aldatzeko borrokan, tresna didaktiko bat prestatu dute:
falometro bat. (3.4. irudian). Erregela txiki bat da eta erakusten du zer falo-neurri
baimentzen zaizkien jaiotzean mutikoei eta neskatoei. Modu grafikoan laburtzen
du zer arrazoiketa dagoen generoa izendatzeko erabakitze-prozesuaren atzean.
Klitoria «handiegi»a bada sendagileek laburtu nahiko dute165, baina zakilarekin ez
bezala, sendagileek oso gutxitan erabili izan dute klitoriaren neurketa jaioberri baten
generoa erabakitzeko. Edonola ere, badago gisako neurketarik. 1980tik badakigu
neskato jaioberri baten klitoriaren neurria, batez beste, 0,345 zentimetro dela166.
Ikerketa gaurkotuagoek adierazten dute klitoriaren neurria, jaioberrietan, 0,2 eta
0,85 zentimetro artekoa dela167. Sexua berrizendatzeko alorreko kirurgialari aditu
bat elkarrizketatu zuten 1994an, eta, dirudienez, ez zuen datu horien berri. Horrez
gain, kirurgialariak esan zuen neurketa horiek garrantzigabeak iruditzen zitzaizkiola,
emeen kasuan garrantzitsuagoa omen baita «itxura orokorra» tamaina bera baino168.
Hortaz, nahiz eta badagoen klitoriaren neurriari buruz argitaratutako informazio
medikoa, sendagileek beren iritzi propioa erabil dezakete erabakitzeko jaioberri baten
klitoria «handiegia» dela neskato batena izateko, eta, ondorioz, laburtu egin behar
dela, baita haurra, inondik inora, intersexuala ez den kasuetan ere169. Ondorioz, emeen
sexu-organoen itxura eta neurri egokiari buruz sendagileek dituzten ideiek batzuetan
sexu-organoetako kirurgia ez beharrezko eta sexualki kaltegarria dakarte170.
Laburbilduz: natura irakurtzea ekintza soziokultural bat da
Aukera guztiek (gai kimikoak erabiltzeak, kirurgia egiteak edo sexu-organo
mistoak dituzten gorputzak bere horretan lagatzeak) ondorioak eragiten dituzte
berehalako eremu medikotik harago. Bestelako sexu-organoak eta bestelako jarrera
motak dituzten gorputzen mundu materialean zer esan nahiko du «eraikuntza soziala»
esamoldeak? Judith Butler filosofo feministak iradokitzen digunez «generoak
nabarmen markatutako erregulazio-eskema jakin batzuen muga produktiboen
164. Hendricks, 1993: 15. Zenbait kirurgialariren jarrerez gehiago jakiteko ikus Miller, 1993.
165. Ikus, adibidez, klitoriaren tamainari buruzko eztabaidak Kumar et al., (1974) liburuan.
166. Riley eta Rosenbloom, 1980.
167. Oberfield et al., 1989. Ikus, halaber, Sane eta Pescovitz 1992.
168. Lee, 1994: 59.
169. Sendagileek «klitoromegalia idiopatikoa» izenez izendatu dituzte gisa horietako kasuak
(alegia, kausa ezezagunengatik handitutako klitoria).
170. Gross et al., 1966.
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baitan baino ez dira bizi gorputzak»171. Horren adibide literala dira medikuntzak
gorputz intersexualekiko dituen ikuspuntuak. Gama «normal»ean dauden gorputzak
kulturalki ulergarriak dira ar edo eme gisa, baina ar edo eme gisa bizitzeko arauak
zorrotzak dira172. Ez dira onartzen ez klitori handiegiak ez zakil txikiegiak. Emakume
maskulinoak eta gizon femeninoak kanpoan gelditzen dira. Butlerrek dioen moduan,
gaur egun, gisa horretako gorputzak «pentsaezinak, gorrotagarriak, biziezinak»
dira173. Gorputz horien existentziak berak auzitan jartzen du gure genero-sistema.
Kirurgialariek, psikologoek eta endokrinologoek, beren kirurgia-gaitasunen
bitartez, gorputz kulturalki ulergarrien faksimile onak osatzen saiatzen dira. Jaio
aurreko tratamenduen bitartez sexu-organo mistodun jaiotzak ezabatzea erabakitzen
badugu (hala gaur egun existitzen diren tratamenduen bidez nola etorkizunean sor
daitezkeenen bidez), aldi berean erabakitzen dugu gure gaur egungo ulergarritasun
sozialaren sistemarekin jarraitzea. Aldiz, erabakitzen badugu, denbora-tarte luze
batez, ageriko egitea genero mistoko gorputzak eta bestelako bideak darabiltzaten
genero-jarrerak, orduan, nahita edo nahigabe, ulergarritasun sozialaren arauak
aldatzea aukeratuko dugu.
(…)
Sexuari eta generoari buruzko gure teoriek harreman zuzena dute
intersexualtasunaren kudeaketarekin. Hainbat gairen inguruan ditugun ikuspuntuen
arabera erabakitzen dugu ea ume bat mutiko ala neskato gisa hazi behar dugun eta
ea kirurgia aldaketa eta askotariko hormona-tratamenduak eman behar dizkiogun.
Zenbateko garrantzia du zakilaren neurriak? Amodio-egite heteresoxualaren baitan,
zer amodio mota dira «normal»ak? Zer da inportanteagoa: sexualki sentikorra den
klitori bat edukitzea (nahiz eta arau estatistikoa baino handiagoa eta zakil itxuradunagoa
izan), ala klitori-mota arruntaren antza duen klitori bat edukitzea? Jakintzaren sarea
korapilatsua da eta hariak beti daude elkarri lotuta. Hortaz, sexuaren eta generoaren
teoriak idazten dira haur intersexualen kudeaketa abiapuntutzat hartuta (hala egiten
dute behintzat zientifikoak eta «naturan oinarrituak» daudela aldarrikatzen dutenek).
Nahi izanez gero, animaliei buruzko ikerketetara ere jo dezakegu, nahiz eta horiek
ere sexu eta genero-sineskeren sistema sozial baten barruan sortuak diren.
Edonola ere, horrek ez du esan nahi gure gaur egungo genero-kontakizunean
harrapatuta gaudenik betirako —edo betirako bedeinkatuta, ikuspuntua zein
den—. Genero-sistemak aldatu egiten dira. Transformatuz doazen heinean, naturari
171. Butler, 1993: xi. Subjektutasunaren mugan dauden hermafroditei buruzko ikerketa bat
irakurktzeko, ikus Grosz, 1966.
172. Analisi horren arabera, gizon bat edo emakume bat izango litzateke norbait zeinaren
hainbat elementu (kromosomak, fetu-hormona eta -gonadak, sexu-organo fetalak, haurtzarokoak eta
helduarokoak, helduaroko gonadak eta joera sexuala) kulturalki ulergarriak izango liratekeen maskulino
edo femenino gisa. Generoaren elementu horietako bat edo gehiago ez badatoz gainontzekoekin bat
(gaur intersexualen kasuan bezala), interpretatu ezineko gorputz bilakatzen dira (alegia, kulturalki ezulergarriak).
173. Butler, 1993: xi.
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buruzko askotariko kontakizunak sortzen dituzte. Orain, mende berri baten hasieran
gaudelarik, aldaketa horren lekuko izan gaitezke, gertatzen ari den bitartean. Sexudimorfismoko aro bat atzean uzten ari gara, 2 zenbakitik haragoko aniztasuna duen
batean sartzeko. Historiako une bat bizi dugu, zeinean ulermen teoriko eta botere
praktiko nahikoa baitugu gure kulturan lehenengo aldiz galdetzeko: «bi sexu bakarrik
egon behar al dira?».
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