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Iparra aretoa, 2012ko urtarrilaren 27tik maiatzaren 1 arte  

Oilo Ipurdia 
Blanca de la Torre 
 

Por hoy me creo lo de ser buena. 
Entierro mis odios 
presto mis libros 
amarro mi lengua 
y perdono al violador. 
Por hoy 
no me burlo del mundo 
no miento 
no blasfemo. 
Por hoy 
sólo te pienso 
y dejo tranquilo a Dios. 

(Regina José Galindo, 1999) 

 

Hau bezalako poemek osatzen zuten artistak Guatemala Hiriko postetxearen arku batetik zintzilik errezitatu zituenen 
errepertorioa. Hori izan zen performatzaile gisa egin zuen lehendabiziko lana, Lo voy a gritar al viento, 1999an. Harrezkero 
bere adierazpide nagusia lanerako tresna gisa bere gorputza erabiliz egin duena izan bada ere, Galindoren lana ezin da bere 
poemen corpusetik bereizi. Horregatik erabaki dugu argitalpen honetan bere poemen sorta bat biltzea, eta horregatik estaltzen 
dituzte beste batzuek aretoetako hormak, ohiko azalpen testuen ordez.  

Reginaren lanak errealitate gordin batean sarrarazten gaitu, sinbolismoz beteta dauden muturreko ekintzen bidez –bere burua 
arriskuan jartzeraino–, artista muga jotzen duten egoeretan sartzera eramaten dutenak eta ikuslea bortizki astintzen dutenak. 
Baina aldi berean, bere performanceak erritu pertsonalak dira, elegia bat, gizarte errealitate baten, gehiegikeria baten, bidegabe 
baten biktima den gizatalde bati egindako omenaldiak. Beste gorputz batzuen islada izateko darabil bere gorputza. Gorputzaren 
bidez erkidegoari ahotsa emateaz mintzo zaigu.  

Oilo ipurdia kanpoko eragingarrien –esate baterako hotza– edota barrukoen –esate baterako emozioa– ondorioz sortzen den 
adierazpen bat da, hau da, musculus erector pili delakoa, «gihar ile lazgarria» ere esaten zaiona, uzkurtu eta ilea laztu egiten 
du. Izenburu honek artistaren lanek eragindako emozioaren literaltasunera garamatza, baina baita azalera ere, haren lanak 
duen materiazkotasunera eta gizatiartasunera.  

Oilo ipurdia gorputzean barrena egindako bidaia da, bost aretotan zehar giltzatzen den bidaia, poemak zintzilik errezitatuz egin 
zuen ekintzarekin hasten dena eta areto batzuetan eta besteetan barrena bideratzen dena ikuslearen musculus erector pili 
delakoa esnatuz. Baina, aldi berean, bidaiaren ideia bera nabarmentzen da: hitzaren bidaia, artistaren gorputzarena eta 
ikuslearena.  

«Balio unibertsal» jakin batzuen, hots, egiaren, zuzenbidearen eta askatasunaren –Jürgen Habermas-ek esango lukeen bezala, 
performanceak gizarte jakin baten testuinguruko ideologiek distortsionaturik egon daitezkeen arren ezagutzen direnak– 
ezagutza eskatzen duen ibilbide artistiko baten barrena egiten den bidaia da.1 Jürgen Habermasek, hizkuntzalaritzaren eta 

                                                 
1 Jürgen Habermasek, hizkuntzalaritzaren eta hizkuntzaren filosofiaren garapena abiapuntu harturik (Austinena batik bat) «komunikatzeko gaitasunaren teoria» edota 
«pragmatika unibertsala» garatu zuen, zeinaren arabera «egia», «askatasuna» eta «zuzenbidea»-ren tankerako ohiko kontzeptu filosofikoak hitzen bidezko komunikazioaren 
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hizkuntzaren filosofiaren garapena abiapuntu harturik (Austinena batik bat) «komunikatzeko gaitasunaren teoria» edota 
«pragmatika unibertsala» garatu zuen, zeinaren arabera «egia», «askatasuna» eta «zuzenbidea»-ren tankerako ohiko kontzeptu 
filosofikoak hitzen bidezko komunikazioaren egituran sartutako funtsezko arauak izango liratekeen: «pragmatika unibertsalaren 
eginkizuna ulermen edota adimen ahalbidearen baldintzak ezagutu eta berregitea da» (Habermas, aipamenaren iturria: 
González, 1992: 122; gaztelaniatik itzulia). 

Reginaren lanak gurea den bezalako testuinguru eurozentriko batean zer suposatzen duen eta ikusleek erreakzio gatazkatsua 
izan dezaketela une oro kontuan izanik, esperientzia horren bidezko ezagutza enpatikoa agian ez dutelako, interesa dute 
ikusleen konplizitatean gertatzen diren lokatzeek. Berez, performancea testuinguru baten esparru zehatzean eratzen da, 
sistema historiko batean, zeinetan hartzaileek kultura-kode jakin batzuk dituzten, eta zeinen gainean giltzatzen diren 
arrazoibideak. Horrek, noraezean, zenbait korapiloren aurrean jartzen gaitu, zeinei erantsi behar baitzaizkie artistaren habitus2 
delakoaren parte liratekeenak, modu ez kontzientean bere unibertso pertsonalera erantsiak eta gorputzaren bidez kanalizatuak. 
Honi dagokionez, zera dio Bourdieuk:  

Gorputzak jokatzen duen horretan sinesten du: tristura mainatzen badu, negar egiten du. Ez du jokatzen duena antzezten, ez 
du iragana buruz ikasten, iragana jokatzen du, halakotzat ezeztatuta, biziberritu egiten du. Gorputzaren bidez ikasten dena ez 
da menderatzen den jakite baten erara daukagun zerbait. Garena da. (Bourdieu, 1980: 123; gaztelaniatik itzulia) 

 

ADIERAZPENA/UTTERANCE/ELOKUZIOA 

Eskuartean dugun bidaia honek bidea zabaltzen dio ikusleari era horretako galderak egiteko, eta hitzezko adierazpenaren 
eremua den lehen gune batetik hasten da.3 Eremu honetan hitza eta poesia artelanaren erabateko protagonista diren solas 
kontzeptu batean kokatzen da hitza, dagoeneko aipatu den Lo voy a gritar al viento-rekin hasiz. 

Horren ildotik, El dolor en un pañuelo (1999) lanean artista ohe zut bati loturik ageri da, eta bere gorputzaren gainean 
Guatemalan emakumeek jasandako bortxaketa eta gehiegikeriei buruzko albisteak proiektatzen dira. Perra (2005) lanean  
aiztoz idazten du hitz hori eskuineko izterrean, oraingoan ere bere herrian emakumeen aurkako gertakizunak salatzeko, ohikoa 
baita gorputz torturatuak agertzea, aiztoz nahiz labanez egindako idazkunekin. 

 

ALTER EGO, beste «ni» hori 

Hemendik, metafora nagusi den gune batera igaroko gara eta han Regina poetikoena aurkituko dugu. Artistaren gorputza alter 
ego baten bidez destolestu da, bestearen azalean jartzeko –beste «bestelakotua», sufritzailea, bidegabearen mende dagoena. 
Prozesu hau Angelina (2001) lanean mamitzen da, besteak beste. Lan honetan, egunerokotasunaren mikropolitiken bidean, 
neskame rola hartzen du hilabetez. Beste batzuetan, Boda Galindo-Herrera-n esate baterako, andregai tradizional baten eran 
ezkontzen dela egiten du alegia; Lucha-n borrokalari profesional batekin borrokatzen da ring baten gainean, eta Recorte por 
línea-n, tira handiko kirurgialari plastiko batek egungo gizarteak inposatzen dituen kanon estetikoen arabera gorputz perfektua 
izateko aldatu beharreko guneak marrazten dizkio bere gorputzaren gainean.  

15 bat aldiz bortxatu ninduten, bata bestearen atzetik, bai soldaduek eta baita zibilez janzitako gizonek ere. Zazpi hilabetekoa 
nengoen nire haurdunaldian, eta egun gutxira haurra galdu nuen. (C 16246. 1982ko martxoa. Chinique Quiché. Guatemala: 
Memoria del Silencio) 

Aipamen hau Mientras, ellos siguen libres lanaren aldamenean agertzen da, zeinetan artista, zortzi hilabetekoa dagoela, ohe 
bati loturik baitago, zilbor hesteen bidez, Guatemalako gatazka armatuan haurdun zeudela bortxatutako hainbat eta hainbat 

                                                                                                                                                                            
egituran sartutako funtsezko arauak izango liratekeen: «pragmatika unibertsalaren eginkizuna ulermen edota adimen ahalbidearen baldintzak ezagutu eta berregitea da» 
(Habermas, aipamenaren iturria: González, 1992: 122; gaztelaniatik itzulia). 
2 Pierre Bourdieurentzat habitus mundua hautemateko era eta bertan gabiltzan modua eratzen duen eskema sortzaile multzoa da. Gizarte eskema egituratu eta egituratzaile 
sorta bat. Hori barneratzeak portaera bat eta hautemateko eredu batzuk sortzen ditu norbanakoarengan, ez dira kontzientziara iristen eta banakoaren «aukeratzeko» 
askatasuna baldintzatzen dute.  
3 «(Hitzezko) adierazpena» Mijail Bajtinen teoriaren arabera darabilt, zeinak baitio hizkuntza bere dinamikaren barruan azter daitekeela, hurbileko gizarte egoeren esparruan, 
testuinguru «situazionaletan» inskribaturik. Beretzat diskurtsoaren bizitza ez dago bestearen hitzik gabe: «inoren hitzak» eta hitzezko adierazpen orok elkarrekin gatazkan 
dauden ahots mordo bat dakar berekin.  
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emakumeren rola hartuz. Bortxaketaren bidez biktimari umea galarazteko asmoz burutzen zen ekintza hori, berariaz, herri 
indigenen bizia errotik erauzteko.  

Performancearen baldintza sine qua non bat prozesuari iraunaraztean datza, errepikatzeari ezin itzurian. Presentziaren 
estetikez hitz egitean, absentziaz blaiturik dagoen presentzia batez mintzo gara ezinbestean. Atal honetan performancearen 
esparruan garrantzitsuak diren kontzeptuak agertzen hasten dira, esate baterako, malenkonia, nortasunaren, malenkoniaren, 
errepikatzearen eta performancearen arteko elkartzea.  

Marvin Carlson (2004: 78) performancearen eta malenkoniaren arteko harremanaz ari da, Lacanen bitartez Freuden lanetan 
oinarrituz, eta Judith Butler aipatzen du, zeinaren The Psychic Life of Power (1997) liburuan gai hori baita nagusia. Lacanen 
ustez ekintza oro (gogoratu ezin den) eskuraezinaren errepikatze gisa eratzen da. Errepikatze konpultsiboari ematen dion 
garrantziak Freuden «malenkonia eta errepikatze» kontzeptua –galeraz gogoratu arren inoiz berreskuratzen ez dena– dakar 
gogora (Carlson, 1997: 78). 

 

DOLUA 

Hurrengo aretora igarotzean Regina haragikoiena, gordinena aurkitzen dugu. Hor dauden lanetan torturaren fisikotasunak 
norberaren heriotzaren traumara hurbiltzen gaitu, besteen heriotzarekin loturik. Performancearen teoriko batzuek erkidego 
traumatizatuek performancea aldi berean atsekabearen sintoma gisa eta sendatze prozesuaren parte gisa nola erabiltzen duten 
aztertu dute. 

Ekintza bakoitza errealitatearen, gizadiaren alderdi bat erakusteko ahalegina da… Salatu baino gehiago, zalantza sortu nahi dut. 
Botere sistemek erabili ohi dituzten modu batzuk landu eta erakutsi nahi ditut. Ahal den neurrian zerbait sentiarazten diguten 
piezak sortu. Ez dut hitzaldi moraletan sinesten eta ezta arteak mundua salbatzen duen ideian ere, baina uste osoa dut irudiek 
isiltasuna kordokarazteko ahalmena dutela. 

Jarrera kritiko bat mantentzen dut, eta agian hortik irazten da hitz politikoa, ez politikeria gisa, bilaketarekiko, errebeldiarekiko, 
arauak ez onartzearekiko konpromiso gisa baizik. Nire lanak erresistentzia keinu xumeak dira, non banakoaren gorputza beti 
konfrontazioan dagoen gorputz globalaren metafora den. 

Gune honetan, artista zenbait tortura pairatzen ikusiko dugu, esate baterako Confesión (2007) izenekoan «itsaspekoa»4 esaten 
zaiona jasaten, edota poliziek erabili ohi dituzten gailuen deskargak jasotzen 150.000 voltios (2007) lanean. 

Inolako masokismo asmorik gabe, bere lana ahots ugarien oihartzuna da, oinazearen polifonia, taldearen oinazeari buruzko 
monologoa, aringarririk edota traumatik askatze pertsonalik bilatzen ez duena, esperientziak atzemateari edota aitortzeari ate 
bat zabaltzea baizik, bere gorputzezko metaforen eta metafora poetikoen bidez haiekin bizitzen ikasteko modu bati atea 
zabaltzea. Lan sorta hau erraz lot daiteke doilorkeriarekin, Julia Kristevak aztertzen duen kontzeptua:  

Ez da, beraz, garbitasun nahiz osasun falta inor doilor bihurtzen duena, nortasun bat, sistema bat, ordena bat nahasarazten 
duena baizik. Mugak, tokiak, arauak errespetatzen ez dituen hura. Konplizitatea, anbiguotasuna, askotarikoa. Saltzailea, 
gezurtia, kontzientzia lasai duen kriminala, bortxatzaile lotsagabea, inor salbatzeko itxurak egiten dituen hiltzailea… Krimen oro, 
legearen ahultasuna nabarmentzen duelako, doilorra da, baina aurrez pentsatutako krimena, heriotza ezkutatua, mendeku 
hipokrita are gehiago, legearen ahultasuna erakuste hori areagotzen baitute. (Kristeva, [1980] 1988: 11; gaztelaniatik itzulia) 

Reginaren lanek doilortasunaren ideia hau mamitzen dute, asmo bikoitza sendotuz, eta ez da bere corpus artistikoaren trataera 
formala –odola eta gorputzaren jariakinak erabiliz– kontzeptua nabarmentzen duena, horrekin sistemari egiten dion kritika 
baizik.  

 

                                                 

4 «Itsaspekoa» herrialde askotako espetxetan erabili ohi den tortura modu bat da, espetxeratuak «bigundu» eta informazioa ateratzeko. Bi aldaera ditu «itsaspeko lehorra» eta 
«itsaspeko bustia»: Itsaspeko lehorra torturatuari buruan plastikozko zorro bat sartu eta bere arnasak itotzen duen arte edukitzea da. Itsaspeko bustia, berriz, torturatuari 
eskuak lotu eta ur gazia, gernua edo beste edozeien isurkari dagoen uraska batean buruz behera sartzea da, zangoak goian dituela, itotzen hasten den arte. Tortura honi 
deskarga elektrikoak ere gainera dakizkioke,nahiz indar aho batean sartutako kableen bidez, nahiz, halakorik ezean, foku baten bidez. (Wikipedia; gaztelaniatik itzulia) 
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TRAUMA  

Erakusketa aretoaren erdiko gunea Veneziako Biurtekoaren inguruko berreraiketa da. Galindo lau aldiz hautatu dute bere lana 
Biurtekoan erakusteko, eta 2005ean Urrezko Lehoi ospetsua irabazi zuen. Hura berreginez artistak egin zuen eskultura batek, 
erdi-erdian kokaturik, egituratzen du esparrua, Biurteko horretan parte hartzeak dituen ondorio eta eraginen inguruan gogoeta 
eginez. Artista batek era horretako gertakizunetan parte hartzen duenean erabateko aldaketa gertatu ohi da bere ibilbidean eta, 
ezinbestean, horrek kontraesan sorta bat ekarri ohi du berekin; hala gertatu zaio Regina Galindori ere 2001ean lehendabiziko 
aldiz Piel piezarekin parte hartu zuenetik –hirian barrena ibili zen gorputzeko eta buruko ile guztiak larru arras mozturik. Egitura 
horrek kontraste egokia egiten du trauma historikoen eragiteko moduari buruzko lan sorta batekin, esate baterako, ¿Quien 
puede borrar las huellas? (2003), lanarekin, zeinetan Galindok gatazka armatuko biktimen oroimenez eta Efraín Ríos Montt 
genozida eta kolpezalea lehendakaritarako aukeztea arbuiatuz Konstituzio Gortetik Guatemalako Nazio Jauregiraino joan 
baitzen, bidean odol arrastoak utziz  

Saria irabazi zuen urtean, artistak prestatu gabeko performance bat egin zuen Biurtekoaren esparruan: gelatxo batean sartuta: 
kolpe bat eman zion bere buruari 2005eko urtarrilaren 1etik ekainaren 9raino eraildako emakume bakoitzeko. Ondoren, 
editatu, Golpes izena eman, eta erakusketaren esparruan jarri zen entzunezko pieza gisa. Oinazearen bidez berreskuratu eta 
salatzeko bide berean dago Himenoplastia (2004) ere, berriz birjina izateko artistari egin zioten emamintza berregitearen 
bideoa.  

Gune hau trauma ulertzeko eta oroimena, arrasto psikologikoa eta honek daragien trauma-ondoko eragina aztertzeko tokia da. 
Kommozioaren ondoko eragina –kolpea jaso eta askoz geroago ere irauten duena– ezinbesteko traumara itzuli beharra gogora 
dakarren esparrua.  

Saqueo/Looting (2010) urrezko eskultura sorta bat da, alemaniar sendagile batek Reginari haginetatik aterata sortu zena. 
Konkistatzaileen urreaz mintzo dira, mundu zaharreko urreaz, erraustutako lurraren politikaz eta lurraren ustiaketaz.  

Diane Taylor iparramerikarrak dioen eran, performancea «oroitzapen traumatikoen transmititzaile» izan daiteke, eta baita haren 
«berrantzezpena» ere: 

Trauma eta honen ondorioak jatorrizko kolpea jaso eta askoz geroago ere agertzen jarraitzen dute gorputzean. Trauma itzuli 
egiten da, nahi gabeko portaera eta esperientzien eran errepikatzen da. «Performancea» ez da nahi gabeko erreakzio/ekintza, 
traumarekin elkarrekin duena zera da, errepikatzea duela ezaugarri. Performancea (oroimena bezala, trauma bezala) oraineko 
esperientzia izaten da beti. Bi noranzkoetan lan egiten du, oroimen traumatikoaren transmititzaile eta, aldi berean, berrantzezte 
gisa. (Taylor; gaztelaniatik itzulia)  

 

TRANSMISIOA 

Erakusketaren azken partea «transmisio» kontzeptuaren inguruan eratu da, ekintzaren parte bat «bestea»rengan uzte horretan, 
«beste» hori eragile gisa, nahiz ekintza zuzenean jasotzen duen bitarteko gisa, edota gertakizuneko beste pertsonai bat balitz 
bezala –gertakizuna ekintza performatzaile gisa ulerturik–, nahiz bere esku-hartzerik gabe ekintzarik egongo ez litzatekeen 
eragile gisa.    

Horrela, Marabunta (2011) lanean gizon talde batek erabat eraisten du auto bat kalearen erdian, artista barruan dagoela. 
Joroba (2010) lanean bizkarrean hilkutxa bat daramala Guatemalako herri batean oinez doan gizon bat da ekintzaren egilea. 
Guatemalar emakume indigena bat da Hermana (2010) lanaren protagonista, zeinak artista zigortu, belarrondokoak eman eta 
txistu egiten baitio.  

Beldurra Caparazón (2010) bideoaren segundu bakoitzean agertzen da bere entzunezko itxuran, eztanda bakoitzean, kolpe 
bakoitzean. Galindoren gorputz biluzia fetu jarreran dago kupula garden blindatu baten azpian, eta eskuan makiladun talde 
batek amorruz kolpekatzen du, makilak txikitu arte.  

Berriz ere geldirik dagoen gorputz biluziaren hauskortasuna hurrengo bi piezetan ere: Punto ciego (2010) izenekoan artista 
zutik dago gela huts batean; bertara itsuak baizik ezin dira sartu, eta gorputzarekin topo egiten dutenean era guztietako 
erreakzioak gertatzen dira. Eta Objeto (2010) lanean gorputz biluzia geldirik dago, idulki baten gainean estetizatua, ikusleak 
baimendutako muga gurutzatzen duen bakoitzean pizten den alarma eta sentsore sistema batek inguratua. 
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Lea Verginek Body Art and Performance (2000: 26) liburuan bere buruari galdetzen dio zenbateraino sor dezakeen honek dena 
biltzen duen komunikazio modu ulergarri bat eratzeko gai izango den espazio bat. Zein neurritaraino den anti-arte hau artearen 
beraren hizkuntza aldatzeko benetako posibilitate bihurtzeko gai. Liburuaren amaieran, egileak dio gorputza mintzaira gisa 
erabiltzea era askotara itzuli dela agertokira, eta deklinabide «bestelakotuen» bidez mintzo dela. Hemen kokatu ahal izango 
litzateke Reginaren lana, Verginek aipatzen duen gorputz politiko, sozial eta mistikoan: 

Gorputz politiko, sozial eta mistikoa. Gorputza gehiegikeriaren gune. Gorputza hic et nunc (hemen eta orain) hitz egiteko 
gizadiaren tresna zaharrena, […] gorputza, berriz ere, kultura naagusiari aurka egiteko tresna gisa, baina baita konformismo 
etsiaren tresna gisa ere. (Vergine, 2000: 289; gaztelaniatik itzulia) 

Esparru honetan bertan kokatzen da artistak egingo duen erakusketaren izen bereko performancea, Oilo ipurdia: inaugurazioak 
dirauen bitartean hil-hozkailu baten barruan egongo da, eta ikusleek edozein momentutan zabaldu ahal izango dute atea hotzak 
artistaren azalean duen eragina ikusteko.  

Erakusketaren asmoa poesia eta prosa elkarri jostea da, beraz, poema gertakizun gisa eta gorputza eraikin soziopolitiko gisa 
ulertzea trauma historikoaz mintzatzeko, tokikoaz bidegabe global baten metafora gisa.  

Galindoren proiektuaren barruan poesia bezain garrantzitsua da objektua doluaren metafora gisa, etengabeko dolu baten fetixe 
gisa ulertzea. Zentzu horretan, batzuetan ekintzaren arrasto gisa aurkituko dugu objektua, hor daude, esate baterako, lau 
egunez jarraian artista kateaturik eduki zuten girgiluak, edota Texasko espetxe batean senarrarekin eta besoko umearekin egon 
zen ziegako atea zabaldu zuen giltza. Beste batzuetan objektua eskultura bat da, esate baterako La conquista (2009) lanean: 
hesola batzuen gainean Indiako eta Guatemalako emakume indigenen adatsak daude, Ingalaterraren eta Espainiaren 
kolonizazioa gogora ekarriz. Edota marmolezko 52 hilarriak, Guatemalako La Verbena hilerrian egin zuen esku-hartzearen 
emaitza. Hilarrietan agertzen den datu bakarra XX da, piezaren izenburua, inork ezagutu edo eskatu ez zituen gorpuen omenez, 
hilotz ezezagun samaldaren omenez.   

Galindoren lanean ez dago ikuslea doktrinatzeko inongo asmorik eta ezta elementurik ere. Artistak basakeria alegoriko handiko 
eszenak jartzen dizkigu aurrean, eta ikusleen begiradan eta odol hutsez, zuzeneko oinazean haragitutako metaforaren bidez, 
sakondu eta areagotu egiten da alegoria hori.  
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