Aldiri, 2017, II, 30, 5-10, ISSN 1889-7185

30. zenbakia / Generoa eraiki!

ARTIKULU ZIENTIFIKOA

Emakume Digitala
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1985ean Toyo Ito arkitekto japoniarrak Neska
nomadarentzako Pao-a izeneko etxebizitza iragankorren
proiektua egin zuen, Shibuya merkataritza-guneak babestua.
Krisalida formako egituraz osatua eta oihalezko estalduraz
bildua, hiru altzari-pieza barne hartzen ditu. Barrualdean,
Toyo Ito-k hiru objektu jartzen ditu: modarako aurrealtzariak,
aperitiborako aurrealtzariak eta adimenerako aurrealtzariak.
Egun ikus daitezkeen argazkiek Kazuyo Sejima gaztea
azaltzen dute bere burua makillatzen birpentsatutako
apain-mahaiaren aurrean. Etxe-eredu hori egileak Tokyoko
hiri-gozamenaren adierazle nagusitzat zuenarentzat izan
zen diseinatua: emakume nomadarentzat. Pertsonaia hori
honela deskribatzen da: emakume gaztea, ezkongabea eta
kokapen oneko lanbide-maila duena (Escritos, 2000). Modu
horretara, agerian jartzen du 80ko hamarkadako Tokyon
bizitzeko moduen bilakaera. Neska nomadarentzat klub
eta antzokiek egongela-funtzioa betetzen dute; jatetxe eta
tabernek sukaldearena; hiriko gimnasioek lorategiarena.
Baina hogeita hamar urte igaro ondoren, nor da emakume
hori? Emakume nomada garaikideak nomada izateari utzi
dio. Jada ez da hirian zehar noraezean ibiltzen leku bakoitzak
eskaintzen dizkion bereizgarriez baliatzen, aldi berean leku
guztietan dagoelako. Izaki digitala da. Emakume Digitala.
Hiriaren sakabanaketa, globalizazioa eta gure bizitzak
hartu duen teknologizazio-maila, besteak beste, fisikoki
barreiatutako eta birtualki kontzentratutako bizitzaren
indartzaile dira. Zergatik norberaren hiriko jatetxeetan
afaldu Erroma edo Bartzelonan egin badaiteke? Egongela
osatzen zuten hiriko klub eta antzokiak orain Ibiza edo
Bangkok dira, lorategia Marrakech eta Maldiva Uharteak
dira; Emakume Digitalak ostatua ematen dioten hoteletan

egiten du lo eta B&B apartamentuak etxekotzen ditu; haren
inguru profesional eta akademikoa Londres eta New York
artean kokatzen da. Ez du modarako, aperitiborako edo
adimenerako aurrealtzaririk behar, smartphone-a, tablet-a
eta ordenagailu eramangarria dituelako. Behar duena bere
gain darama, bere jantzi eta maletan.
Nola pentsatu baina Emakume Digitala definitzen duen
lurraldea? Autogeografia mundu-atlas berria da. Pertsona
bakarraren mundu-mapa. Agente bakarrarentzat baliagarria.
Emakume Digitala. Esferaren proiekzio geografikoa duen
planisferio lurtar berria; editatua, aldatua, eraldatua.
Aipatutako mutazioa ordea ez da lur-azalez definitzen.
Lurralde-muga tradizionalek jada ez dute zentzurik. Mugak
jada ez dira geografikoak, ezta topografiko edo geologikoak
ere. Ertzak bilakatu dira; aireportuak hiri-zentroekin
konektatzen dituzten inguratze-autobideek, abiadura
handiko trenbideek, goi-tentsio, telefonia eta Internet lineek,
wifi uhinek, 3G sareek eta abarrek eratutako ertzak. Horrela,
hiri-estatu berri hauek produktu-hiri bilakatzen dira,
must urbanoak, hurrengoez osatuak: aireportuak, janari–
postu gurpildunak, argaltze-guneak, B&B apartamentuak,
merkataritza-guneak, azokak, artisten atelier-ak, biokosmetika zentroak, hotelak, unibertsitate-fakultateak,
katudun kafetegiak, arte-galeriak, liburutegi-dendak, vintage
azokak, klubak, museoetako dendak, museoak, photocallak, selfie-fondo urbanoak. 1970eko Archigram aldizkariaren
9. zenbakian (Archigram, 1970) landan eserita dagoen
gizon baten argazkia ageri da, arrantzan dagoela telebista
eramangarrian pelikula bat ikusten ari dena. Garai horretan
jada hirigintzaren ikuskera berria ari zen proposatzen.
Hirigintzak hiria izateari uzten dio, bertan gertatzen diren
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eguneroko ekintzak izatera igarotzeko. Egun, gertakari
analogiko horiek digitalak ere badira.
Agente honek erlazionatzen den lurraldearekin dituen
loturen gorabehera guztiak ikusgai egiteko, aurrekoaren
osagarri den geografia proposatzen da. Kontra-geografia
ezkutuan dagoen mapamundia da. Autogeografiari atxikitzen
zaion lurralde-katalogoa da. Atzealdeko barrena. Gela
iluna. Kontrabotereko lurraldeak ikusgai egin nahi dituen
kartografia da, Emakume Digitalarekin harreman fisikorik
ez dutenak baina haren mesedetan ustiatuak direnak. Non
fabrikatzen da kontsumitzen duen teknologia? Eta arropa?
Eta substantzia kimikoak? Kontra-geografian Indiako Tamil
Nadu, Marokoko Tanger, Espainiako Arteixo edo Brasilgo
Americana bezalako lurraldeak mapatzen dira ehunprodukzioaren zentro neuralgiko bezala —Emakume
Digitalak Paris edo Milanen kontsumituko dituenak—;
Kanbodiako Kardamomo Mendiak, Peruko VRAEMgo
eskualde geopolitikoa edo Mexikoko Tonala bezalakoak
substantzia kimikoen produktore direnak —Emakume
Digitalak Bangkok edo Ibizan kontsumituko dituenak—;
eta Indiako Bangalore, Vietnamgo Vinh Phuc edo Txinako
Schenzen, lehen munduko teknologiaren produktore
nagusiak, Emakume Digitalak bere bizilekuan kontsumitzeko
bertara ekarriak. Autogeografiaren negatiboa den eta
eskala anitz dituen geografia berriaren bitartez, aurretik
jada existitzen diren lurralde multzoa marrazten da,
Mendebaldeko subjektu garaikidearen bizitzaren ondorio
diren gertakariei ikusgarritasuna emateko, besteak beste,
egunean 1,3 euro kobratzen dituen Bangladesheko
emakume nerabe baten 68 orduko lanaldia; Schenzen hirian
—munduan teknologia mugikorren produktore gehien
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dituen hirian— Foxconn enpresarentzat iPhone dispositiboak
fabrikatzen dituzten langileen hamaika suizidio, ezkutatuak
izan direnak; edo Kanbodiako oihanetako zuhaitzen tala
masiboa, estasia ekoizteko eta besteak beste Ibizan saltzeko
erabiltzen dena.
Lurralde-eskalako markoa ezarrita, proposamen honek
Emakume Digitalari egokituko litzaiokeen etxeko eskalara
egiten du hurbilketa. Partekatutako etxekotasuna etxekotasuneredu berriaren izena da, bizimodu garaikideen eraldaketatik
eta pertenentzia-krisitik eratortzen dena. Eztanda politikoekonomikoak eta ondorioz sortutako presio sozialak,
nolabait, biztanleria gazteak espazio propioaren jabetzaren
ideia gutxiestea eragin du, baita behar izanagatik egindako
bidaien eta behin-behineko desplazamenduen gorakada ere.
Gizarte kapitalista honetan, lekuekiko izate-sentimendua
jasaten ari den etengabeko eraldaketan, gizabanakoa dituen
objektuekin gero eta gehiago identifikatzen da, berarekin
daramatzan elementuekin; arropa eta jabetza preziatuenak,
horiekin, berea ez den espazioan bera sentitzeko gai delako.
Emakume Digitalak autogeografian bizi dituen lekuak bereak ez
diren espazio etxetiarrak dira: hotelak, airbnb apartamentuak,
openhouse-ak, etab. Toki horiek espazio arkitektonikoek
eskain ditzaketen oinarrizko funtzioak ematen dizkiote:
konfort termikoa, higienerako espazioak, eta deskantsatzeko
eta mikro-denbora batez bere ondasunak gordetzeko
lekua. Espazio horietan dauden objektu afektiboen bitartez,
Emakume Digitalak lekuaren lehen pertenentzia-gradua
lortzen du. Objektu horiek tokiaren, etxearen, auzoaren eta
hiriaren parte dela sentiarazten dute. Horiekin identifikatzen
da bereak propioak direnak gogorarazten dizkiotelako.
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Horregatik esan dezakegu, etxeak partekatzeko webplataforma bitartez hiria bizitzeko modu berri horrek zera
dakarrela: denok dugula etxea munduko edozein hiritan.
Existitzeko, euskarri digitala behar duen praktika da, baina
espazio arkitektonikoaren bizipen fisikoari nahitaez lotuta
dago ere. Pieza honetan fikzio etxetiar berria proposatzen
da, web-plataformetatik ateratako etxebizitza errealak
bateratzearen emaitza dena eta Emakume Digitalaren
autogeografiako hiriei dagokiena. Espazio horiek eraikitzen
dituztenak bertako jabeen objektu teknoafektiboak dira,
horiek baitira pertenentzia-sentimendua errazten dutenak
Emakume Digitalak bete eta bizi dituenean.
Eta zeri buruz ari gara dispositibo teknoafektiboez ari
garenean? Foucaulten filosofian, dispositiboa «jakintza mota
batzuk baldintzatzen dituen estrategia multzoa da, aldi
berean, haiek baldintzatua ere badena». Jakituria eta botereerlazioen gurutzaketa da. Garai hartako hiztegi frantsesen
arabera, dispositiboak esanahi juridiko, teknologiko eta
militarra zuen. Baina Giorgio Agamben-ek Foucaulten
teoriatik erausten duen analisi eta proposamena dira
interesatzen zaizkidanak. Agambenek existitzen dena bi
klasetan banatzea proposatzen du: izaki bizidunak (nik
gizaki deituko ditudanak) eta dispositiboak (teknologiak eta
natura hartuko lituzketenak), modu horretan Bruno Latour
filosofoaren proposamenetara hurbilduz. Agambenek
proposatzen duen bezala, «edonola ere, izaki bizidunen
keinuak, jarrerak, iritziak eta diskurtsoak harrapatzeko,
orientatzeko, zehazteko, geldiarazteko, moldatzeko,
kontrolatzeko eta ziurtatzeko gaitasuna duen edozein
gauzari» esango diot dispositibo. Horrela, dispositibotzat
zera proposatzen dut: inguruaren eta gizakiaren bitarteko
izateko gaitasuna duen gauza natural edo teknifikatu oro,
gizakiaren eta ingurunearen artean botere- eta jakintzaharreman berriak sortzen dituena. Ahalbidetzeko gaitasuna
duen arkitektura da dispositiboa. Baina zer ahalbidetzen du
dispositiboak objektu arkitektoniko bezala? Espazioaren,
lekuaren, gurea ez den etxe baten lehen pertenetzia-gradua
lortzea ahalbidetzen du. Emakume Digitalak partekatutako
etxekotasunak bizi ditu behin-behinean, dispositibo afektiboz
beteta daudenak. Leku horietan, Emakume Digitala gonbidatu
hutsa da, okupa, errefuxiatua. Nola utzi hori izateari? Airbnb
edo antzeko apartamentu batera heltzen garenean, gure
ondasunak bertan uzten hasten gara, janaria prestatzen,
makillatzen, dutxatzen, edo garbitzea bezalako eguneroko
ekintzak egiten. Ekintza horiek egitearen ondorioz
eta bertan dauden objektu teknoafektiboekin hasitako
harremanaren bitartez —gainera, gure ondasun propioekin
nahasten hasten direnak— ekiten dio Emakume Digitalak
espazioaren jabetze-prozesuari, zeina arkitekturaren
eraikuntzan aspektu adierazle baita. Espazioaren lehen
pertenentzia-gradua eskuratuz espazio arkitektonikoaren
parte izatea lortzen dugu, legalki jabe izan gabe. Horregatik
dira nahitaez objektu horiek objektu arkitektoniko.
Emakume Digitalak okupatzen dituen espazio ezpropioen etxekotze-prozesuan, lehen pertenentziagradua interakzioaren bitartez lortzen dela ikusi dugu,
espazioan bertan dauden dispositibo teknoafektiboekin eta
Emakume Digitalak maletan daramatzan objektu propioekin
izandako elkarrekintzaz. Beteko den espazio berrira
heltzean, dutxatzea, irakurtzea edo yoga egitea bezalako
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egunerokotasuneko ekintzak gauzatuz harreman berriak
sortzen dira. Hala ere, osotasunez tokiaren parte izateko,
ariketa horrek bigarren pertenentzia-gradua proposatzen
du, behin-behinean okupatzen ari den espazioan
partekatutako ekintzak gauzatuz lortzen dena, hau da,
Emakume Digitala zeremoniako anfitrioi bihurtuz. Beste
pertsona batzuk espazio horretara gonbidatzen dituenean
eta gonbidatuekin esperientziak partekatzen dituenean
(izan daitezke kulturalak, gastronomikoak, kiroletakoak
edo erlaxamenduzkoak) zeremonia-maistra bilakatzen da,
eta momentu horretan bilakatzen da espazioaren partaide.
Bigarren pertenentzia-gradua, edo guztiz «etxean bezala»
sentitzeko gaitasuna, Zeremoniaren bitartez edo behinbehinean betetzen dituen tokietan garatutako gertakarien
bitartez gauzatzen da. Anfitrioi-zeremonia horiek, sozialki
eta taldean, espazio propioan gauzatu ohi diren ekintzekin
harreman zuzena daukate. Hurrengo hiru gertaeren bitartez
munduko edozein hiritan pertenentzia-sentimendu osoa lor
daitekeela proposatzen da: jaiaren zeremonia, bazkariaren
zeremonia eta erlaxazioaren zeremonia. Horretarako, proiektu
honetan zenbait protokolo, janzkera eta eszenografia
diseinatu eta kartografiatu dira, gertaeraren konplexutasuna
eratzen dutenak eta jai-arkitekturarako bidea ematen
dutenak.

Irudia ~ Anfitrioi-zeremoniak.
Egilea ~ Tatiana Poggi.

Proposamen
hau
errealitate
arkitektonikora,
autoprodukziora eta errealitate fisikora hurbiltzeko
intentzioz, espazioak etxekotzeko proposatzen diren
zeremoniak berdindu nahi dituen performancea diseinatzea
erabaki dut (ikusteko, entzuteko, ukitzeko, usaintzeko edo
sentitzeko esperientzia), eta inguratzen nauten horiekin
partekatzea. Aldi berean, performanceak diseinatutako
pertsonaia horren irudia bideoan digitalizatzeko balio dit,
film bat grabatu eta zuzenean ikerketa-prozesuan zehar
irekitako kanal digitalen bitartez igortzeko. Horrenbestez,
hurrengoak diseinatzen dira: gertakaria, Zeremonia; jantzipieza bat, Trajea; eta Emakume digitalak autogeografian
zehar bere bizitzako eguneroko esperientzia gauzatzeko
erabiliko duen maleta-dispositiboa.
Hiru ehundura edo gainjarritako geruzez osatutako Trajea
eskuz diseinatu eta egiten da, bere gain Zeremonia gauzatzeko
proposatutako objektuak gehituz. Geruza horiek azaletik
hurbilen dagoenetik, traje dermatologikoa deritzona, manta
moduko kapa bateraino doaz, erdiko geruzatik igaroz,
erremintaz hornituta dagoena. Mantu-Mantel-Manta natura
anitzak, teknologiak eta gizakiak Emakume Digitalarekin
harremanetan jartzen dituen elementua da. Lorategi digitala
balitz bezala proposatzen da, Toyo Itok planteatzen zuen
mikrotxip-lorategia legez (Escritos, 2000), hiri-espazioaren
indartzaile. Emakume Digitala fluxu berria da hirian, eta bere
gain daraman mantua Toyo Itoren proposamenaren luzapen
bezala diseinatu da, urbanoaren eta mikrotxiparen arteko
harreman komunak (jariakortasuna, geruza-ugaritasuna eta
fenomenalitatea) janzkiaren ezaugarri ere badirelarik.
Zeremoniak lau atal ditu eta irudikatutako guztiei eman
nahi die ahotsa. Lehenik eta behin, Emakume Digitalak
bere irudi publikoa prestatzen du ekintzarako, dispositibomaletan daraman biziraupenerako kit kosmetikoa, eta trajeko
erremintak erabiliz. Jarraian, bere gonbidatuei harrera egin
eta borobilean kokatzen ditu, bere burua inguratuz. Une
9

Aldiri, 2017, II, 30, 5-10, ISSN 1889-7185

Aldiri. Arkitektura eta abar

Irudia ~ Trajea.
Egilea ~ Tatiana Poggi.

horretan,bere Mantu-Mantel-Mantan daraman natura biziaren
atal bat erauzten du, lora txiki bat, jarraian loreontzi batean
landatzen duena, eta lekutik alde egitean bertan geratuko
dena espazioarekin lotura sortuz. Aurretik bisitatutako leku
bateko lurra gehitzen dio, bere identitate propioaren parte
bat espazio horretan utziz. Segidan, Mantu-Mantel-Manta
kendu eta lurrean uzten du, mikrotxip-lorategi deitutako hori
piknikerako mantel bihurtuz. Bertan, Emakume Digitalak
bere gain daramatzan espeziak erabiliz edabea prestatzen
du eta gonbidatuei ematen die. Bukatzeko, bere tresneria
guztia maleta-dispositiboan gorde eta lurrean etzaten da,
Mantu-Mantel-Mantaz bere burua estaliz. Modu horretara,
Emakume Digitala deskantsurako gordeko duen babes- eta
intimitate-esfera sortzen da. Gertakari hau performance
bezala burutu da 2015eko ekainaren 23an gauzatutako
ekitaldi publikoan.
///
Erredakzioan itzulia.
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