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Laburpena || Diskurtso hegemoniko dominikarrak (kolonizazio garaian sortua eta XX. mendean
Trujillok eta Balaguerrek berpiztua) hispanotasunarekiko filia eta beltzenganako fobia legitimatu
ditu nazio-identitatearen oinarri gisa, eta identitate dominikarraren eraikuntza Beste-beltzaren,
Beste-haitiarraren ukapenean oinarritu du. Ideia horretatik abiatuz kultura eta kolonialismo
osteko ikasketei loturiko irakurketa bat aurkezten da hemen, azkenaldian argitaraturiko eleberri,
ipuin eta poema batzuez osaturiko literatura-corpusean subjektu haitiarrak duen presentzia eta
garapenean zentratzen dena. Irakurketa honen helburua gizartearen imajinariotik baztertu diren
subjektibitateak irudikatzeak sortzen dituen arazoen eta horiek dominikartasunarekin duten
harremanaren inguruan hausnarketa egitea da.
Gako-hitzak || Dominikartasuna | Tropo menderatzaileak | Kontzientzia desarrazatuak |
Irudikapena
Abstract || The hegemonic Dominican discourse—founded during the colonization and taken
up again in the twentieth century by Trujillo and Balaguer—has legitimized hispanophilia and
negrophobia as the foundations of the national identity, thus conceiving the Dominican through
the denial of the Other-Haitian. The following cultural and postcolonial study focuses on the
presence and development of the Haitian subject in a diverse and recent Dominican corpus,
consisting of novels, stories and poems. The purpose is to reflect on the matter of representing
these subjectivities that have been excluded from the social imaginary and its relationship with
the “Dominicanity.”
Keywords || Dominicanity | Subalternation speech | Deracialized consciousness | Representation
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2013ko irailaren 25ean Dominikar Errepublikako Auzitegi
Konstituzionalak TC/0168/12 sententzia eman zuen, non ezartzen
zen 1929tik aurrera jaiotako iragaitzazko bidaiarien seme-alabei
dominikar herritartasuna kenduko zitzaiela. Lege horrek zeresan
handia sortu zuen herrialdean, eta nazioarteko erakunde batzuek
erabakia arbuiatu zuten Giza Eskubideen eta berdintasun eta
diskriminazio-ezaren printzipioen (beste batzuen artean) kontrakoa
zelako. Gobernuak adierazi zuen legez kanpoko immigrazioa
arautzeko neurri politiko horrek dominikar Konstituzioaren babesa
zuela, non esaten den dominikar herritartasuna lor dezaketela
«todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con
excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el
país en representación diplomática o los que estén en tránsito en él»
zeinei ius soli printzipioa aplikatuko ez zaien. Hala ere, sententzia hori
aurkaratzeko nahia ez da soilik «iragaitzazko bidaiaria»1 kontzeptua
anbiguoa eta erlatiboa delako, baizik eta baita atzeraeraginezko
izaera duelako ere; izan ere, atzerritarren jaiotza-akten ikuskaritza
1929ko ekainaren 21etik aurrera jaiotako guztiei aplikatuko zaie,
herrialdeko Erregistro Zibilean era irregularrean izena eman dutenak
aurkitzeko eta herritartasuna kentzeko2.
Politikak sortu eta zuzenbidean erabiltzen den neurri horrek
jatorri haitiarra duten hiru belaunaldiri eragiten die batez ere,
guztiz babesgabe uzten baititu, nahiz eta Hauteskunde Batzorde
Zentralak esan neurriak ez duela inor diskriminatzen. Nik sententzia
hori erabiliko dut honako analisi honi hasiera emateko; izan ere,
gertakizun nazional, politiko eta sozial hori, eta horrek dakartzan
arazo eta tentsio guztiak, beste kapitulu bat dira narrazio nazionalek
historian zehar dominikartasunari eta haitiartasunari buruz sortu
duten harreman ekaiztsu, bortitz eta itxuragabean; hala, posible da
esatea dominikarren identitate kulturala eta nazionala Beste-beltza
eta Beste-haitiarra ukatuz definitzera iritsi dela (Valerio Holguín,
2000; San Miguel, 1997; Pérez Cabral, 2007). Beraz, indarrean
jarraitzeak justifikatu eta bultzatu egiten gaitu gai honen inguruan
hausnarketa egitera Dominikar Errepublikan 2000. urtean sorturiko
kultura-produkzioa abiapuntu hartuta3.

OHARRAK
1 | Pentsa dezagun etorkin
asko egoera horretan egoten
direla harrera-herrialdera
heltzean, baina denbora igaro
ahala «igarotze» hori luzatu
egiten da eta behin betiko
biztanle bihurtzen dira.
2 | Testuinguru honetan, izenemate irregular gisa ulertzen
dira Dominikar Errepublikan
jaio eta etorkinen seme-alaba
direnen kasua. Jaio zirenean
haien gurasoek ez zeukaten
egoitza-baimenik, hau da,
egoera irregularrean zeuden.
3 | Aipatu beharra dago epai
horri erantzuteko Rita Indiana
Hernández artistak, El País
egunkariko «Magia negra»
zutabean epaiaren kontrako
adierazpenak egin zituela
2013ko azaroaren 9an. Era
berean, 2013ko azaroaren 3an,
Mario Vargas Llosak ere gai
beraren inguruko adierazpenak
egin zituen egunkari berean
«Los parias del Caribe»
zutabean. Bestalde, Junot-Díaz
idazle dominikar-amerikarrak,
2013ko azaroaren 4ean, La
lupa sin trabas aldizkarian esan
zuen «asqueado» zegoela
eta herrialdearen etorkizunak
beldurra ematen ziola; gainera,
esan zuen epaia arduragabea,
krudela, zinikoa «y sobre todo,
tan racista» zela.
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Decir «lo haitiano» en el imaginario dominicano
es como ponerse los viejos trajes del prejuicio
cuando no del racismo. «Lo haitiano» es el «problema»,
la necesidad del exorcismo.
Miguel D. Mena, Jean Gentil viajeros sin mapa

Jarraian aurkeztuko dudan irakurketa kultura- eta kolonizazio osteko
ikasketei lotua dago, eta azken aldian Dominikar Errepublikan
argitaratutako lanek osatzen duten literatura-corpusean subjektu
haitiarrak duen presentzian eta garapenean zentratzen da. Corpus
hori honako lan hauek osatzen dute: Juan Dicenten «La casa Mamey»
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Hasiera batean, eta kontuan hartuz iraganean kolonia izanaren
eraginez mendeko-periferiako izaera hori hala Haitiko nola Dominikar
Errepublikako subjektuekin lotu daitekeela, identitate dominikarrari
buruzko bi ideia aztertuko ditut, analisi hau gauzatzeko oinarri gisa
hartuko ditudanak eta haien artean oso harreman estua dutenak.
Lehen ideia Silvio Torres-Saillantek garatutakoa da: «dominikarra»
edo «dominikartasuna» benetan existitzen ez den eta kontzientzia
desarrazatuaren erakusle den herritartasun baten baitan kokatzen
den kategoria bat da; bigarren ideia Fernando Valerio Holguínek
garatu zuen: haitiartasunaren inguruan diskurtso primitibista bat
garatzeko joera dago. Bi teorizazio horietatik nik zera nabarmendu
nahiko nuke, hala batak nola besteak (gutxienez) bi arazokorronte aurkezten dituzte haitiartasunak dominikartasunean duen
tokiari dagokionez: dominikartasunak bere burua legitimatzeko
haitiartasunean inposatzen duen mendekotasuna; eta nola
hegemoniak legitimatzen duen dominikartasunaren artifizialtasunak
komunitate horren beraren kontzientzia nahastu duen, gizartegorputz hori bera dislokatuz eta, ondorioz, menderatuz5.
Horregatik, eta orain arte esandakoa kontuan hartuz, zera galdetzen
diot neure buruari: zergatik agertzen dira pertsonaia haitiarrak
sortzaile dominikar horien lanetan? Nola marrazten edo irudikatzen
dira narratiba literario horietan Dominikar Errepublikako nortasunaren
imajinariotik baztertu diren subjektibotasun horiek? Tropo primitibistak
birsortzen al dituzte? Zer paper betetzen dute irudi horiek herriaren
edo herritartasunaren kontzientziari dagokionez? Zer toki hartzen
du «dominikartasunak» proposamen estetiko horietan, eta zein da
ofizialtasunaren aurrean duen jarrera?

OHARRAK
4 | Hurrengo analisi batean
Rita Indiana y los misterios
taldearen «Da pa’ lo do»
abestia eta klipa, eta Laura
Amelia Guzmán eta Israel
Cárdenas zuzendarien Jean
Gentil (2010) filma gehituko
zaizkio corpusari.
5 | Zentzu horretan, eta
jarraian azalduko den
moduan, esan beharra dago
analisi hau gauzatzeko
diskurtso hegemoniko gisa
ulertuko direla Trujilloren eta
Balaguerren erretorikarekin
bat datozen planteamendu
ideologiko nazionalak, ideia
kolonial nazionaletan oinarri
sendoa dutenak.
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ipuina eta «Eyeless» (2009) eta «No excuses» (2009) poemak; Rey
E. Andújarren «La sangre de Philipe» (2005) ipuina eta Candela
(2007) eleberria; eta Rita Indiana Hernandezen La estrategia de
Chochueca (2003), Papi (2005) eta Nombres y animales (2013)
eleberriak4. Horretarako, Fredric Jamesonen postulatuei jarraituko
diet, Documentos de cultura, documentos de barbarie (1989)
lanean, testuinguruaren garrantzia azpimarratzen baitu literaturatestu edo kultura-objektu bati aurre egiterakoan, lan horiek kulturatik
isolaturik ez dauden neurrian ideologia bat baitaramate; ondorioz,
horiek interpretatzeko, konstante kultural menderatzaileetatik askatu
beharra dago, hala lanak produzitzeko unean nola jasotzerakoan.

Kolonialismo osteko proiektua pentsatzeko molde gisa ulertuz, zein,
Ileana Rodríguezen hitzetan,
no es sólo el de documentar la dominancia, sino el de enseñar sus
silencios, desplazamientos, intersticios, zonas porosas […] [así como el]
de revelar el poder y agencias del colonizado y sus conocimientos para
ajustar, corregir e interpretar las epistemes que le son ajenas además
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nik defendatzen dudana zera da: subjektu haitiarrari lekua egiteak
aukera ematen du herritartasun tradizionala desartikulatzeko.
Aipatutako obretan, desartikulazio hori egiteko erabiltzen diren
poetikek haiei buruz indarrean dagoen imajinarioa irauli ordez,
subjektibotasunei esanahi berria eman edo errealitate alternatibo bat
sortu ordez, diskurtso gainartzailearen iraungipena eta doilorkeria
argitara ekartzen dute, eta errealitate soziala aztertzeko era berri
bat aurkitzeko deia egiten dute, errekonozimendu bat eskatzen dute,
eta, hala, kontzientzia identitario berriaren sorrera aldarrikatzen dute.
Ondorioz, lan hauek jakintza dominikarraren kontra-narratiba gisa
altxatzen dira, non arazoak ez diren subjektua (haitiarra) irudikatzeko
moduaren inguruan agertzen, baizik eta subjektuaren irudikapen
ekintzan bertan, enuntziazioaren toki jakin batetik abiatuz.

1. Arazoa, haitiartasunean ala dominikartasunean?:
hurbiltze labur bat
Dominikar Errepublikaren historiak berezitasun batzuk ditu Antilletako
eta Latinoamerikako beste herri batzuekin konparatuz. Uharteak
diren herrialdeek duten isolamendu eta noraez sentsazioari uhartea
Haitiko Errepublikarekin banatu beharra gehitu behar zaio: Karibeko
lurraldearen herritartasun bikoitzak borroka beliko eta ideologikoak
piztu ditu anexionisten eta separatisten artean.
Hala ere, nabarmendu nahi dut Pedro Andrés Pérez Cabral
abokatu eta politologo dominikarrak izaera koloniala onartzeko
eta mendeko izateko joera luze gisa deskribatu izan duela (2007).
Izan ere, Dominikar Errepublika da independentzia lortu aurretik
indar koloniar baten baino gehiagoren mende egon den Amerikako
herrialde bakarra, eta behin eskuratutako autonomia ematera ere
iritsi dena gero berriro lortzeko: Espainiaren, Frantziaren eta berriro
Espainiaren kolonia izan da, Haitik okupatutako lurralde, eta Estatu
Batuek kontrolaturiko herrialde. Eta prozesu horiek gertatu bitartean,
denbora batez erdi-autonomo ere izan zen; bere burua Errepublika
izendatu zuen, nahiz eta gero berriro ere Espainiarekin anexionatzeko
eskaera egin zuen, eta azkenean, independente bihurtu zen (nahiz
eta gaur egun Estatu Batuen neokolonialismoaren beste adibide
baten gisa identifika dezakegun)6.

OHARRAK
6 | Gertaera historiko
hauek ordena kronologiko
honen arabera laburtu ditut:
espainiarren konkista (1492);
Espainiak Frantziari uhartea
ematea (XVIII. mende
amaiera); espainiarren
kontrolera bueltatzea
(1808); autonomia partziala
deklaratzea (1821); haitiarrek
Dominikar Errepublika
okupatzea (1822-1844);
Haititik askatzea eta Dominikar
Errepublika aldarrikatzea
(1844); berriro Espainiara
lotzea (1861);burujabetasun
nazionala berrezartzeko guda
(1863-1865); Estatu Batuen
okupazio militarra (1916-1924).
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de impuestas por la fuerza e identificadas con la violencia y la violación
(Rodríguez, 2011: 68-69).

Dominikar Errepublikaren historiako pasarte hauek erakusten digute,
Shu-Mei Shihren proposamenei jarraituz, «colonización en serie»
(2010:42) baten biktima izan den herrialdea izan dela, eta horrek
komunitatean «complejo de supeditación» (Pérez Cabral, 2007: 163)
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Arraza beltzarekiko fobia, anti-haitiartasuna eta hispanotasunarekiko
filia diskurtso kolonialaren ardatz gisa eta «parte medular de la gesta
independentista» (Nicasio y Pérez, 2007: 190) gisa indartu egin ziren
Leonidas Trujilloren diktaduran zehar (1930-1961), eta diskurtso
nazionalaren ezinbesteko printzipio bilakatu ziren. Zentzu horretan,
gogoratu beharra dago 15.000 haitiar erail zituztela Masacre ibaian
1937an muga dominikartzeko saiakera batean7. Trujillo hil ondoren,
Joaquín Balaguerrek, gobernuan eman zituen urteetan (1960-1962;
1966-78; 1986-96), «haitiar inperialistaren arazoa» aipatu zuen berriro
ere, eta dominikar izaera indartzeko politikak gogortu zituen, gizarte
dominikarraren «desintegrazio morala» eta «arrazaren gainbehera»
ekiditeko helburuarekin8. Zoritxarrez, azken urte hauetan ikuspegi
hori ez da aldatu, eta analisi honi hasiera emateko erabili dudan
oraintsuko sententziak erakusten duen eran, ideia horiek legitimo
izaten eta betikotzen jarraitzen dute.
Historia dominikarraren aipamen labur horren ondoren, dominikar
identitatearen inguruko bi teorizaziori buruz arituko naiz. Teorizazio
horiek erabiliko ditut aipatutako literatura-lanak aztertzeko. Silvio
Torres-Saillantek –Benedict Andersonek (1993) imajinaturiko
komunitatearen ideia oinarri hartuz– aipatzen du izaera dominikarrak
oinarri dituen premisek gezurretako nazio bat eraiki zutela, sektore
dominanteak legitimatutako diskurtso identitarioak, modernitatearen
postulatu berberei jarraituz, gizartearen homogeneotasuna
defendatu zuelako, aniztasuna eta konplexutasunari ezikusia eginez;
hala, eredu identitario monolitiko bat sortu zen, arraza zurian, kultura
eta tradizio espainiarrean, erlijio katolikoan eta heterosexualitatean
oinarritua:
La dominicanidad se definió a partir de lo que una minoría empedernida
soñó con que fuéramos. Al nacer desvinculada de la fisionomía de la
población, la idea de dominicanidad que primaba en el discurso cultural
oficial contradijo el resto real de la gente que habitaba la geografía
nacional. […] Nació allí una idea de la dominicanidad enemistada con
la diferencia y la diversidad. La mentira de que la experiencia nacional
cabía en un molde fijo y escueto adquirió vigencia. La verdad de nuestra
heterogeneidad perdió autoridad (Torres-Saillant, 2003: s/n).

Hala ere, autoreak dionaren arabera, arazoak ez dira hor amaitzen.
Ezaugarri hispaniarrak goraipatzeak ekarri du herrialdearen kulturan

OHARRAK
7 | Trujilloren haitiarren
kontrako neurrien artean –
nahiz eta, ironikoki, Trujillo bera
haitiarren ondorengoa izan,
haren amaren aldeko amona,
Luisa Encina Chevalier,
haitiarren okupazioko ofizial
baten alaba baitzen– 1939ko
immigrazio legea nabarmendu
zen. Hala ere, Masacre
ibaiko sarraskia da historian
eragin handiena izan duena,
armadako soldaduak bidali
baitzituzten mugako haitiar
guztiei aiztoz burua moztera.
Marka fenotipikoek ez dutenez
balio (bistakoa denez)
haitiarrak eta dominikarrak
bereizteko, marka linguistikoak
erabili zituzten, eta «perejil»
hitza erabili zuten horretarako
(haitiarrek «pelejil» esaten
zuten). Gertaera hori hainbat
literatura-lan dominikarretan
irudikatu da, besteak beste,
Freddy Prestol Castilloren El
Masacre se pasa a pie (1973)
eleberrian; Manuel Mora
Serranoren Juego de dominó
(1973) lanean; eta Marcio
Veloz Maggioloren El hombre
del acordeón (2003) obran.
8 | Historian zehar hainbat
intelektual dominikar egon
dira erretorika xenofobo hori
defendatu dutenak, batez ere
Manuel Arturo Peña Batlle,
Ensayos históricos (1989)
testuarekin eta, dudarik gabe
Joaquín Balaguer, haren
La isla al revés: Haití y el
destino dominicano (1983;
lehenengoz 1947. urtean
argitaratu zen, La realidad
dominicana. Semblanza
de un país y un régimen
izenburupean) lan ezagunean,
Dominikar Errepublikak
influentzia afrikarrik zuenik
eta bere diskurtsoa arrazista
zenik ukatu eta, haitiarren
inperialismoa mehatxuei buruz
dituen kezkak azaltzen ditu.
Horrez gain, Balaguerrek
harturiko neurrien artean
honako hauek ere aipagarriak
dira: Dominikar Errepublikan
jaiotako haitiarren seme-alabei
herritartasun dominikarra
ukatzea, eta haitiarrak eta
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sortu du. Hala ere, aipatu beharra dago mendeko izateko nahi hori
ez duela edonoren aurrean erakusten, baizik eta metropoli baten
(kasu honetan, Espainiaren) aurrean bakarrik, eta nahi hori beti
doa Beste-beltzetik urrunduko dituen arraza zuriarekiko filia batez
lagundua. Hau da, identitate dominikarrak oinarri duen diskurtso
ideologikoa – mulatoa, mestizoa– Besteari kontrajarriz eraikitzen da:
«una blancura, más pretendida que real, con raigambre europea»
(San Miguel, 1997: 62).
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En la comunidad afrodescendiente la historia ha conspirado contra
el desarrollo de una conciencia racial que permita la construcción
de alianzas étnicas. Al mismo tiempo, su conciencia desracializada
impide el desarrollo de un discurso de afirmación negro que serviría
para contrarrestar la negrofobia intelectual (Torres-Saillant, 1998: 136;
traducción personal).

Bestalde, hausnarketa hauei Fernando Valerio Holguínek «Nuestros
vecinos, los primitivos: identidad cultural dominicana» (2000) lanean
esandakoa gehitu behar zaie. Bertan, Holguínek dio espainiar
ondorengotza defendatzeko –«mito del pretendido mestizaje»
deitzen dio hark– kolonizazioaren lehen urteetan uharteko taino
biztanleak erail zituztela ahaztu beharra dagoela eta begiak itxi behar
direla uhartea birpopulatzeko eramandako biztanle beltz-esklabuek
emandako hazpegi afrikarren aurrean. Horrek gizartearen memoria
historikoa eta kontzientzia nazionala era gaiztoan atrofiatzea
dakar. Hortik abiatuz, idazleak nabarmentzen du dominikarrek,
haien identitatea sortzeko, tropo primitibista horiek erabili dituztela
Beste-haitiarra, Beste-auzokidea irudikatzeko, hau da, «el discurso
primitivista con respecto a los haitianos ha perfilado la identidad
dominicana racial y culturalmente» (2000: s/n), eta haitiarra beti
identifikatu da oposizio bitarren polo negatiboarekin: primitiboa dena,
basatia dena, irrazionala dena.

2.
Ikusgarritasuna
eta
enuntziazio-saiakerak:
pertsonaia haitiarrak bigarren mailako eta protagonista
roletan Rita Indiana Hernández, Juan Dicent eta Rey E.
Andújarren lanetan
Juan Dicent (1969), Rita Indiana Hernández (1977) eta Rey E.
Andújar (1977) idazle dominikarrak hazi zireneko hamarkada
«esos ochentas tan rompientes con las adscripciones históricas a
lo insular» (Mena, 2013: 13) izan zen, eta haiek izan dira uharteari
(edo uharte erdiari) esanahi berria eman diotenak hala geografikoki
nola ideologikoki eta nazionalki. Haien askotariko literatura-lanetan
–eleberriak, poemak, ipuinak–, gizartearen inbentario heterogeneo
bat marrazten dute, non hainbat ikuspuntutatik, estilotatik eta
narrazio-tonutatik begiraturiko pertsonaia haitiarrek ere tokia duten,
eta horren atzean arazoa «dominikartasunari»10 atxikitzeko saiakera

OHARRAK
dominikarrak nahasteak
dominikartasunarentzat eragin
«corruptor» zuela esatea;
Cedrásen diktadurak ezarritako
errepresiotik (1991-1994)
ihesi Haititik etorri zirenei
babesa ukatzea (UNHCR,
Iheslarientzako Nazio Batuen
Goi Mandatariak, egoera
hori kritikatu zuen, eta baita
Giza Eskubideen aldeko
beste hainbat erakundek
ere); eta 1991an 233-91
dekretua onartzea, 16 urtetik
beherako eta 60tik gorako
paperik gabeko haitiar guztiak
Dominikar Errepublikatik
kanporatzeko agintzen zuena
(dekretu horrek deportaziorik
bortitzenak eragin zituen
(Wooding eta MoseleyWilliams, 2004).
9 | Pedro Andrés Pérez
Cabralek (1910-1981) La
comunidad mulata (1976)
liburuan, dominikartasunaren
ezaugarriak aztertzen ditu,
eta zurienganako filia eta
mirabekeria ekarri zituen
desafrikartzeko beharraren
inguruko hausnarketa
egiten du. Haren esanetan,
hispanotasunarekiko filia
«imposición de una conciencia
blanca […] de la conciencia de
que somos descendientes de
españoles, de que en nosotros
predominan lo hispánico,
la invencible hispanidad
que nos ha salvado de la
haitianización» (2007: 103) bat
da.
10 | Garrantzitsua da Doris
Sommer eta Marcio Veloz
Maggioloren literatura-lan
dominikarretan tradizio
nazionala eta haitiarraren
figura nola eratzen diren
aztertzen duten lanak
aipatzea, interpretazio-metodo
interesgarriak proposatzen
baitituzte. Sommerrek, haren
One Master for Another:
Populism as Patriarchal
Rhetoric in Dominican Novels
(1983) lanean, bost eleberri
dominikar aztertzen ditu (Juan
Boschen La Mañosa, 1936;
Ramón Marrero Aristyren
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elementu beltz guztiak, eta, ondorioz, elementu haitiar guztiak
gutxiestea. Egoera hori erretorika xenofoboa duela onartzen ez duen
ofizialtasunaren barruan errotu da, eta horrek mulato eta mestizo
dominikarren kontzientzia atrofiatu du, zeinei, bai hispanoen, bai
afrikarren, bai tainoen ondorengoak izan, beltz-konplexua sortu
baitzitzaien, eta zuritzeko beharra jarri zitzaien, haien mulatotasunari
uko eginez desarrazatua ageri den identitate dominikar bat sortuz9.
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Aztertutako kasu guztietan, istorioak hirian gertatzen dira, eta
lanetan agertzen diren pertsonaia haitiarrak uhartearen beste erditik
Dominikar Errepublikara arrazoi ekonomikoak (eta ez politikoak)
direla eta etorri diren pertsonaia gisa identifika daitezke orokorrean;
hala, zerbitzuen sektorean edo ekonomia informalean txertatu
direnen gizarte-sektorea ordezkatzen dutela esan daiteke11.
Rita Indiana Hernándezen kasuan, «haitiartasunaren» tratamendua
gero eta konplexuagoa bihurtu da haren literatura-lanetan zehar:
La estrategia de Chochueca (2003) lanean behin baino ez ziren
haitiarrak aipatu, baina haren azken eleberrian, Nombres y animales
(2013), argumentuaren ardatz bilakatu dira, non jada La estrategia
lanean eta Papi (2005) liburuko zenbait kapitulutan presente zegoen
haitiar langileen figura garatzen den eta haren inguruan sakontzen
den. Horren harira nabarmendu nahiko nuke idazlearen hiru lan
horien testuinguru historiko-kulturala, ez baita ez inuzentea ez
ustekabekoa. Hiru lan horiek Joaquín Balaguerren gobernuen garaian
kokatuta daude, eta garai horretan eraiki zen Santo Domingo hiriko
azpiegitura moderno gehiena, batez ere langile haitiarr12ak erabiliz.
los vi construir la mitad de la ciudad con sus brazos.
Enfrente de la casa de la abuela trabajan en una obra del gobierno, se
bañaban desnudos detrás de un cordel con varios sacos a modo de
cortina. […] Recuerdo a la abuela que contaba lo que le habían hecho a
una sirvienta haitiana durante la matanza (Hernández, 2004: 19)13.
Y por donde quiera las esculturas espontáneas de uno que se ahogó al
caer en la mezcla, los sesos embarrados de uno al que una carga con
todo y soga y polea le cayó en la cabeza, por todas partes los cuerpos
de obreros haitianos empalados en las varillas erectas sobre las que
cayeron desde el catorceavo piso de una obra. Se tiran a propósito,
dicen en el periódico los arquitectos, se tiran de clavado a propósito a
ver si se salvan y les damos dinero (Hernández, 2005: 96).
«Tía Celia, que es arquitecta e ingeniera y tiene haitianos hasta para
regalar» (40); «yo trato de sacar la cuenta de cómo le alcanzan las horas
para todo eso y para bregar con los cuatrocientos haitianos que tiene en
cada construcción y no me da» (122); «[me dijo:] Hoy mientras yo recibía
a Mingo, el que me consigue los haitianos en la frontera, se me prendió
un bombillo» (Hernández, 2013a: 124).

Ohar hutsak baino ez diruditen hiru aipu hauetan, narratzaileak
ere badiren neska protagonistak kontakizun bakoitzean bere tokia
duen subjektu haitiarrari buruz ari dira, eta horrek nolabaiteko
posizio-hartzea adierazten du: amonaren figura, zeinek 1937ko
sarraskiaren oroitzapenak kontatzen dituen, memoria historikoaren
beharraren adierazlea da; arkitektoen figuraren bitartez (talde gisa
eta norbanako gisa, izebaren pertsonaiaren bitartez), gobernuak

OHARRAK
Over, 1939; Freddy Prestol
Castilloren El Masacre se
pasa a pie, 1973; Marcio
Veloz Maggioloren De abril
en adelante, 1975; eta Pedro
Mirren Cuando amaba las
tierras comuneras, 1978), zer
testuinguru historikotan sortu
ziren kontuan hartzen du eta
analisirako paradigma gisa
erretorika populista eta eleberri
horiek erromantze nazionalaren
premisak apurtzen dituelako
ideia proposatzen du. Bestalde,
Veloz Maggiolok, haren
«Tipología del tema haitiano
en la literatura dominicana»
(1972) artikuluan, harreman
tematikoa ezartzen du
haitiarraren eta gizartearen
eta haitiarraren eta paisaiaren
artean, eta haitiarrari berari
literatura nazionalean eman
zaion tratamendu moduen
tipologia bat osatzen du:
haitiar losintxariaren literatura,
haitiar minduaren literatura,
haitiar adulteratuaren
literatura, errukia pizten duen
haitiarraren literatura eta haitiar
integratuaren literatura.
11 | XX. mendean, haitiarren
migrazio-mugimendu
nagusienak 1915. urtean
hasi ziren, Estatu Batuen
lehenengo esku-hartzearekin
batera. Orduko hartan,
azukre-kanaberak mozteko
gurutzatzen zuten muga, baina
azukrearen industria krisialdian
sartu zen, eta ez ziren haien
herrialdera itzuli. Horren ordez,
beste jarduera ekonomiko
batzuetan hasi ziren lanean:
kafea eta kakaoa biltzen,
eraikuntzan lanean eta sektore
informalean (zaindariak, etxeko
langileak, kaleko saltzaileak eta
abar) (Nicasio y Pérez, 2007:
193).
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bat ikus daiteke.

12 | Andújarren Candela
eleberriko narratzaileak egoera
hori «una ciudad vertical
construida por mano de obra
haitiana» (2008: 109) gisa
deskribatzen du.
13 | Protagonistak zuzenean
eskaintzen digun irudi hori,
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Bestalde, interesgarria da ikustea testu hauetako pertsonaiak nola
irudikatu dituzten. Rey E. Andújarrek idatzitako «La sangre de
Philippe» (2005) ipuineko pertsonaia nagusia ere baden narratzaileak
lortu du etorkin egoera konpontzea, baina hark izan ezik beste inork
ez du haren egoera sozialean aldaketa bat dakarren estatus politikorik
lortu, guztiak bizi dira legez kanpoko egoeran, egoera prekarioan
edo miseria gorrian. Puntu honetan, aipagarria da kalean bizi diren
haitiarren presentzia, esaterako Hernándezen La estrategia de
Chochueca laneko kaleko saltzailea, edo Juan Dicenten «Eyeless»
(2007) poeman ageri den kaleko txakurrez («kaki»16) inguraturik bizi
den eskalearen pertsonaia lirikoa: «Luego el haitiano en la calle que
viene a ofrecerle una estatuica de madera, que mejor comprársela
que aguantar esa mirada de niño que odia» (Hernández, 2004: 19);
«En cada esquina de esta ciudad / hay una mujer haitiana / con un
niño en los brazos / y 2 monedas por ojo» (Dicent, 2007: 13).
Pobrezia eta zaurgarritasun egoera horrek okerrera jotzen du «La
sangre de Philippe» ipuinean immigrazio kasuetan ohikoa den
isolamendu eta samin sentsazioagatik. Bertan, deserrotzearen
inguruan hausnartzen da: hasteko, ideia hori epigrafean aipatzen
da autoreak «itzaleko» edo «kokapenik gabeko» identitateari
erreferentzia egiten dionean, Pessoaren «living with shadows»
bertsoak erabiliz, eta geroago ipuinean zehar garatu egiten da
Philippen bitartez, laguntza eske ari den haitiar-ikusezina:
vi un bulto negro a mi lado en la camilla extendiendo una mano […].
Me dijo que se llamaba Philippe […]. Lloraba porque no tenía a nadie y
se sentía solo […] me dijo que no le dolían los raspones […] ya que se
había pelado hasta el apellido, le dolía la soledad y la indiferencia de las
camillas, debajo de las escaleras de un hospital que no era el suyo, la
mitad de isla que le era ajena, lejos de su seca mitad, que estaba peor
(Andújar, 2013: 241).

Andújarrek, haren Candela (2007) eleberrian, are konplexuago

OHARRAK
non azaltzen den haitiarrak
direla neskaren auzoan
(eta auzoaren) eraikuntzalangileak, hurrengo beste bi
eleberrietan ere errepikatzen
da: «ella y un haitiano de la
construcción de enfrente que
mami ha traído para que la
ayude, me introducen un tubo
transparente por donde me
alimentan» (Hernández, 2005:
41); «el olor a cemento de la
casa y del olor de todos los
trabajadores haitianos que un
día la levantaron» (Hernández,
2013: 30).
14 | Ildo berari jarraituz,
Dicenten «La casa Mamey»
ipuinak eraikuntza-plan
horien atzean ezkutatzen den
ustelkeria salatzen du: «Las
construcciones aparecieron
con dinero lavado o sucio
o bendito. Los tractores y
los haitianos despertaron el
ensanche» (2010: 27).
15 | «Las construcciones se
las han conseguido a Tía Celia
un hermano de su mamá que
trabaja en el partido desde los
doce años, es por eso quizás
que Tía Celia va a todas las
reuniones del partido y en su
camioneta llega un sticker que
dice Balaguer 1986-90 de la
campaña pasada» (2013: 121);
«Ella y su hermano trabajaron
para Balaguer toda la vida,
y yo se lo creo porque mi
tío hasta llegó a cuidarle los
perros al presidente una vez
que estuvieron graves, unos
collies más feos que el diablo
a los que Tío Fin tubo a suero
durante una noche entera
porque se habían comido
por accidente un salchichón
envenenado» (2013: 127).
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babesturiko langile haitiarren legez kanpoko kontratazioari eta haien
lan-baldintzei egindako kritika sarkastikoa eta groteskoa egiten da;
eta Mingo pertsonaiaren figuraren bitartez pertsonen salerosketa
erregulatua salatzen da14. Hala, idazlearen azken eleberria 1992an
kokatzeak –Balaguerrek Amerikaren Konkistaren 500. urteurrena
ospatu eta Kolonen omenezko Itsasargia eta identitate hispanoaren
omenezko monumentuz beteriko Kolonaurreko Museoa inauguratu
zituen urte berean– eta Balaguerren gobernurako15 arkitekto
moduan lan egiten duen Izeba Celia pertsonaia agertzeak eragiten
du bigarren mailako pertsonaia horiek –diskurtsibitate nazionalak
gutxiesten dituzten horiek beraiek– eta baita kontakizunak ere
konnotazio ideologikoak hartuz joatea; haien bitartez salatuko da,
gainera, diskurtso nazionalak kolonialtasuna eta haren postulatuak
onartu izana.

16 | Dominikar Errepublikan
«perros kakis» deitzen zaie
kale-txakurrei, mestizoei, hau
da arraza nahasia dutenei,
gehienetan kaki koloreko ilea
baitute.
17 | Nombres y animales
lanean emakumezko
pertsonaia bat ere badago,
denbora batez eta haitiar
batekin kontaktua izan ondoren
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nunca ha podido ir a la escuela, sacar cédula, cobrar un cheque. Nadie,
de este lado de la isla, le hizo el favor de ir a un Juzgado de Paz y
declararla como hija; no puede reclamar nada a estas horas porque no
existe ningún papel que pruebe que ella nació aquí. Para los del lado de
acá su identidad es confusa y se sospecha que el padre era oriundo del
otro lado, así que siempre se sentirá rechazada.
Desde muy pequeña ya se empezaba a hacer preguntas de por qué los
otros muchachitos la relajaban de prieta fea y maldita haitiana (Andújar,
2008: 79).

Candelaren pertsonaiak, beraz, Dominikar Errepublikan jaiotako
etorkin haitiarren ondorengoek bizi dituzten egoera legal prekarioak
gorpuzten ditu, baita subjektu horiei ukatzen zaien aitortza politiko eta
soziala ere. Beste era batera esateko, Candela mugako pertsonaia
bat da, zeini autodeterminazio-eskubidea ukatu zaion; hori dela
eta, haren figurak aukera ematen du identitatearen, boterearen
eta komunitatearen inguruko hausnarketa bat hasteko19. Hala,
Candelak jasaten duen diskriminazioari erreferentzia egiten dion
goiko aipuaren bigarren zatiak abagunea eskaintzen dit diskurtso
dominanteak erabili dituen haitiarraren inguruko tropoak birsortzen
dituzten pertsonaiei (Valerio Holguínen arabera) buruz hitz egiteko.
Juan Dicenten «No excuses» (2007) poemako hizlari lirikoak
kontatzen du nola haitiarren sufrimendua oinezkoen, saminen
voyeurren gozamenerako ikuskizuna den. Hizlariaren hitzek islatzen
dute nola Haititik etortzeagatik bakarrik gizarteak gaizkile gisa
ikusten dituen, eta argumentu hori erabiliz, dominazioa eta mendean
hartzea justifikatzen diren: «[les gusta ver a un] haitiano que le caen
atrás por ladrón, / lo agarran, / lo amarran al paloelú de la San Martín
con María Montés, / le dan duro con un palo, / le dan duro con una
soga, / y después descubren que el ladrón era otro (Dicent, 2007: 7).

OHARRAK
hura hil baino apur bat
lehenago, sendatzeko boterea
izan zuena: «A final de cuentas
a quienes la gente venía a
ver era a ti y por quien hacían
fila era por ti. Armenia, la niña
faculta. La niña que curaba la
tuberculosis con una cuchara.
La parte del cuento de tu
mamá que más le gusta a la
gente es la que relata cómo se
te despertaron los poderes esa
misma noche al regresar de
avisar en el destacamento que
una haitiana había fallecido en
la vera del río» (Hernández,
2013: 86).
18 | Dominikar Errepublikan
mugako pertsonei buruz
(dominikar-haitiarrak edo
haitiar-dominikarrak) hitz
egiteko erabiltzen den
adjektiboa.
19 | Puntu honetan,
Candelaren pertsonaia,
emakumezkoa eta
arbaso haitiarduna, Rosi
Braidottiren «sujeto nómade»
kontzeptuarekin lotzen da, ez
soilik lekuz aldatzen delako,
baizik eta baita irudikatzeko
bideak eta irudikatzen diren
objektuak ere ordezkatzen
direlako: «el nómade
representa a la diversidad
movible; la identidad del
nómade es un inventario de
huellas» (Braidotti, 2000: 45).
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bihurtzen du lekuz aldatzeak eragiten duen inongoa ez izatearen
sentimendu hori Candelaren pertsonaiaren bitartez. Candela Santo
Domingokoa da, umezurtza, sendalaria eta prostituta17; Rotonda de
los Santos dominikarra zuen ama, eta «Jean-Marie Pieggot, alias
Francisco Ruiz, un poeta inédito y haitiano que cruzó la frontera
para construir este país de mierda» (Andújar, 2008: 37), berriz,
aita. Candelak –«la morena», «la negra culipandea»–, mugatarrak18
irudikatzen ditu, tarteko pertsonaia horiek, muga izatearen
ondorioz inolako egonkortasun identitariorik ez dutenak. Haien
mendekotasuna, hartaz, ez dator soilik ez herrialde batek eta ez
besteak ofizialki onartzen ez dituelako, baizik eta baita beltz izatera,
Bestea izatera kondenatzen dituen odolezko loturetatik ere:

Hala, ofizialtasunaren diskurtsoen errepikapenaren eta tropo
primitibistak erabiltzeko joeraren artean, Ahizpen Koroa izeneko
erlijio talde bateko pertsonaiak nabarmentzen dira. Andújarren
eleberriko pertsonaia horiek ez diote Candelari «esa haitiana»
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Al salir con la Coca-Cola, una Malta Morena y unos palitos de queso,
un gorila con uniforme camuflado lo detiene, le pide sus documentos y
entonces Rada comienza a temblar, alza la vista y ve un camión lleno
de haitianos en la parte trasera, con ojos de vacas pal matadero. Rada
no tiene documentos y dice «yo tlabajo en el hospital, allí». El gorila
se ríe y le dice «lo’documento» agarrándolo con el t-shirt de tie-dye y
empujándolo hacia el camión. En el colmado, donde han visto a Rada
mil veces, donde conocen el nombre de Rada, no dicen nada. Rada
dice: ‘pregunta allí, yo tlabajo ahí’, pero un golpe en el estómago le
hace soltar la botella […]. Media hora más tarde yo salgo a buscar a
Rada, el colmadero me dice: ‘¿el mono?’ Se lo llevaron pa Haití, ja,
ja, ja’. Yo pregunto y pregunto y sólo recibo chistes como respuestas.
«Lo devolvieron al zoológico.» El muchacho que hace las entregas del
colmado me enseña la Coca-Cola derramada: «le dieron un macanazo,
pa que montara en el camión, había como treinta» (Hernández, 2013a:
196).

Hala ere, badago ikuspuntu horri kontrajartzen zaion pertsonaia
bat, Candela laneko psikiatra, Macoseiro Tarántula doktorea, hain
zuzen ere. Aztertutako corpus osoan hura da beltzekiko fobiaren
eta auzoko herrialdearenganako gorrotoaren kontrako diskurtso bat
artikulatzen duen eta Torres-Saillantek aipatzen duen kontzientzia
nazional atrofiatu eta desarrazatu horretatik urruntzen den pertsonaia
bakarra. Bereziki aipagarria da mediku gisa, hau da, gizon ilustratu
gisa, haren argumentuak ulertzen ez dituzten Ahizpei aurre egitera
ausartzen deneko pasartea:
Aclara que Candela no es haitiana, sino hija de un haitiano y una
dominicana, lo que implica una cosa muy diferente, y que ella, según
lo que le han contado, nació de este lado de la isla. Pero el Coro de
Hermanas refuta con que eso no cambia nada, que lo de haitiano se
lleva en la sangre; Macoserio no se queda ahí sino que dispara con
todo: «Deberíamos de dejarnos de hablar mierda porque todos tenemos
el negro detrás de la oreja». Las Hermanas se agrupan como una bola
grande de músculos y pelos. Confiesan que no entienden aquello del
negro detrás de la oreja, y corren hacia el espejo a buscar a ese negro
para matarlo, para montarlo en un camión a punta de machete y armas
largas y rapatriarlo, para que vuelva a su otra mitad porque es mentira
que esta isla sea un pájaro de dos alas y mucho menos que forme un
territorio único e indivisible (Andújar, 2008: 70).
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Lubriniren sendaketa lanetan parte hartzen uzten, eta horretarako
aurrejuzguetan oinarrituriko anti-haitiartasunaren adibide baino ez
diren hamaika aitzakia ematen dituzte: «que los haitianos son ladrones,
que hieden, que hacen brujería, que son maníacos sexuales…»
(Andújar, 2008: 70). Jarrera hori berriro ere agertzen da Rita
Indiana Hernándezen Nombres y animales laneko auzokideengan.
Pertsonaia horiek, poliziak paperik gabeko Ramadés –Osaba Finen
albaitaritza-kontsultan txakurren ile-apaintzaile gisa lanean bukatu
zuen eraikuntzako langile haitiarra– atxilotzen duenean, ezagutzen
ez dutela esateaz gain, burlaz beteriko erretorika batean erortzen
dira, haitiarra animali bihurraraziz:
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Hala, posible da ikustea literatura-proposamen horietan autoreek
tropo primitibista menderatzaileak birsortzen dituzten pertsonaia
batzuk erabiltzen dituztela identitate dominikarraren inguruan
dauden imajinario dominanteak gezurtatzeko eta salatzeko
haitiartasunarekiko alteritatea mantentzeko erabiltzen den estrategia
beldurraren eta ikararen erretorika dela, subjektibitate horiek basati
gisa irudikatzen jarraitu ahal izateko: haitiarrak gaizkileak dira,
sorginak, tximinoak…
Hala ere, eta azken puntu gisa, esan beharra dago aipatutako
lanetako pertsonaia haitiarrek oro har bigarren mailako paperak
izan arren kontatzen diren istorioetan, nahiz eta gertakizun puntual
baten harira aipatzen diren eta orokorrean haien anonimotasunaren
atzean kolektibo oso bat ordezkatzen duten, badira hiru kasu non
pertsonaia haitiarrek protagonismo handiagoa hartzen duten eta,
baldintza desberdinetan, narrazioaren ardatz bilakatzen diren:
bere lurretik urrunduriko Candela, gurasoz eta herriz umezurtza;
Ramadés, agiririk gabeko eraikuntzako langile berraberriratua; eta
«La sangre de Philippe» ipuineko protagonista, egoera erregularrean
dagoen gazte parrandazalea, haitiarrean-Bestean bere atsekabea
eta benetako egoera ikusten dituena.
Candela, Andújarren eleberriaren izenburua izateaz gain, egitura
mailan narrazioko istorio desberdinen arteko komunikabidea
da; eta are gehiago, modu metaliterarioan, haren bizitza fikzio
bihurtzen da Lubriniren ipuinean, non, haurrentzako kontakizun edo
sortze kontakizun mitikobaten gisan, haien jaiotza erabiltzen duen
uhartearen banaketaren jatorria azaltzeko. Subjektibotasun horrek
iragan bat dauka (gogora dezagun Candelaren gurasoei buruz eta
umezurtz gelditu arte hezi zuen izeba «La Muda»-ri buruz hitz egiten
deneko pasartea), eta funtzio bat betetzen du guztiek nahi duten
subjektua izatearen ondorioz sortzen den argumentuaren baitan.
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Narratzaileak, ironia fina erabiliz, barregarri uzten ditu erlijio
talde horiek, haien ezjakintasuna azpimarratuz; eta aldi berean,
herritartasunaren inguruko arazoak ikuspegi zibiko eta legal
batetik (ius solis eta ius sanguinis) enuntziatzen ditu. Bestalde,
uharteari buruzko jarrera ideologiko eta politiko separatistei eta
anexionistei ere erreferentzia egiten die; eta deitzaile inklusibo
baten bitartez egituratuta dauden aipatutako Macoserioren hitzetan,
hispanotasunarekiko eta zuriekiko filiaren arbuiatzea eta izaera
mulatoaren aitortza nabari daitezke.

Bere aldetik, Nombres y animales laneko Radamés pertsonaiaren
historiari buruzko informazio apur bat lortzea posible bada ere (esate
baterako, platanoa eskaintzen diotenean ezetz esaten duenean,
muga gainditu zueneko garaiak gogoratzen dizkiolako), subjektibitate
horren garapena desberdina da. Eguneroko familiako dinamikaren
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Eta beste alde batetik, Andújarren ipuinean ageri den pertsonaia
dugu; harengan, garapen psikologikoa sakonagoa da haren historia
eta deskribapena pertsonaiak berak ematen baititu, narratzaileprotagonista denez gero. Era horretan, pertsonaiak esku-hartze
handiagoa dauka eta gizartean integratuago dago, hala etorkinpaperak eguneratuta dituelako nola enuntziazioan jarrera desberdina
hartzen duelako, hausnarketak «ni» baten baitan bilduz. Eta puntu
horretan esanguratsua da bere haitiartasuna kontakizunaren
bukaeran aditzera ematea (hasierako orrietan atzerritarra zela baino
ez zen esaten), Philippekin, bere Beste izaeraz konturatzeko aukera
eman zion beste haitiarrarekin, topo egiten duenean hain zuzen ere:
«Me fui con la cabeza gacha y dejé a Philippe atrás, como dejé a
todos mis seres queridos. Los dejé llorando» (Andújar, 2013: 241).
Ikusten dugunez, literatura-lan dominikar hauen proposamenetariko
bat «haitiartasunaren» egoera tentsioan jartzean datza, ez soilik
irudikapenak egiteko objektu bihurtuz, baizik eta, hainbat ikuspuntu
eta narrazio estilo erabiliz, irudikatzeko modu desberdinak
nabarmenduz; horri esker ikusten da nola ahots horiek irudikatzeko
eginkizuna hartu nahi izatea baino gehiago, ahots horien aitortza
egiten den, baztertuta daudela onartuz.

3. Ondorioak: isiltasunaren eta ezabaketen
kontrakoak diren irudikapen dinamikoak
Analisiari bukaera emateko beharrezkoa deritzot Doris Sommerrek
eta Néstor E. Rodríguezek literatura-lan dominikarrei buruz aurkezten
dituzten planteamenduak aztertzea, oso argigarriak izateaz gain
hemen egindako azterketarekin lotura estua dutelako. Sommerrek,
lehenago aipatu dugun haren One Master for Another: Populism As
Patriarchal Rhetoric in Dominican Novels lanean (1983) nabarmentzen
du herri-periferiko deiturikoek bizipen desartikulatzaileenganako joera
dutela eta gizarte tradizionalei eta haien baloreei men egiteari uko
egiten diotela (1983: 38). Néstor E. Rodríguezek, haren Escritura de
desencuentro en la República Dominicana (2007) liburuan, aipatzen
du testu dominikar garaikideek diskurtso dominantea ahultzen dutela
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parte izateaz gain, gazte protagonistarekin hurbiltasun eta baita
laguntasun harreman bat garatzeaz gain –neskak Rada esango dio
une batetik aurrera, harreman estuagoa eta konfiantza handiagoa
dagoela adieraziz–, neska gazte protagonistaren hitzen bitartez
ezagutuko dugu pertsonaia hori, eta ez narratzaile orojakile «neutro»
baten bitartez, Candela lanean gertatzen zen bezala; ondorioz,
diskurtsoan hautemate pertsonalak ageri dira eta subjektu puntual
bat da (neska protagonista narratzailea) haitiarrari kontakizunean
paper bat emango diona.
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Analisi honetan zehar aztertu dugu nola aipatutako literatura-lanetan
aniztasunez kargaturiko panoramika sozial alternatibo bat aurkezten
den (Rodríguez, N., 2003: 241), non haitiartasunaren presentzia
konstantea den. Egia da lan guztietan ez dagoela Dominikar
Errepublikako haitiarren mendekotasun egoera irauliko duten botereharremanetan aldaketarik; hala ere, badaude integrazioaren aldeko
keinuak, haitiarrak kasu batzuetan pertsonaien eguneroko bizitzen
eta istorioen parte bihurtzen baitira, eta besteetan protagonistak
bihurtzen dira eta enuntziazioaz ere arduratzen dira. Lan batzuetan,
haitiarra aipatu baino ez da egiten, eta besteetan garapen historiko eta
psikologiko sakonagoa dauka, eta noizbehinka historikotasun kutsu
bat ere nabaritzen da, egoera testuinguru soziopolitiko zehatz baten
barruan kokatzen delako. Dena den, lan hauei buruz nabarmendu
beharrekoa ez da irudikapenaren objektua, hau da, erdigunea ez
da subjektu haitiarra nola aurkeztuko den, ea errebindikatuko den
ala ez, baizik eta subjektuak aurkeztea bera, eta nola ekintza horrek
dominikartasunaren inguruko eztabaida identitarioa pizten duen.
Kontuan hartzen badugu «los estudios subalternos permiten
el desplazamiento de las teorías de la representación a las del
reconocimiento» (Rodríguez, I., 2011: 44) dioen ideia eta onartzen
badugu diskurtso zapaltzaileari aurre egiteko beharrezkoa dela
norberaren izaera onartzea, konturatuko gara ekoizpen hori jarrera
desarrazatutik urrundu egiten dela eta, belztasuna goraipatu gabe,
izaera mulatoari eta Beste-haitiarrari balioa eta aintzatespena
eskaintzen dien arraza-kontzientzia bat dagoela argi uzten duela.
Pertsonaia horien presentziak eta ematen zaien tratuak narrazio
horiek nazionalismo baztertzaileen kontrako narrazio bilakatzen
ditu, eta agerian uzten dute «decir lo dominicano es incluir a Haití
como una de sus variables fundamentales» (Mena, 2005). Hala ere,
lan horiek ez dute Bestea ukatzetik sortzen den identitate horretatik
askatzeko konponbiderik eman nahi; proposamen askatzaileak
izan ordez, kontzientzia kolektiboan erroturiko kontakizun
fundazionalak gainetik kentzeko beharra azpimarratzen dute, hau
da, enuntziazio espazio inkisidore gisa altxatzen dira eta hala
haitiartasunaren inguruan eraikitako tropo primitibistak nola gizarte
monolitikoan, hispanotasunarekiko filian, beltzenganako fobian eta
heteronormatibotasunean erroturiko diskurtso identitario dominikarra
tentsioan jartzen dituzte.
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izaera nazional dominikarrari dagokionez, gizartearen imajinarioak
baztertzen dituen subjektibitateei lekua egiten dietelako (2007: 143144). Bi ideia horiek milurte berriko literatura-ekoizpen dominikarrari
aplikatu ahal zaizkiolako ideia abiapuntu gisa harturik, testu honen
hasieran planteaturiko galderak berrartuko ditut, non itauntzen zen
zer toki duten «dominikartasunaren» proposamen estetikoek eta
nola baldintzatzen duen jarrera ideologikoa haitiarraren figurak.

138

Ikerketa honetarako erabili diren literatura-lanek erakusten dute
nola Beste-haitiarra irudikatzeko arazoak alde batera uzten diren
norbera Bestearekiko harremanaren arabera identifikatzeko arazoen
eraginez. Lan hauek, beraz, konpromiso ideologiko eta kultural
sakon baten estetikaren baitan kokatzen dira, fikzio identitario horiek
gezurtatu nahi dituena eta (literatura-lanak gudu-zelai bilakatu gabe)
oraindik ere gaur egun indarrean dirauten erretorika kolonialaren
oinordetza diren proposamen betikotzaile eta legitimatzaile horiei
aurre egiten diena.
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Ildo beretik jarraituz, posible da kultura-ekoizpen hauek Homi
Bhabhak «narrativas del desplazamiento» (1994: 290) deritzonekin
identifikatzea, modernotasunaren diskurtsoak apurtzeko nahia
baitute diskurtso horiek ezbaian jarriz eta tentsiozko egoerak sortuz,
amore emate, axolagabetasun edo etsipen jarreretatik urrunduz.
Hori dela eta, eta esandako guztia kontuan hartuz, ikusten dugu
literatura-proposamen hauen balioa diskurtso kritikoan kokatzen
diren idazle dominikar hauen jarreran datzala, ofizialtasunarekin
bat ez etortzeaz gain konplize izateari ere uko egiten duena. Hala,
haien lanetan pertsonaia haitiarrentzako lekua egitea ez da soilik
ekintza ideologiko bat, baizik eta baita estrategia diskurtsibo bat
ere dominikartasunari buruz hitz egiteko eta dominikartasun-Beste
bat onartzeko aukerari buruz eztabaidatzeko. Hala, eta Spivakek
(2009: 70) esandakoari jarraituz, proiektu horien atzean uste hau
dago: mendeko subjektibotasun baztertuak aintzat hartzea lortzeko
beharrezkoa da irudikapenak egiteari ez uztea. Hala ere, autoreak
ez dira horrekin konformatzen, harago doaz; izan ere, haien lanetan
posible da irakurtzea haien enuntziazio tokia –literatura lanak–
egitura eta narratiba soziopolitiko hegemonikoak betikotzeari uko
egiten dion interbentzio eta apurketa espazio gisa ulertzen dutela
eta, ondorioz, prest daude diskurtso dominanteak destokitzeko,
dominikartasuna barrutik arazo bihurtuz, hau da, haien irudikapeneskemak osatzen dituzten ideologiak kontzienteki ulertuz.
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