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Eskerrak ematen dizkiot eremuaki (Maider López, Aimar Arriola eta 
Iñaki Imaz) “izaerei” buruzko hitzaldi batean parte hartzeko eta jardu-
naldien lekuko izateko bidali didaten gonbitagatik. “Izaerez” ari naiz, 
bai, pluralean. Zuei denoi erre eskerrak ematen dizkizuet, larunbat-goiza 
izaki esfortzu bat egin behar izan baituzue hona etortzeko. Hasieratik 
pentsatu nuen ezin egokiagoa zela gaia, niri zegokidanez behintzat, jakin 
badakigun arren zailagoa dela batzuetan zure ustez definitzen zaituen 
hura jorratzea, edo zure lan plastikoaren funtsezko zati bat adierazten 
duena. “Izaera” hitzaren amaierako “k” kontsonanteak, berriz, ugarita-
sun eta aberastasun bihurtzen du singularrean adierazita murriztailea 
edo dogmatikoa izan ohi dena. Ezin dugu hitz egin “gogoeta naturalaz”, 
edo “mundu naturalari buruzko ikuspegiaz”, edo “gorputz naturalaz”. 
Alabaina, badirudi gure alboan izango dugula bizitza osoan normal-
tasun-oihartzun hori, gure pentsaera ezegonkor, zatikatu eta oker gisa 
sailkatzen duen hots hori. Ez da zaila kanpoko ahotsak aurkitzea, “oke-
rreko bidetik zabiltza” edo “azalkeriaz diharduzu” xuxurlatzen dizutela 
diruditenak.

Esan dezagun denak hartzen duela esanahi desberdina gure bizitzak 
aurrera egin ahala. Baina, nola ekin desberdintasun sotil horiei? Zenbait 
hitzen gehigarri gisa “izaera” erabiltzen badugu, zenbat aukera —eta, 
beraz, zenbait gai— azalduko zaizkigu, iturri bera abiapuntu dela. Bat-
batean burura datorkidan zerrenda irakurriko dizuet (ez oso luzea).

Objektua: objektuaren izaera
Barne-gatazka: barne-gatazkaren izaera
Ez-biologikoa: izaera ez-biologikoa
Ahots bat, bi, asko: ahots baten, biren, askoren izaera
Proiektu pertsonala: proiektu pertsonal baten izaera
Gainazala: gainazalaren izaera
Aukeramena: aukeramenaren izaera
Klandestinitatea: klandestinitatearen izaera
Perbertsioa: perbertsioaren izaera
Estigma: estigmaren izaera
Arraroa: arraroaren izaera
Divine: Divine (izatearen) izaera
Lurp. (lurpekoaren laburdura): lurp.-en izaera
Aldez aurreko ariketak: aldez aurreko ariketen izaera
Ikusezin bihurtzea: ikusezin bihurtzearen izaera
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Up & down: up & down izaera
Errepikapena: errepikapenaren izaera
Kopia: kopiaren izaera
Hauskortasuna: hauskortasunaren izaera
Zatitzea: zatitzearen izaera
Deabruak: deabruen izaera
Hilkortasuna: hilkortasunaren izaera

Gai horiek guztiak jorratuko ditugu, era batera zein bestera, hitzaldi ho-
netan. Hau da nire xedea: alde batetik, nabarmentzea lan egiteko era bat 
azaltzen duen prozesu bat (zuetako askorekin partekatzen dudana, segu-
ruenik), prozesu bat non, itxuraz gauza batek beste batekin zerikusirik 
ez duen kaos jakin batetik abiatuta egitura bat eraikitzen baita. Zatikien 
bidez hedatzen den egitura bat. Hala, bada, prozesu bat nabarmentzen 
da, non beti galdera berak egiten diren, baina era askotara. Bestalde, nire 
helburua hau da: konparazio bat lortzea, une labur-labur batez bada ere, 
mihia erabiliz eman genuen lehenbiziko musu hark sortutako sentsa-
zioarekin. Ohartzen naiz ez dela helburu samurra. Oroitzapen horretan 
gelditu nahi nuke, higuina eta ustekabeko atsegina plano berean aur-
kitzen diren horretan. Desiraren atarikoa aztertu nahi nuke, aldi berean 
zulatzaile eta zulatu izate horren aurreko eta ondorengo uneak. Bestearen 
gorputz osoarekin esperimentatzen hasi zaren lehenbiziko une horretaz 
jabetu nahi nuke. Eta, hortik aurrera, nola joango den aldatuz gorputzaz 
duzun ikuspegia, nola ez den iraunkorra izango pentsatzen edo sentitzen 
duzun ezer. Hau da, ustekabean edo harrapatu nahi zintuzketet, zuen es-
perientziak bizipenetik gehiago izan dezan teoriatik baino, hizketa emo-
zionalaz eta sinbolikoaz baliatuz. Bueno, baina hainbeste ingurumaririk 
gabe, hau galdetu nahi dizuet:

Nola mintzatzen zara? Nola makillatzen zara? Nor desiratzen duzu? 
Nola egiten duzu dantza? Nola egiten duzu negar? Nolakoak dira zure 
harreman sozialak? Zein dira zure funtsezko galderak? Zenbaterainoko 
zintzotasun-mailaz ari zara hitz egiten? Zure buruaren zer atal erakutsi 
nahi duzu? Iluna ala argia zara? Nola bizi duzu zure bakardadea? Nola 
nabarmentzen zara objektuen bidez? Zeri deritzozu objektu pertsonala? 
Arteak plazerik sentiarazten dizu? Nola irudikatzen duzu zure heriotza? 
Baina, galdera bakarra egitekotan, hau litzateke nagusia: Naturala zara, 
ala artifiziala?
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Hasieran irakurri dizkizuedan esaldi batzuetan, “Oblique strategies” de-
ritzenaz baliatu naiz.

1975ean, artistei blokeoak hausten laguntzeko txartel batzuk sortu zituz-
ten Brian Eno konpositore erneak eta Peter Schmidt pintore alemanak, 
zeinak jada 70eko hamarkadan multimediekin esperimentatzen baitzuen. 
“Alboko pentsaera” zeritzona sustatu zuten. Zertarako balio zuen tresna 
hark? Bada izuak lan egiteko beste modu batzuk ahantzarazten zituen 
laneko egoeretarako, batez ere grabazio-estudioetarako. Izan ere, obra 
berri bat sortzeko prozesuan agertzen diren arazoei aurre egiteko bide 
leunagoak behar ziren, ohiko ikuspegi lineal eta zuzenaz gain. Zeharkako 
estrategiak, alegia (izugarri gustatzen zait izenburu hori), orakulu sortzai-
le baten gisa funtzionatzen duen karta-sorta. Blokeo bat agertzen denean 
erabiltzen dira, edo aurrera egiten uzten ez duen egoera bati buruzko 
beste ikuspegi bat behar denean. Aforismo bat aurkituko dugu karta 
bakoitzean, paradoxa praktiko bat, sortze-prozesuei ekiteko beste bide 
batzuk eskaintzen dituena. Eta beste hau ere esaten digu kartak: sakonago 
jorratzeko, azalean dauden zenbait alderdi arinen laguntza beharko du-
gula. Erraza da funtzionamendua: kartak nahastu, eta bat hartu behar da, 
ausaz. Proposatzen duen “konponbidea” ez bazaizu egokia iruditzen, har-
tu beste karta bat (edozein), eta segi horrela harik eta taxuzko soluzioa 
agertu arte.
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Ahaztu egin zait aipatzea lau ataletan banatu dudala hitzaldi hau, “izaera” 
terminoa daramaten zerrendako lau hitz hautatuta. Hauek dira hitzak: 
“estigma”, “ikusezin bihurtzea”, “arraroa” eta “hilkortasuna”. Atal ba-
koitzean, Brian Eno eta Peter Schmidten karta bat (jatorrizkoa) erabili 
dut aurkezpen gisa, eta “kopiazko” bat, zuentzako sortu dudan neure kar-
ta propioa. Lau atal horiek apaintzeko edo, hobeto esanda, interpretatze-
ko, pop musikaren proiekzio batzuk erabiltzen ditut.

ESTIGMA - IKUSEZIN BIHURTZEA - ARRAROA - HILKORTASUNA

I. ESTIGMA

Lehenbiziko “karta zeiharra”.

Nire “kopiazko” karta

Jatorrizkoa
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1.1. Sarrera 
Nire lehen kopiazko kartaren edukia hitzaldi honen izenburua ere bada, 
bai eta nire testu bat abiapuntu nuela sortu nuen eskultura batena ere. 
Zati bat irakurriko dizuet:

Sailkapenak ez zaizkit inoiz interesatu: homosexualitatea, bisexuali-
tatea, heterosexualitatea eta abar. Bestelakoa da gatazka, nire iritzian. 
Niretzat, queer izatea ez da antinaturala, ez zait ohiz kanpokoa iruditzen. 
“Naturaltzat” jotzen dena, hori bai iruditzen zaidala arraroa. Emakume 
bat bere burua nabarmenegi erakusten ari baldin bada (probokatzaileegi) 
besteen iritzirako, jakintzat ematen da gizonezko ikusleentzat ari dela. 
Oro har, jotzen da bere buruaren kalterako izaten dela jokabide hori. 
Estigmatizatu egiten dira emakumeak “eurak” izateko aukera ematen 
dien ingurune pertsonal hori bilatzeagatik. Itxura batean, objektu gisa 
agertzen direla eman dezake. Baina emakumeek eurek erabakitzen badu-
te nola azaldu jendaurrera eta hala egiten badute beti, ez ekintza isolatu 
gisa, hasieran ematen zuena ez den zerbait bihur daiteke. Intentsitate 
horretan, barnearen eta kanpoaren arteko borroka horretan, irauli egiten 
dira subjektu-objektu harremanak. Ekintzen errepikapenak, berriz, eten-
gabe higitzen den nortasun bat erakutsiko du.

1.2. Estigmaren izaera
Sinéad O’Connorren kasua hautatu dut estigma-adibide gisara. 
Emakume horri buruz argitaratu izan diren gauzetako askok honetaz 
pentsarazi behar liguke: bizirik jarraitzen duela “emakumeak orbantzeko” 
nahiak, eta kasu batzuetan gupidarik gabe erabiltzen dela. “Gaizki por-
tatzeagatik” gizarteak egiten dien errieta moduko bat da. Emakume bat 
ez badator bat legokiokeen jokabide normalarekin, iraindu egiten da, eta 
munstro moduko zerbait bihurtzen denen aurrean. Hona orain ikusiko 
dugunaren sarrera labur bat:

1992ko urriaren 3an, kolpe gogorra jaso zuen Sinéad O’Connorren ibilbi-
de profesionalak. Saturday Night Live programan agertu zen, gonbidatu 
gisa. Bob Marleyren “War” abestia kantatu zuen, a capella, baina kan-
tuaren letra antirrazista aldatu eta Eliza Katolikoko apaizek adingabeei 
eginiko sexu-abusuen kontrako beste bat zuela. “Gaiztotasuna” hitza kan-
tatzen ari zela, Joan Paulo II.aren argazki bat erakutsi zuen. Argazkia za-
titu ondoren, “Borrokatu benetako etsaiaren aurka!” esaldia oihukatu eta 
argazki-zatikiak kamera aldera jaurti zituen. Berehala iritsi zen Sinéaden 
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ekintzaren aurkako erreakzioa. Egundoko zalaparta sortu zuten hedabi-
deek, eta abeslariaren aurkako betiko boikota ere sustatu zuen zenbaitek. 
Bere diskoak erre eta txikitu zituzten, jendaurrean, eta irrati askok uko 
egin zion haren kantuak jartzeari.

Orain ipiniko dudan bideoa Saturday Night Liveko gertakaria izan eta 
handik bi astera egina da, Sinéad O’Connor Madison Square Gardenen 
zegoela aterea, Bob Dylanen omenezko kontzertu batean. Txistuka eta 
oihuka aritu zitzaizkion entzuleak zenbait minutuz, eta ezin izan zuen 
abestu. Kris Kristofferson hurbildu zitzaion, eta honela mintzatu: “Ez 
zaitez deprimitu sasikume hauengatik!” Hain zen handia zarata, ezen 
O’Connorrek ezin izan baitzuen kantatu zegokion abestia. Jotzeari uzteko 
eskatu zien musikariei, eta mikrofonoaren bolumena igotzeko. Ondoren, 
kantatu beharrean, Bob Marleyren “War”ren bere bertsioa oihukatzen 
hasi zen, eta adingabekoen aurkako sexu-abusuei buruzko aipamena egin 
eta eten egin zuen abestia, telebistako agerraldi hartan zer aldarrikatu 
nahi izan zuen nabarmentzearren. Izugarria zen txistu-hotsa, eta ordura 
arte tinko eutsi bazion ere, jiratu egin zen, sentitzen zuen oinazea ezku-
tatzeko. Ez da zaila irudikatzea haren mina, haren ezinegona, bizi berri 
zuenaren izugarria…, eta jakitea bizi osorako geratuko zitzaiola larrimin 
hura, hutsune hura.

Bideo linka: https://www.youtube.com/watch?v=QmXc0xAzzsY

Mina ematen du hori ikusteak, bihotza tristatu egiten du: ikaragarria da, 
larrigarria. Kantari beraren beste adibide bat jarriko dut, bi urte lehena-
gokoa (1990). Bere “Nothing Compares to You” abesti ospetsua ari zen 
kantatzen, eta nabarmena zen haren gorputz-adierazpenaren bestelako-
tasuna: segurtasuna, magia, indarra, “beheak eta goiak irensteko gogoa”. 
Bibratu egiten zuen kaskamotzak, beste zerbaiten kontzientzia-hartzen 
balebil bezala, bere hitz propioekin adierazteko. Ikusi berri dugunarekin 
alderatuta, oso bestelako irudia da orduko hura.

Bideo linka: https://www.youtube.com/watch?v=XssnbTPw-XY

Azter dezagun aurrekoarekiko aldea. Ezin imajinatu zer ekarriko zion pa-
tuak handik gutxira izar hari, aura entzuleen txaloek goratzen ziotenari, 
han egoteko inoren baimenik ez zuela behar agerian uzten zuenari. Une 
jakin batetik aurrera, bizitza osoan alboan izan duen arazo bat hasi zen 
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karreatzen O’Connor, beste edozein gizaki bezala. Nork pentsa zezakeen 
keinu bakar batek halako aldaketa, erabatekoa, ekarriko zionik ibilbide 
artistiko bati? Haren izena jartzen dut, honenbestez, estigmaren adibide 
gisa. Estigma femeninoaren adibide gisa, zehazki. Nire ustean, ez da ho-
rretaz hitz egin artearen alorrean, ez behintzat behar adina. Interesgarria 
iruditu zait ekarpen hori egitea.

II. IKUSEZIN BIHURTZEA

Bigarren “karta zeiharra”.

Nire “kopiazko” 
karta

Jatorrizkoa
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2.1. Sarrera
Gauza negatibotzat jo ohi da ezjakintasuna, ezagutza baliotzat hartzeko 
ikuspegia baita nagusi: zerbait ez badakizu, huts egiten ari zarela ema-
ten du. Eta horrek ezer egitera ez ausartzea bultzatzen du. Artea, baina, 
ezagutzatik harago dagoen eremu bat dugu. Norberak lortu behar du 
lan egitea, bete pitzadurak abiapuntu dituela. Ezjakina aberatsagoa izan 
daiteke, bere ikaskuntza-eremua beste era batera neurtzen baita eta beste 
kontzientzia-maila batzuk bilatzera bultzatzen baitute. Pedagogia insti-
tuzionalak, berriz, lanbide gisa tratatzen du artea: langile espezializatuz 
osatutako akademia berri bat. Ezagutzaren trukea (nabarmena) aipatzen 
da artearen justifikagarri, eta hau esaten da: “Ondo asko dakit hori”. 
Artistak, ordea, beste hau dio: “Nik ez dakit”.

Efektu neurgarri bat lortzen tematzen da zenbait. Zorionez, sekula ere 
ezingo dugu objektiboki zehaztu zer den artea. Badakigu gure izatearen 
barne-arazoei loturik dagoela. Egia esateko, bi gai hauetara muga liteke: 
maitasuna eta heriotza. Pentsamenduan gertatzen den oro azter daiteke 
kritikoki, baina sortze-prozesuetan ikusten ez diren gauzekin ere negozia 
daiteke. Hizkuntzaren arabera, itxura batean mugarik ez duen errealita-
tea izan daiteke naturaz gaindi dagoena. Batez ere, denboraren eta espa-
zioaren kontzeptuak ezabatzeko aukera ematen digu.

John Giornok zioenez (zortzi egun dira hil zela), poesiaren zerarik onena 
hau da: ez daukala araurik. Gauza bera esan liteke arteaz. Perspektiba 
pixka batekin aztertuz gero artista bakoitzaren lehenbiziko lana, gordin-
tasun-maila handia atzemango genuke, gutxi egituratua, haren proposa-
mena interesgarri bihurtzen duena. Funtsezkoa da “artearekiko esperien-
tziarik ezaren” maila horri eustea haren geroko ibilbiderako.

2.2. Ikusezin bihurtzearen izaera
Badago zerbait misteriotsua orain jarri behar dizuedan bideo honetan, 
1998ko “Goodbye Horses”en. Askorentzat kultuzkoa den kanta hau 
Arkumeen isiltasuna filmean entzun nuen lehenbiziko aldiz, “Buffalo Bill” 
ispiluaren aurrean makillatzen ari den eszena makabroan, bere biktima 
bati erauzitako buruko ile-larrua ileorde gisa daramala. Ezin ahantzi, 
bestalde, genitalak hanka artean ezkutatzen dituen planoa. “Goodbye 
Horses” abesten zuena ahots zakarreko kontraltoa zenez, kantaria gi-
zonezkoa zela pentsatu nuen, baina gerora jakin nuen Diane Luckey 
zela, emakume afroamerikarra, Q Lazzarus izengoiti artistikoa zuena. 
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Diotenez, honela izan zuen Jonathan Demme zuzendariak kantari ho-
rren berri: taxi-gidari ari zen Q Lazzarus, New Yorken, eta bere demoa 
jarri zion. “Ikusezin bihurtzea”-ren bigarren atal honetarako hautatu dut 
adibide hori; izan ere, une jakin batetik aurrera, erabat desagertu zen Q 
Lazzarus. Ez da erraza aztertzea zer gertatzen den artista batek hit baka-
rra lortu eta, sormenaren eta ospearen arteko oreka bat lortu nahirik, 
halako trebezia pertsonal batez baliatu behar izaten badu. Bigarren aha-
leginak, sarritan, lehenbizikoa ezkutatzen du. Diane Luckeyri buruzko 
era guztietako konspirazio-teoriak azaldu izan dira azkeneko hiru ha-
markadotan. Dirudienez, kantariak berak esan zuen sare sozialetan ez 
zuela abesten jarraitzeko asmorik, eta hau besterik ez zuela nahi: bizirik 
zegoela jakitea jendeak. Dena dela, ezin izan da kontu hori egiaztatu, 
eta bertsio gehiago ere badaude: autobus-gidari egiten zuela lan Staten 
Islanden, hala izan dela urte luzez eta ehunka bidaiari ikusten zituela 
egunero; ez zegoela ez hilda, ez ezkutatuta… Ironia handiz omen zioen, 
azkenik, deitoratzen zuela hori ez izatea jendeak entzun nahi zuen 
istorio-amaiera.

Bideo linka: https://www.youtube.com/watch?v=X_DVS_303kQ

“Goodbye Horses”en letrari buruzko ohar batzuk jaso ditut. Askoren us-
tez, mendekotasunaz mintzo da kanta; zehazki, heroinarekikoaz. Ni neu, 
berriz, bertsio esoterikoenaren aldekoa naiz. “Goodbye horses / I’m flying 
over you” errepikaren jatorria hinduismoko Bhagavad Gita testua da, eta 
Arjuna printzearen gurdia daramaten bost zaldiak bost zentzumenen 
sinboloak ditugu. Testu sakratu horrek dioenez, honelakoetan sortzen 
da egiazko argialdia: kontzientzia egotik eta iragankor den orotik harago 
altxatzen denean, gizakia bere hilezkortasunaz jabetu dadin. Kontzeptu 
horiei jarraikiz, zaldiei agur esatean adio esaten ari zaie kanta izatearen 
alderdi fisikora lotzen gaituzten zentzumenei eta mundu materialarekiko 
lotura guztiei. Argitzapen-egoerara iristean, haien gainetik egiten dugu 
hegan. Gure niak ezerezteko hainbat saiakera egin ondoren, hilkortasun 
engainagarria gainditu izanaren metafora bat da.
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III. ARRAROA

Hirugarren “karta zeiharra”. 

3.1. Sarrera
Latexa, biniloa, txarola, larrua, belusa… Mihiseria, ordezko betileak, 
protesi-azazkalak, ileordeak, plataformadun oinetakoak… Besteentzat 
hutsala eta alferrikakoa zen hura lagungarri zitzaidan niri neure patua-
ren jabe izateko. Garai hartako feministek irain egiten zieten emakume 
makillatuei. Ez nintzen ausartzen jendearen aurrean oihuka esatera nik 
ere desira-objektu izan nahi nuela, fantasiazko eta esperimentaziozko 
sexualitate baten premia larria nuela. Gizon otzanak eta jainkosak nahi 
nituela. Txundituta geratu nintzen telebistan Brigitte Bardot lehenbizikoz 

Nire “kopiazko” karta

Jatorrizkoa
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ikusi nuenean. Besteak ez bezalakoa zen. Ez dakit zergatik deitzen zio-
ten “ilehori ergela” behin eta berriro. Gaizki ikusia zegoen kanpoko 
edertasuna: itsusi azaldu behar zen jendaurrera errespetagarria izateko. 
Nabarmena zen patriarkatuaren harlauza, emakumeok gure nahiak eta 
obsesioak ezkutatzera behartu gaituena. Brian Eno bezalako mutilekin 
ligatu nahi nuen, bere burua ostruka-lumez apaintzen zuten haiekin, 
edo Gary Numanen iluntasuna partekatu bere ohean. Zergatik ez zegoen 
horrelako gizonik kalean? Ordu asko eman nituen okupatutako etxee-
tan punk kontzertuak entzuten. “Me gusta ser una zorra” (Gogokoa dut 
urdanga izatea) abesten zuen Las Vulpes taldeak. Gandorra eraman ohi 
zuen Wendy O. Williamsek. Ni ere hasi nintzen kaskamotz erabat ibiltzen. 
1980ko hamarkadan, bestelakotasunari barre egiten zioten gizon astazaki-
lez beteta zegoen Bilbo. Pop-munduan erreferentziak bilatzeri ekin nion, 
ez bainintzen gustura sentitzen egokitu zitzaidan testuinguru hartan. 
Bereziki estimatzen ditut nortasun bakarra adierazten ez duten gizonak 
eta emakumeak. Ziggy Stardust, esate baterako: magenta kolorea, erbi-
txakur bat, ahots bat, izaki galaktiko bat, tximista bat, heroi bat, izurde 
bat, purpurina-errautsak, ile errea, armiarma bat, hermafrodita bat.

Semaforo batean gelditu nau norbaitek:
— Baina, nondik atera zara zu?
—…Martetik. 

Bideo linka: https://www.youtube.com/watch?v=Uf6ViwumljY

3.2. Arraroaren izaera
Duela gutxi entzun dugu Klaus Nomiren “Cold Song” (1981), Henry 
Purcellen Arturo erregean inspiratua. Kantu hartan, genero-fusio sai-
lkaezin baten jabe zen Nomi, bai kantuari (kontratenorra eta mezzoso-
pranoa ia aldi berean), bai bere itxurari zegokienez. Xehetasunik txikiena 
ere zaindu zuen, artea borrokarako bide gisa erabiltzearen benetako 
zentzua aurkitzearren: zuri-beltzezko silueta, jarrera solemnea, plas-
tiko gardenezko kapa (lepoa, altxatuta; sorbaldakoak, xxl neurrikoak), 
ezpain beltz profilatuak, automata-mugimenduak… Eta etorkizun-ideia 
inplizitu bat, xx. mendearen lehen erdiko abangoardia artistikoetara 
itzuli nahian. Ezagutzen ez duenik baldin badago, hona Nomiri buruz 
jaso dudan informazioa. Izan ere, komeni da halako kontakizun-giro bat 
ematea hitzaldiari.
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Ezagunak eta estimatuak dira haren ahots-interpretazio apartak eta ohiz 
kanpokoak, opera rockarekin eta poparekin nahastuz sortuak. Jendeak 
sekula entzun gabeko leku eta soinu urrunetara eraman zuen bere ahotsa. 
Batik bat, itxura hau ematen saiatzen zen: galaxia berezi batetik erori-
tako estralurtar batena. Apartak ziren haren musika-konposizioak, eta 
askotarikoak: sintetizadore bidez egindako opera klasikoaren interpreta-
zioak, pop-kantuen bertsioak… 1970eko hamarkadaren erdi aldera, New 
Yorkera joan zen, eta East Villageko underground giroan murgildu. Izena 
aldatzea erabaki zuen, eta aurrerantzean Nomi erabiltzea. Omni zen 
bere aldizkaririk gogokoenaren izenburua, eta handik hartu zuen izena. 
Estralurtarrei buruzkoa zen aldizkaria. Hona adibide esanguratsu eta, 
nire iritzian, ezin ederrago bat: “Total Eclipse” kantaren pasarte batean, 
Handelen Sanson obraren aipamen ugari ageri dira. Handelen oratorioan, 
filistiarrek preso daukate Sanson; Nomik, berriz, Sansonen patua berega-
natzen du kanta horretan. Argiago esateko, Nomiren iritzian hauek dira 
filistiarrak: homosexualak baztertzen dituen gizarte heterosexuala.

Musika-ibilbide laburra izan zuen, eta 1983ko abuztuaren 6an hil zen, 
HIESak jota. Gaitz horrek hildako jende ezagunetik lehenbizikoetakoa 
izan zen. Artean, HIESa gay komunitateak pairatzen zuen izurrite bat 
zela uste zen, eta apenas zegoen informaziorik gaitzaz. Garai hartan, 
kutsatutako jendeak ukatu egiten zuen gaixorik zegoela, horretara be-
hartua ikusten baitzuen bere burua: sasoiko zeudela esaten zuen, estetika 
miresgarria erakusten zuten, lehen bezain osasuntsu zeudela ematen zu-
ten, eta ez zuten amore ematen. Uste zuten beti bezala jardun zitezkeela, 
musu eman zezaketela eta besteen musuak jaso, lagunak ondoan izango 
zituztela egoerarik txarrenetan ere… Alegia, egoera adornatu beharra 
zegoen. Entelekia bihurtu zen haren nortasun-ametsa, irudimenezko 
ontasuna ikusten baitzuen bere biziraupen-testuinguru hartan. Tristea 
istorioa: 39 urte zituela hil zen Nomi, eta hurbileko lagun gehienek aban-
donaturik eman zituen azkeneko egunak.

Andrew Hornek 2004an egin zuen The Nomi Song dokumentala —biziki 
gomendatzen dizuedana—, non esaten baita askok freaktzat zeukatela 
Nomi, hau da, nortasun artifiziala zuenez zerbaiten susmagarritzat zutela 
eta, honenbestez, hari goitik behera begiratzeko eskubidea zutelakoan 
zeudela. Hala eta guztiz ere, agertokira igotzen zenean aho zabalik uzten 
zituen ikus-entzuleak, zeinek nahitaez errespetatzen baitzuten haren 
bestelakotasuna. Ematen zuen mezu hau zabaldu nahi zuela agertokitik: 
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“Hau guztia artea da, baina zu, normaltasun-begi sinesgaitz eta izukaitz 
horiekin hona begira zauden hori, ez zara”. Dena dela, dokumental ho-
rren zerarik deigarriena hau dioen atala iruditzen zait: Nomiren androgi-
nia-maila ezin gaindituzkoa zela, plano berean “mutila-neska” antzezteaz 
landakoa. Ez zen nortasun transgenero bat, ez zuen sexualitate ez-binario 
bat adierazten: zalantzan jartzen zuen gizakiak ote garen.

Zenbait kultura eta tradizio erlijioso, esoteriko eta filosofiko mintzo dira 
“jatorrizko androginoaz”, zeinagandik sortuak baitira gainerako izakiak. 
Adamen aurreko izakitzat jotzen dute; perfektua, androginoa. Gizona 
emakumea da, emakumea gizona, eta aise igarotzen dira izaera batetik 
bestera. Martin Heideggerrek bere Izatea eta denbora liburuan dioenez, 
izakiak izateaz galdetzen du, hots, izatearen gaineko galderaren zentzua 
galdera egiten duen izakiaren eskutik dator; hori dela eta, ezingo da 
inoiz lortu erantzun argi eta objektiborik. Gizona ala emakumea ote ga-
ren galderaren ordez, beste hau egin dezakegu gaur egun: “Ba ote dago 
adarbakarrik?”

IV. HILKORTASUNA

Laugarren “karta zeiharra”. 

Jatorrizkoa
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4.1. Sarrera
Hasi nintzenean, sormena ez zen lan errespetagarritzat jotzen, ez be-
hintzat ni bezalako emakumeentzat, eta suizidio moduko bat zen. Aldez 
aurretik iragartzen zizuten gainbehera, nahitaezko erortzea. Akats bi-
hurtzea zekarren berekin hautu horrek, norberaren erabakiz gainera: 
emakume baliogabea bilakatzea.

Beraz, lau gauza hauek negoziatu behar ziren: lehena, mantenua. Arte 
Ederren Fakultatera jotzea ere ukazio bat zen, familiaren ekonomiari ez 
baitzion lagunduko erabaki horrek. Bigarrena, patu biologikoa: ez amore 
ematea haren aurrean; ez izatea, arauz, gizonaren osagarri hutsa edo, are 
okerrago, haren mendekoa. Hirugarrena, sustraitzea: uko egitea, erabat, 
familiari, erakunde apelaezin eta sakratu horri. Laugarrena eta, zalantza-
rik gabe, garrantzizkoena: morfologia eta bizi-luzetasuna. Zure itxura al-
datzen baldin bada, zure eboluzioa ere aldatu egingo da, eta hilkortasunaz 
duzun ikuspegiaren zenbait alderdi aldarazi egingo ditu horrek, nahitaez.

Bideo linka: https://www.youtube.com/watch?v=Fw6k0kMVcCI
 
4.2. Hilkortasunaren izaera
“Sunglasses at Night” (2001) ari gara entzuten orain (Tiga DJ eta ekoizle 
kanadarraren bertsioa, Corey Hartek 1983an izen berarekin plazaratu-
tako kantan oinarritua). Ezpainekin interpretatzen du Amanda Leporek, 
neurriz gaindi Marilyn Monroeren itxura bereganaturik duela. Hau 
bakarrik ikusten zaio: begien ordez, bi orban; bi sudur-zuloak eta ahoa 

Nire “kopiazko” karta
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(pneumatikoa), hori koloreko ilaje kiskaliak inguratua. Ez dago interpre-
tazio pertsonalaren batere arrastorik; beste diva batzuen glamourraren 
antzezpenaren batura hutsa da. Etenik gabe saiatzen da Lepore gehiegi 
erakutsi gabe jendaurrean agertzen (kontrakoa badirudi ere), eta bikain 
lortzen du nahitako “adierazkortasun-gabezia” hori. Ez da uste bezain 
erraz lortzen. Baina hori beste kontu bat da.

Nire hitzaldia hemen amaitzen dela aprobetxatuz, hau azaldu nahi ni-
zueke: artea, sexua bezala (artearen erotismoaren aldekoa ere banaiz), 
gure hilkortasunaren proiekzio bat dela errepikapen bakoitzean, ger-
takari isolatu bakoitzean, obra bakoitzean. Juduen kabalak edo mistikak 
dioenez, zerbait zuzendu nahi baldin baduzu hobe duzu zure izatearen 
mailarik ezkutuenetara jotzea, jada findu dugun hori plazaratzen bai-
tu gero materiak. Adierazteko gai garena ezer gutxi da, geure barnean 
daramatzagun adierazpen-aukera infinituekin alderatuta. Baina espe-
rientziaren bidez bizi behar dugu hori guztia, hots, materiari uko egin 
gabe. Objektuarekiko harremana ere hor sartzen da. Hona zer dion 
Shakespearek Hamleten: “Zeruan eta lurrean gauza gehiago daude, 
Horazio, zure filosofian amestutakoak baino.” Zilegi bekit esaldiaren 
bertsio hau idaztea: “Artean amestutakoak baino ugariagoak dira Lurreko 
eta zeruko gauzak”. “Dena ez dago egina”, esaten digute behin eta berriro.

Pentsatzen jarrita, sortze-lan bat amaitzen dugun bakoitzean hasierako 
gunera itzuli nahi izaten dugu. Ez zaigu gustatzen obraren amaieran ego-
kitzen zaigun lekua, eta jarduera horri buru-belarri ekitera bultzatu gai-
tuen grina hori berreskuratu nahi izaten dugu, hil edo biziko zera balitz 
bezala. Eta behin eta berriro itzultzen gara zerbait atzemateko prozesu 
horretara, egin duguna akats-sorta bat delakoan, eta ia hutsetik hasi be-
har izaten dugun berriz, jakinik inoiz ez garela gogobeteko… Eta, batez 
ere, ondo asko jabeturik natura ez daukagula gure alde.
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ANA LAURA ALÁEZEK BILBOKO AZKUNA ZENTROAN 
2019KO URRIAREN 19AN EMANDAKO HITZALDIA, 
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