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EDITORIALA
 

 

Joan zen martxoaren 12an gure Urteko Batzarra 
atzeratzea erabaki genuenean, ezin genituen imajinatu 
hurbiltzen ari zitzaigun pandemiaren garrantzia eta 
ondorio larriak. 

Agindu ziguten berrogeialdia (Euskaltzaindiaren 
Hiztegiaren arabera, …eritasun kutsakorren bat bide duten 
pertsonei ezartzen zaien bakarraldia, lehen berrogeiren 
bat egunekoa zena) oso gogorra izan da (pertsona maite 
edo kutun, seme-alaba, biloba, guraso eta abarrengandik 
bereizita egon beharragatik) eta oso luzea. 

Bideo-deiei esker musu eta besarkada birtualak trukatu 
ahal izan ditugu, eta gaur egun ere oraindik ezin ditugu 
errealak eman, baina laster ahal izango dugu. 

Gure kolektiboan (60 urtetik gorakoenean) izan da gaixoen 
ehuneko handi-handi bat, aurrekari bako heriotza-
kopuruarekin. 

Horregatik, oso garrantzitsua da agindutako osasun-neurri 
guztiak ondo betetzea, ohiko gripe-kanpainari berme osoz 
aurre egin ahal izateko, baita, Jainkoak ez dezala gura!, 
egungo koronabirusaren berragertzeari ere. 

Elkarteari dagokionez, "urrutitik lan egin dugu", baina 
egoerak beharturiko erritmo apalarekin, besteak beste, 
kontsultei posta elektronikoz erantzun diegu, izan diren 
altak kudeatu ditugu, web-orria elikatu dugu artikuluak eta 
jasotako eskaintzaren bat sartuz, Hazia-n ditugun 
erantzukizun edo ardurak bete ditugu, eta zenbait 
jarduera prestatu ditugu: hala nola, datorren irailean 
egiten saiatuko garen Batzarra eta ondorengo bazkaria, 
eta hilabetea amaitzeko, osasun-berme guztiekin egin ahal 
bada, 7 eguneko txangoa, seguruenik irailaren 28tik 
aurrera, aldizkarian bertan aurreratzen den legez, eta 
jasotako produktu-eskaintza pare bat. 

Zuen maite edo kutunekin topaketa edo berrelkartze 
zoriontsua opa dizuet, gure oroimenean betiko geratuko 
den uda berezi honetaz gozatzea, zalantza barik aldatu 
egin baitu gure balio-eskala berezia, eta berrogeialdi luze 
honetan hainbeste irrikatu dugun familia-giroa sendotzea, 
aurrez deskonfinatzea ondo burututa. 

Zaindu ondo zuen buruak, eta uda amaitzean ikusiko dugu 
elkar. 

 

 

 
 
 
Cuando el pasado 12 de marzo decidimos aplazar la 
celebración de nuestra Asamblea Anual no podíamos 
imaginar el alcance y graves consecuencias de la pandemia 
que se nos avecinaba. 
La cuarentena (aislamiento preventivo a que se somete 
durante un período de tiempo, por razones sanitarias, a 
personas .... s/ RAE) que nos dictaminaron ha sido 
durísima (separados de nuestros seres queridos, hijos, 
nietos, padres, etc.) y muy larga. 
Gracias a las videollamadas hemos podido intercambiar 
besos y abrazos virtuales que al día de hoy todavía no 
podemos hacer realidad, pero pronto podremos llevarlos 
a cabo. 
Nuestro Colectivo ( > 60años ) concentra un altísimo 
porcentaje de afectados con resultados de óbitos sin 
precedentes. 
Por eso es muy importante que mantengamos todas las 
precauciones sanitarias prescritas que nos permitan 
afrontar con garantías la tradicional campaña anual de 
gripe y si se produjera, dios no lo quiera, un rebote del 
actual coronavirus. 
En cuanto a la Asociación, hemos "trabajado a distancia" 
si bien con el bajo ritmo al que ha obligado la situación, 
atendiendo las consultas por e-mail, gestionando las 
posibles altas, manteniendo la página web e incorporando 
los artículos y alguna oferta recibida, cumpliendo con 
nuestras responsabilidades en Hazia y preparando algunas 
actividades como la Asamblea que vamos a intentar 
celebrar el próximo mes de septiembre y la posterior 
comida para terminar el mes, siempre si sea posible 
hacerlo, con todas las garantías sanitarias, con una 
excursión de 7 días a partir, probablemente, del 28 de 
septiembre, como se avanza en la propia revista y un par 
de ofertas de productos recibidas. 
Os deseo un feliz reencuentro con vuestros seres queridos, 
disfrutando este especial verano que siempre quedará en 
nuestra memoria, cambiando sin duda nuestra particular 
escala de valores y consolidando el espíritu familiar que 
tanto hemos añorando esta larga cuarentena y que aún 
debemos desescalar. 
Cuidaros mucho por favor y nos vemos al finalizar el 
verano. 
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Neguko txangoa: Tolosa, Idiazábal, Zerain, Segura 

8 martxoa, 2020, Jose Ignacio Segovia 

Otsailaren 20an, ostegunean, Gipuzkoako lurretan gertatuaren laburpen txiki bat egiteko eskatu zidan berriro 

Jorgek. 

Hasteko, eguna eguzkitsu eta distiratsua izan zen, fresko samarra, bazirudien guretzat berariaz programatu 
zutela klimatologiaren jabeari errogatibak eginez, nahiz eta ez dakigun nor den jabe hori. 

Patroi eta babesleen zerrendan bila ibili naiz eta Santa Rita aurkitu dut, ekaitzena; baita Santa Barbara ere, 
meatzariena eta artillariena; eta San Gria, mozkorrena; baina meteorologoentzat inor ez. 

Autobusera sartzeko behar ziren txartelak egiaztatu eta zahartzaroaren aurkako kontrol zorrotzak gainditu 
ostean, germaniar puntualtasunarekin –goizeko 9:00etan– abiatu ginen ia betetako bi autobus distiratsutan, 
bajaren batzuekin gripe arruntengatik, baina ez koronabirusik eta ez antzekorik. 

Bidaia atsegina, salbu eta Areitioko tunelean sortutako auto-ilara txikia, zabortegiko zorigaiztoko ezbeharraren 
hondakinak kentzeko lanak direla eta. Langile batzuk ikusi genituen hondakinak kentzeko beharrean. Bide ona 
Bergararantz. Deskargako tunel berrietatik igaro eta ordu eta erdi eskasean Tolosan ginen

 

Hiribildua banderaz, zintzilikarioz eta oihalez apainduta zegoen marrazki koloretsu ugarirekin. Ertzain-etxearen 

fatxada ere apainduta zegoen. 

Autobus bakoitzerako gidari bat genuen zain, gureak, bitxia bada ere, “Braian” zuen izena, Brian esango lukete 
beste batzuek, eta oso era atsegingarrian eman zigun xehetasun historikoen eta hiriko pasadizo txikien berri. 

Zerkausiko merkatutik hasi ginen; harresiz kanpo Oria ibaiaren gainean eraikita dago, garai batean herriak bere 
barne-espazioan zituen mugapenen ondorioz. Beraren azpian, eta zoladuran zeuden argizuloen bidez, hiribildua 
inguratzen eta babesten zuen harresiaren zimendu-aztarnak ikusi genituen. Garai batean hura ixten zuten arku-
ateetako bat ikusi genuen. 

Hiriaren garrantziaz dokumentatu gintuen. Probintziako hiriburua izan zen, Nafarroaren eta Kantauriko beste 

portu batzuen arteko komunikazio-gune bat baitzen, iragan historiko garrantzitsua zuena. 

Urte askotan zehar pribilegio eta foru ugari izan zituen, Donostiak ez zituenak, hau arrantzale-herrixka bat baino 
ez baitzen, Erregina udak pasatzera iritsi zen arte, eta, noski, orduan goratu beharra zegoen, hiriburu kategoria 
emanez. Tira, apur bat erreta daude Ñoñostiarrekin. Era berean, gogorarazi zigun Tolosa karlismorako joera 

handienetakoa izan zuen hiria izan zela. 
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Beste bitxikeria batzuen artean, zezen-plaza, XX. mende hasierakoa, urtero zezenketak izaten dituzten 
bakanetakoa da. 

Euskal Herria plazan dagoen Txotxongilo Museora eraman gintuen, eta gero haren ondoko Bide-Bide hotelera 
joan ginen, han gure zain baitzeuden hamaiketako eder batekin: kafetxoa, tortillak, pastelak, kroketak, … oso 
erakargarria dena, goiz freskoa zen-eta. 

Tolosaldeko espezialitateetako bat ere aipatu zuen, bertoko babarruna, “anothergauza” dena eta bertan dasta 
daitekeena. Erabat beltza eta pikart bakoa izateak bereizten du. Ez da aurrez beratzen utzi behar, eta su eztitan 
egosi behar da, irakin handirik gabe, hautsi ez dadin. Txuletez hitz egingo dugu eroaten gaituzten beste egun 
batean. 

Zigarrotxo, teila eta xaxu ospetsuak erosteko aprobetxatu genuen, nahiz eta irmo adierazi behar dudan askoz 

hobeak direla Deustuko California gozotegikoak 

 

12:00etan txupinazoa bota eta salto egitera. Jende gaztea udaletxeko plazan oso animatuta. Suziriari su eman 
ezinda ibili zen arduraduna, baina, azkenean, atera zen inauteriak iragartzen zituen txupinazoa. Gazteak, 

saltoka eta jauzika, konpartsetan kalejiran. Zaharkituok, inbidiak urtzen, autobusetara joan ginen. 

Ordu-orduan, autobusa eta bidaiariok Idiazabalera iritsi ginen Aranburu gaztandegira, eta han gure zain zeuden 
gaztak zelan egiten dituzten erakusteko. 
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Prozesu guztia ikusi genuen: behiak jeztea, pasteurizatu barik esnea berotzea, gatzagia eta gatza ematea, 
moztea, moldekatzea, prentsatzea, lehortzea, ontzea, … eta hori guztia altzairu herdoilgaitzezko upeletan, 
garbitasun bikainarekin. Gaztak dastatzen irakatsi ziguten, kontuan izanda haien kolorea, lurrina, testura eta 
ahosabaian zaporea. Tira, egundoko esperientzia neofitoontzat. 

1.200 ardi dituzte, eta gaztak 10 hilabetez egiten dituzte. Gutxi gorabehera, zazpi litro ardi-esne gordin 
pasteurizatu bako behar dira, behar bezala ondutako kilo bat gazta egiteko. 

Duela urte gutxi batzuk arte, larre batzuk Segurako Aranburu familiarenak ziren, gure lankide baten amaren 
familiarenak. Gaztandegiak, abizen bera izan arren, ez du hurbileko ahaidetasun-harremanik familia horrekin. 

Gazta batzuk erosi ostean Zerainera joan ginen, Ohiarte sagardotegira, han ere gure zain zeuden eta. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Eserita, behar den bezala, ez zutik, beste batzuetan lez. Sagardo gozo eta freskoa dastatzeko txistor-pintxo txiki 
bat eman ziguten; atzetik etorri ziren bakailao-tortilla, oso mamitsua (arrautza askokoa), bakailao puska bat 
tomate eta piperrekin, eta txuleta zatikatua. Postre gisa, gazta, Idiazabal noski, irasagar-gozokia, intxaurrak, … 

eta kafea eta txupitoak. 

Dena oso ona, ugari eta bikain zerbitzatua. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Bapo berdinduta eta asebeteta, bilbainada batzuk abestu genituen Angela, Araceli eta Jorgeren osasunari topa 

eginez, dena zehazki eta ezin hobeto antolatu zutelako. 

Jarraian Segurara. Zeraindik oso hurbil dago, eta han ere gidari bat genuen zain, herriaren duintasuna 
ezagutarazteko prest. Alfontso X.a Jakitunak sortu zuen Segura, eta kokaleku estrategikoa duenez, goragune 
batean eta Oria ibaitik gertu baitago, garrantzitsu bihurtu zen. Erdi Aroko herrigunea almendra motakoa da, 

kaleak ia paraleloan ditu, kantoi edo kalezuloz zeharkatuta. 
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Monumentu Historiko-Artistikoa den Jasokundearen 
Parrokiara sartu ginen, gotiko estilokoa erretaula 
Churrigueresco oso aberatsa duena. Ez dut gogoan hain 
zutabe lirainak dituen beste elizarik. Oso interesgarria. 
Erdiko lanpara edo argi-armiarma ikusgarria da, eta 
esaten da Lyongo katedralerako zela, baina lekuz 
aldatzean egindako hutsegiteagatik Seguran geratu zela. 
Inskripzio bitxi batzuk daude fatxadan: “La maldición de 
la madre abrasa y destruye de raíz hijos y casa” 
(Amaren madarikazioak seme-alabak eta etxea erre eta 
suntsitzen ditu errotik), eta beste bat, “En la casa del 
que Jura no faltara desventura” (Birao egiten duenaren 
etxean ez da zorigaitzik faltako) dioena. 

 

Bertan jaioen herritar-izena segurar da, baina “zopajaleak” ere esaten 
zaie ezizenez 

Hainbat jai eta tradizio ditu, eta batez ere Aste Santukoak 
nabarmentzen dira, Gipuzkoan prozesioak egiten diren leku 
bakanetako bat baita. Beste ohitura errotua San Nikolas Txiki Eguna 
da; bertan, herriko haur bat gotzain izendatzen dute, eta gotzainari 
dagokion lez jantzita, herriko haur guztiekin batera kantu bat abesten 
ibiltzen da, balkoietatik gozokiak botatzen dizkieten bitartean. 

Ilunabarrean autobusetara joan ginen erdi lotan, eguna oso 
egitekotsua izan baitzen eta klase pasiboko izateak ez duelako jada 
barkatzen; gure Botxo edo zulora itzuli ginen ordu-orduan, 
arratsaldeko 8etan. 

Eskerrak eman behar dizkiegu dena zuzen baino zuzenago 
antolatzeko hainbeste saiatzen direnei. Txango BIKAINA, ikastetxean 
ere ez gintuzten hain ongi eta hain PREZIO ONEAN inora 
eramaten!!!!!!!!!!!!. 

ZAINDU ETA AGUR GUZTIOI!!! 
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Neguko txango bat 

5 martxoa 2020, José Andollo 
 

Joan den ostegunean, otsailak 20, eta gure Erretirodunen Elkartearen gidoiaren arabera, boluntarioen 

arrakasta handiarekin, “EZ DAGO TXARTELIK” ipini behar izan baitzen, ohiko irteera-puntuan elkartu ginen 
TOLOSAra, IDIAZABALgo ARANBURU gaztandegira, ZERAINgo OIHARTE sagardotegira eta, azkenik, 
SEGURA Erdi Aroko herrira joateko. 
Puntualtasun bikainarekin ─azkenak irteera-ordua baino bi minutu lehenago iritsi ziren, eta beste guztiak 
ordurako autobusetan eserita zeuden, hori da hori antolaketa!─, Bilbotik irten ginen lehen etaparantz, eta 
aurreikusitako orduaren inguruan iritsi ginen bertara. 

Han gure zain zeuden gidariek Tolosa hiriaren, garai batean probintziako hiriburu izanaren, bisita labur baina 
interesgarria egin ziguten. Nafarroako zubitik Berdura plazara, barazkien azoka egiten den lekura sartu ginen, 
betiko lekuan jarraitzen duelarik; kolore biziz apainduta zegoen, gure Athletic-en kolorez, gustu oneko jendea 
leku guztietan dago eta. Gero Gaztelako Atearen aldetik Euskal Herria Plazara iritsi ginen, tolosarren gaur 
egungo bilgunera; txikiagoa izan arren, gure Plaza Barria edo Donostiako Konstituziorena gogorarazten ditu 
plaza honek. Han gure Elkarteak atsedenalditxo bat eman zigun, eta denbora izan genuen tortilla gozo edo 
kroketa eder bat egiteko, kafetxo batez lagunduta. 

TOLOSAko INAUTERIetako OSTEGUN GIZEN zenez, Udaletxeko plazara hurbildu ginen; izan ere, eguerdiko 
12etan jaien hasierako txupinazoa jaurti zen, eta han herri osoa zegoen bilduta mementoaz gozatzeko: txikerrak, 
handiak, ertainak, haur-kotxeetan zeuden umetxoak, aitaitak, amamak, …; nire ustez, San Ferminetakoarekin 
parekatzeko modukoa izan zen. Azpimarratu behar dut herriko balkoi guztietatik zintzilika zeudela maindire edo 
“izarak”, horrela deitzen zirela esan zigun gure gidari Jon Anderrek; bakoitzak bere kolore eta formak zituen, 

asko xake-itxurakoak; hala, Tolosak bere festa-jantzirik onenak erakusten zituen: ikusgarria! 

Berriro ere puntualtasun txalogarriz, Idiazabal aldera abiatu ginen, ARANBURU gaztandegira, Ordiziako zein 
Gernikako gazta-lehiaketak hainbat aldiz irabazitakora. Han Olatzek, pertxenta eta oso adierazkorra bera, 
gaztandegiaren historia kontatu zigun, ardi-kopurua, zelan dituzten bi taldetan, eta zelan izaten dituzten 
arkumetxoak Gabon eta uda bezperetan, eta 30 egunez amaren esnea bakarrik hartu ostean… keinu argi eta 
garbia egin zuen… hiltegira doazela; gazta egiteko prozedura ere kontatu zigun, bere identifikazioa eta abar. 

Haren osabak, hiru anaia dira, sarrerako berba askorik gabe, 4 produktu erakutsi zizkigun, bat 4 hilabetekoa, 
gauza bera ketua, eta beste batzuk urte eta erdikoak, ketu bakoa eta ketua; haiek dastatu ahala, bakoitzaren 
antzinatasuna eta kea bereizten joan ginen, eta gero, gura izan zuenak, gehien gustatu zitzaizkionak erosi 
zituen. 

Asti handirik ez genuenez, berehala OIHARTE sagardotegira joan ginen, eta han, ingurune paregabean, 
sagardotegietan ohikoa den menua genuen gure zain: bakailao-tortilla, bakailaoa, txuleta, sagardoa gura beste, 
eta postre lez intxaurrak eta gazta irasagarrarekin, eta tragoxka bat gure Elkarteak gonbidatuta 

Azkenean, iritsi ginen Segurara, Erdi Aroko herri ikusgarrira; ideia bikaina izan zen hura txangoan sartzea. Nik 
ez nekien herriaren edertasunari buruz ezer, ezta monumentu historiko-artistiko izendatuta zutenik ere 
Jasokundeko Andre Mariaren parrokia-eliza, erretaula bikain bat duena; denbora gutxi izan arren, talde osoari 
erakutsi zigun Arantzak: ezagutza handiko gidaria zen, komunikazio on eta ahots argi eta ozenekoa. Txunditu 

egin ninduten herriko familia handien hilobiek, beraien oroitzapena ez ahazteko eginak, benetan ikaragarria! 

Elizako txoko batean, angelu zuzenean eta ondoz ondo grabatuta, honako hau jartzen du: 

“EN LA CASA DEL QUE JURA, NO FALTARÁ DESVENTURA “ (BIRAO EGITEN DUENAREN ETXEAN EZ DA 
ZORIGAITZIK FALTAKO) eta  
“LA MALDICION DE LA MADRE ABRASA Y DESTRUYE DE RAÍZ A SUS HIJOS Y CASA” (AMAREN 
MADARIKAZIOAK SEME-ALABAK ETA ETXEA ERRE ETA SUNTSITZEN DITU ERROTIK) 

Are ikaragarriagoa!. 

Denbora amaitu eta argia amatatu zenez, autobusera eta bueltan Bilbora. 
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Laburbilduz, egun ederra, eguraldi bikaina izan genuen, eta ‘baina’ren bat jartzekotan, eduki larregitxo, agian; 
beraz, Tolosara eta Segurara berriro itzuli beharko dugu, lasaiago gozatzeko. 

Eta gure lagun Periko Atutxaren “gatzarekin” eta “pasadizoekin” idazteko gai ez naizenez, eta gizona 
atsedenean zegoela dakidanez, zuzenean berari eskaintzen diot hau, besarkada handi batekin!!! 
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hogei segundo 

22 abendua 2019, Jesús Montero 

 

Metroko nasa etxera iritsi gura duen jendez mukuru 

dago. Arratsaldeko zortziak, jada gautu du. Puntako 
ordua, denak presaka. Hotz egiten du eta kanpoan 

euria eten barik. 

Igogailuaren aurrean ilara luzea sortu da. Bi aulki 
gurpildun aurreratu dira, itxaroten daudenak atzera 
utzita. Erabateko lehentasuna dute. Jendeak 
lehentasuna onartzen du, baina ez oso gogo onez. 
Ume-aulki bat, ama gazte batek bultzatua, eta elbarrien 
aulki bat sartu dira lehenak kabinara. Gainerako lekua 
guztiz bete du estu-estu sartu den jendeak. Hasi da 
igoera. 

Bi orgak bata bestearen atzean geratu dira. Umeak bi 
urte-edo izango ditu, aurpegi biribiltxoa, ile nahasia, eta 
eten barik mugitzen da eta eskuak astintzen ditu. Elbarriak berrogeita hamarren bat izango ditu, ez ondoegi 
eramanak. Gorputz handi zabarra, egunetako bizarra, jantzi xumeak, eta ilea euriak bustita du. Ez da erraza 
gurpil-aulkian nork bere burua babestea. Bere baitara bildua, haren aurpegi serioak nekea adierazten du: gaur, 
hotz eta euriagatik ezatsegina den egun honetan, gainditu behar izan dituen eragozpen guztiek eragindako 
nekea; eta beste neke bat, sakonagoa, kroniko bihurtua eta begitartea zimurrez markatu diona. Batek daki 
zenbat oztopo, eta noizdanik, gainditu behar izan dituen kontrako, bere mugapenetarako diseinatu bako, 
ingurunearekin borrokan. 

Biak, umea eta gizona, maila berean daude. Orgek berdindu dituzte. Haurra, jakin-minez, atzerantz bihurtu da. 
Antzeko bat ikusi du beste organ, baina ezberdina den susmoa hartu dio. Ez, ez da bera lakoa, ezta beste 
batzuetan ikusi dituen beste ume batzuk lakoa ere. Elkarri begiratu diote. Umearen begietan harridura, jakin-
mina, itxaropena dago. Besteak, helduaren begiak, goibeltasun lauso batek estaliak, oraindik zehaztu bako 
argitasuna hartuz doaz. 

Ustekabean hiru txistu-hots entzun dira: “fiu, fiu, fiu”. Elbarriak bozina sakatu du. Harrituta, igogailuko bidaiari 
guztiak mutu geratu dira, urduri samar. Bi protagonistek zer egingo zain daude besteak. Berriro “fiu, fiu, fiu”. 
Gizonak berriro sakatu du botoia bere begiak umearengan josita. Aldi berean, haren ezpainetan irribarre gozo 
eta xaloa agertu da, une batez haren aurpegia argitu duena. Haurrak, harrituta eta pozik, gizonari begira 
jarraitzen du. Berak ere irribarre batez erantzun dio, gero eta argitsuagoa eta bere lau hortzak agerian uzten 
dituena. Bai, irribarre egin dio, ume batek bakarrik dakien lez. Bere eskutxoa luzatu du gizona ukitu guran. 
Harekiko harremana, haren adiskidetasuna gura du. Biak harrapatuta geratu dira begiraden, irribarreen, 
samurtasunaren truke horretan. Une magikoa izan da. 

Jendea hunkituta dago. Talde anonimo hori, hainbesteko presa duena, gizatiartu, humanizatu egin da. Elkarri 
begiratu diote begi distiratsuz, samurtasunez. Une berezi horren konplize dira. 

Ibilaldia amaierara iritsi da, hogei segundo iraun du. Atea zabaldu da, orgak irten dira lehenik. Gero, banan-
banan, gainerako guztiak. Kanpoan atertu barik euria eta oraindik ere hotz. 
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ITZIAR 

7 urtarrila 2020, Jorge Ibor 

 

 

Bilbora ikastera eta bizibidearen bila etorri eta berton geratu nintzen ezkonduta neska batekin, Edurnerekin. 

Baserritar peto-petoa zen. Ikasle ona izaki, Bilboko Unibertsitatera etorri zen, eta han ezagutu genuen elkar. Eta 
hemen geratu ginen bizitza osorako. Baina geure bizitzaren jatorriak eta lehen urteetan inguratu gintuzten 
pertsonak ez dira ahazten. 

Horregatik, Edurnek eutsi egin zion, urrun samarretik izanda ere, haurtzaroko eta nerabezaroko lagunekiko 
harremanari. Batez ere, Maiterekin. Pertsona xarmangarria zen. Eta harremana, noski, nik ezagutu baino 
lehentxoagatik Maiteren senarra zen Josebarekin ere. 

Bikote zoragarria zen. Bizkaiko ekialdean bizi ziren, beraien baserrian. Edurneren gurasoen auzokoak ziren. 

Maitek eta Josebak, biek zituzten neba-arreba gazteagoak. Ia beraiek haziak ziren. Gaur egun familia ugariak 
izango ziren. Agian horregatik, lehen unetik gura izan zituzten beren seme-alabak. Lehenbailehen, gainera. Bat 
baino gehiago, “hiruzpalau, gutxienez”, esaten zuen Josebak. “Geldi hor!”, erantzuten zion Maitek, “igartzen da 
bai ez dituzula zuk ekarri behar mundura!”. 

Baina ez ziren iristen. Azkenean, ezkondu eta bost urtera, Maite haurdun geratu zen. Hura poza! “Neskatila 
bada, Itziar jarriko diogu izena”, esaten zion Josebak Maiteri. Haurdunaldia gogorra izan zen, oso gaitza. Behin 
baino gehiagotan egon zen umekia galtzeko zorian. 

Osagileak bere jakintza eta maitasun guztiz artatu zituen, eta guztien artean prozesua ondo burutzea lortu zuten. 
Eta neskatila bat jaio zen: Itziar. Baina amatxorentzat arazo gehigarri batekin etorri zen: ezingo zuen beste 
seme-alabarik izan. Horregatik agian, egunetik egunera gehiago maite zuten zeukatena. Mundura ekartzea 
hainbeste kosta izan den alaba bakarra maitatzen den lez. 

Umetxoa bedeinkazio hutsa izan zen hasieratik. Polita, buruargia, bizi-bizia. Ez zuten hori aitaitak eta amamak 
bakarrik esaten. Horrelakoa zen berarekin alditxo bat jolasean ematen zuen edonorentzat. Zer gozamena!. 
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Ikastolara joateko garaia iritsi zitzaion. Asko ez zela zendua zen Madrilen agintzen zuena eta askatasunez ikas 
zitekeen ikastoletan. Euskaraz, noski, Josebari gaitz samarra egiten zitzaion euskara horretan, baserrian berba 

egiten zuten lakoa ez zela iruditzen baitzitzaion. Baina guztiok bateratzeko beharrezkoa. 

Ikastolan lagatzea trauma txiki bat izan zen. Egunero joan ziren beraren bila urte askoan, harik eta neskatoak 
esan zuen arte jada handia zela. Etxeko lanak egiten laguntzen zioten eta bizitzako urrats guztietan babesten 

zuten. Familia guztietan lez. Tira, ama Maite izanda, apurtxo bat gehiago. 

“Ez ezazu Itziar horrenbeste mimatu, biziatu egingo duzu eta”, esaten zion eten barik Maitek Josebari. “Lelotu 
egingo zaigu, edo zerbait okerragoa”. Baina eskatzen zuen guztia ez ematea ezinezkoa zen. Beraien neskatila 
gurgarria zen, etxeko printzesa. Munduko politena eta zintzoena. Eta buruargiena. Dena gutxi zen harentzat. 
Gainera, Josebak ikusten ez zuenean, Maitek berdin jokatzen zuen. Eta aitaitak eta amamak, zer esanik ez. 
Adurra zeriela zeuzkan denak. 

Haziz joan zen. Amaitu zituen Ikastolako ikasketak. Beti nota onekin, oso behargina baitzen. Eta beti pozik. 
Bilbora joatea eskatu zuen, lagunak ere joango ziren Institutura. Erdialdean dagoen batera. Maitek esaten zion: 
“Urrun dago eta eskolak amaitzen dituzunean ordubete itxaron beharko duzu autobusez etxera etortzeko”. 

Baina Itziarren zerbait eskatzen bazuen, Josebak eman egiten zion, zalantza barik. Eta Maitek amore ematen 
zuen azkenean. Eta Institutura joan zen. 

Lehen urtean, gutxi-asko dena ondo joan zen. Bigarren ikasturtean autobusen bat galtzen hasi zen eta etxera 

beranduago iristen. Eta notak jaisten hasi ziren. Asko, gainera. 

Asteburuetan iskanbila sortzen hasi zen. “Ezin liteke etxera hain goiz itzuli. Nire lagunak beranduago etxeratzen 
dira. Eta Bilbon astea pasata hain nekaturik egoten naizenez, merezi dut atsedena. Eta ondo pasatzea. Eta 

gauetan kanpora irtetea”. Beti lez, gura zuena lortzen zuen. 

Iritsi ziren nota txarrak. Oso txarrak. Uda hartan ikasketetarako errefortzua jarri zioten, baina aurrerapen 
urriarekin. Ederra eta jendearekin atsegina izaten jarraitzen zuen, baina orain erreakzio bitxiak zituen. Maitek 
eta Josebak ez zekiten zer egin. “Aldaketa izango da”, esaten zieten. Eta sinetsi egiten zuten. Ez zegoen beste 
aukerarik. 

Egun batean abisatu zuen Bilbon geratuko zela lotan, Institutuko lagun baten etxean; gurasoek ez zuten laguna 
ezagutzen. Handik egun gutxira, berriro geratu zen Bilbon. Eta geroxeago, berriro. Abisatu barik ere bai. Errieta 
egiten bazioten etxean, sumindu egiten zen. Haren bizimodua arazo bihurtua zen familiarentzat. Eta pentsa 
zenbateraino maite zuten! Zein garrantzitsua zen gurasoentzat! “Egunen batean heldu eta zentzutasuna sartuko 
zaio”, pentsatzen zuten. 

Sarri irteten ginen bi bikoteak elkarrekin. Beren arazoak kontatzen zizkiguten. Itziar izaten zen elkarrizketa 
guztien ardatza. Kalezulo batean lez zeuden eta ez zekiten zelan irten. Familia abandonatzeko mehatxua ere 
egina zien alabak. Laguntzen saiatu ginen, zaintzeko, jagoteko eskatu ziguten, edozein aitzakiaz baliatu eta 
etxera gonbidatzeko. Baina aingira lez ihes egiten zuen. 

18. urtebetetzea, adin-nagusitasuna, hurbildu zenean, alaiago eta maitagarriago zegoela ematen zuen. Ez zen 
umetako neskatila hura, baina behintzat ilusio gehixeago transmititzen zion familiari. Edo hori iruditzen zitzaien. 
Amama zeharo beraren alde zegoen. “Orain, bai, orain zentzatuko da helduak lez”, esaten zuen bere artean. 

Iritsi zen urtebetetze-eguna. Larunbata zen. Baserrian izugarrizko festa prestatu zuten. 18 urte, alajaina! Adinez 
nagusia. Familia osoa zen bazkaltzera etortzekoa. Eta lagunik onenak ere bai, ahal baldin bazuten. Gu ere joan 
ginen, noski. Ez al genituen ba beraiekin bizi izan une onak eta txarrak? “Hemendik aurrera dena ondo joango 

da”, esaten genuen uste osoz. 

Eta oparien sorpresa ere bazegoen. Zoragarriak baitziren. Batzuk oso garestiak. Motor bat ere bai. Eta dena 
Itziar pozik egon zedin. Hain polita izan zen erostea eta jasoko zituen unea amestea, bera maite zuten guztiak 

inguruan zirela! Eta, batez ere, familiara itzuliko zela amesten genuen. 

Itziar berandu jaiki zen. Ia 12:00etan. Lagunekin parrandan ibilia zen. Berandu etxeratu zen eta itxura 
eskasarekin. “Edan egingo zuen”, pentsatu zuten. Baina normala da. Ez dira egunero 18 urte betetzen. 
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“Banoa unetxo bat, berehala nator” esan zuen. Ordu bietan jangelan geunden denok aperitiboa hartzeko, baina 
Itziarren arrastorik ez. Ez hiruretan eta ez lauretan. Zer egin? 

Maitek logela arakatu zuen. Dena. Eta paperen artean, Bilboko taberna baten txartela aurkitu zuen. Jada zazpiak 
ziren. Eta Josebak esan zidan: “Aizu, goazen biok taberna horretara, zu Bilbon bizi zara eta errazago topatuko 
duzu. Eta beraren berri baldin badute, bilatzen lagunduko didazu. Aurkitu eta etxera ekarri behar dugu”. 

Taberna Santutxun zegoen. Klub bat zen. Oso itxura txarra zuen. Joseba eta biok sartu eta Itziarri buruz galdetu 
genion zerbitzari bati; esan zigun: “Nor dabil bere bila?” 

“Bere aita eta lagun bat”, erantzun nion. Joseba mutu zegoen, berba barik. Eta zerbitzaria desagertu egin zen, 
baina berehala itzuli zen, gure ustez, hango burua izango zenarekin. 

“Pasa erreserbatu honetara nirekin”, esan edo erdi agindu zigun. Han xehetasunak eman zizkigun. “Zure alaba 
beharrean dago bezero batekin. Egunak daramatza hemen bueltaka, lan egin guran. Oso tankera txarreko 
morroi batekin etortzen da, gamelu batekin, ziur aski jonkia izango da”. 

“Esan nion ez nuela adingaberik gura” esan zigun arduradunak, “hau leku serioa dela”. Berak zekienagatik, 
aitortu zigun, Itziar saiatu zela beste klub batzuetan ere, baina erantzun bera jaso zuela. “Gaur, 18 urte 
betetzean, berriro agertu da hemen. Eta onartu egin dut.” 

Eta han omen zegoen, askatasunez, bezero batekin. “Gura badu, joan daiteke” esan zigun, “klub honetan ez 
dugu inor beharturik atxikitzen eta”. Han jarraitzen bazuen, diru-sarreren zati bat eramango zuela ere esan zigun 
hoztasun handiz. “Aizue, eta ez deitu Ertzaintzari, alferrik da eta. Arauz dago dena hemen.” 

Zain geratu ginen. Amaitu zuenean, gu geunden erreserbatura etorri zen alaba. Ikusi nuenean, aitortuko dut, 
esan nuen neure artean: “Honen neska ederrak ez dauka hain jantzi gutxirekin ibili beharrik”. Harrituta begiratu 
zigun: “Zer egiten duzue hemen? Zelan topatu nauzue?” galdetu zigun. 

“Zuek alde egitea gura dut, eta ni ahaztea. Heroinaren mende eroria nago. Eta ez dut lagako. Ez dut laga gura 
eta ez nauzue konbentzituko. Honela irabaziko dut bizimodua eta nire mutilak pasatuko dit droga. Eta horrela 
egongo naiz gorputzak ahal duen bitartean. Egun batean apurtu arte. Baina gura dudana eginez. Eta ez zaituztet 
gehiago ikusi gura, nire erabakia da. Adinez nagusia naiz” 

Josebari baserrira lagundu nion. Atsekabeak zeharo hartua zuen. Zelan esan Maiteri? Oso gogorra izan zen. 

Ez zegoen kontsolamendurik. Ezinezkoa zen. 

Beren saminarekin laga nituen. Ez zuten sekula gehiago gurekin irten gura izan. Ezin zuten. Askotan dei egin 
genien, saiatu ginen bisitatzen, baina ez zuten gura. Ez zuten erreakzionatzen. Suntsiturik zeuden. Iritsi zen 

memento bat egoera gaindiezina bihurtu zitzaienekoa. 

Gaur oroitzapena besterik ez da geratzen. Oroitzapen iluna. Eta gure oroitzapenak ere ilunak dira gazteak, 
neskak edo mutilak, kalean botata topatzen ditugunean. 

OHARRA.- Istorio honen oinarrian eta atzean duela urte asko, 80ko urteetan, kontatu zidaten zerbait 
dago; garai haietan gazte askok pairatu zuten droga madarikatuaren zigorra. 
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Roboetika (robotikaren etika) 

29 urtarrila 2020, B.C. 

 

Gaztetan zientzia-fikziozko liburu asko irakurri nituen, eta asko gustatzen zitzaidan genero hori. Hala ere, 

genero horren barruan, beti izan ditut gogokoago gizarte-gaiei buruzko espekulazioa ardatz duten liburuak 
(zientzia-fikzio soziala) alderdi zientifikoari garrantzi handiagoa ematen diotenak baino. 

Gaur egun, oso ezagunak dira Isaac Asimov-ek, “Fundazioa Trilogia” ospetsuaren egileak, ezarri zituen 
robotikaren hiru legeak , baita beren bizitzan gaiari buruzko liburu bat irakurri ez duten pertsonentzat ere. 
Adibidez, 2004ko “Ni, Robota” zientzia-fikzio distopikoko filmean agertzen dira; Will Smith da filmaren 
protagonista, eta idazle berak 1950ean argitaratu zuen izenburu bereko liburuan oinarrituta dago. Oroigarri gisa, 
hona hemen hiru legeak:: 

1. Robotak ez dio kalterik egingo gizakiari, edo, zerbait ez egiteagatik, ez du utziko gizaki batek kaltea 

jasaterik. 

2. Robotak gizakiek emandako aginduak bete behar ditu, lehen legearekin gatazkan daudenak izan ezik. 

3. Robotak bere existentzia babestu behar du, babes hori lehen edo 

bigarren legearekin gatazkan ez dagoen heinean 

Eta nork ez du gogoratzen “2001: Espazioko odisea” (2001: A Space Odyssey) 
filmeko Hal kezkagarri hura!. 

Ez nuen imajinatzen, ordea, eta esango nuke zuek, gaia gustuko duzuenok ere, 
ezetz, eleberriek edo film batzuek planteatzen ziguten etorkizun hura hain azkar 
iritsiko zenik. 

Horregatik guztiagatik, “Robotetika. Adostasun berriak gizakiaren eta robotaren 
arteko harremanean” izeneko hitzaldi batera joan nintzen; hizlariak Carme 
Torres, Robotika eta Informatika Industrialeko Institutuan Pertzepzio eta 
Manipulazio Taldeko ikerketa-burua, eta Eduard Fosch, eLaw-Center for Law 
and Digital Technologies-Leiden Universityko (Herbehereak) ikertzailea ziren. 

Hitzaldi hartan esan zuten ez gaudela behar adina prestaturik etortzekoa den 
horretarako. Orain arte, makinek programatuta zeukatena bakarrik egiten zuten, baina orain beren kabuz 
pentsatzen dute, eta programatuta ez dituzten gauzak ere egiten dituzte. 

Carme Torresek azaldu zuen berak alderdi teknologiko eta zientifikoa ezagutzen duela. Teknologia digitalak 
gure bizitzan sartu direla eta gu moldatzen ari direla esan zigun. Eta zer gizarte-eredu utzi gura dugun planteatu 
beharko genukeela, honek guztionek ondorio sozial eta etikoak izango ditu-eta. Horregatik, duela urte batzuk 
Roboetika sortu zen, teknologiak industrian eta gizartean izango dituen ondorio positiboak eta negatiboak 
aztertzeko. Baina oso zaila da balio duten printzipioak ezartzea. Kontuan izan behar da eragina duela industrian, 
lan-merkatuan, merkatu digitalean, eta esperientziatik ikasten duten eta gure ordez erabakiak hartzen dituzten 
makinak direla. Horregatik guztiagatik, oso garrantzitsua da araudi bat egitea eta estandar etiko batzuk ezartzea. 
Europako Parlamentua (aurrerantzean, E.P.) jada kezkatu duen gaia da eta robotikari eta adimen artifizialari 
buruzko Proposamen bat egin du. 

Eduard Fosch-en iritziz, berriz, Adimen Artifizialari buruzko eztabaida bere aplikazio praktikoetatik urrun egiten 
da batzuetan. Zenbaitetan gobernua alde batetik doa eta industria bestetik. Arauturiko estandar asko daude, 
baina batzuetan ez da ondoriorik aurreikusten betetzen ez badira, eta ez dira lotesleak. Parlamentuaren 
proposamenak ez du argitzen zelan aplikatzen diren araudiak. Eta batzuetan legerian aurreikusi gabeko 
gauzekin topo egiten du teknologiak. 

2018ko martxoan, Uber-en probako ibilgailu autonomo batek txirrindulari bat harrapatu zuen, talka egin baino 
1,2 segundo lehenago detektatu zuelako bizikleta, eta ez programatuta zegoen bezala 4 segundo lehenago. 



 ELKARTEAREN ALDIZKARIA 2020-06 

 

BBK-KO JUBILATUEN ETA PENTSIODUNEN ELKARTEA        O r r i a l d e a  14 | 38 

 

Eta ibilgailua urrunetik kontrolatu behar zuen gizakia distraituta zegoen, eta beste segundo bat beranduago ibili 
zen hura geldiarazteko. Nor edo nortzuk dira erantzuleak? Uber, programa diseinatu duen ingeniaria, urruneko 
gidaria? Zenbateraino edo zertan bakoitza? Honelako kasuetan, erantzukizuna nork hartu behar duen ere 
planteatzen da. Egungo ordenamendu juridikoan robotak ezin dira erantzuletzat jo. Bestalde, robotak erabaki 
autonomoak har baditzake, ohiko arauek ez dute balio erantzukizun juridikoa sortzeko. 

E.P.k adierazi du irtenbide bat nahitaezko aseguru bat ezartzea izango litzatekeela, dagoeneko aplikatzen den 
moduan, adibidez, automobilen kasuan. Robotentzako aseguru-sistema horrek kontuan izan beharko lituzke 
katean egon litezkeen erantzukizun guztiak. Aseguru-estaldurarik ez dagoenean kalteak konpontzea bermatuko 
duen funts batekin osa liteke sistema hori. 

Carme Torresek behin eta berriz esan zuen ez garela muntaketa-kateetako robotez ari, pertsonekin lan egiten 
duten robotez baizik, eta seguruak direla bermatu behar dugula, eta zelanbaiteko Giza Eskubide digitalak sortu 
behar ote liratekeen ere planteatu zuen. 

Bestalde, E.P.k planteatzen du orientazio etikoen esparrua, besteak beste, Europar Batasuneko Oinarrizko 
Eskubideen Gutunean, giza duintasunean, berdintasunean, justizian, baimen informatuan, datuen babesean eta 
Batasuneko Zuzenbideari dagozkion beste printzipio eta balio batzuetan oinarritu behar dela. Horrez gain, beste 
hauek ere proposatzen ditu: robotikako ingeniarientzako jokabide-kode etikoa, ikerketako etika-batzordeentzako 
kode deontologikoa, diseinatzaileentzako baimena eta erabiltzaileentzako baimena. 

Eduard Foschek pentsatzen zuen etorkizunean testamentu digitalak egongo direla; izan ere, egiten ez badira, 
zer gertatzen da hildako guztien datuekin? Eta arazoa da, Bruselak hainbeste denbora behar duenez legeak 
egiteko, egiten duenean berandu izaten dela. 

Bien arabera, beste arazo bat datuen analisiarekin sortzen da. Milioika datu aztertzen dituzten programek, 
aplikatzeko moduaren arabera, bereizkeriak eragin ditzakete. Adibidez, AEBetako presoen berrerortzea 
aztertzen bada, beltzak, edo gutxiengoak, diskriminatuta egon litezke. 

2018an, Amazonek enplegua bilatzeko tresna esperimental bat aurkeztu zuen, lanpostu bakoitzerako bost profil 
garrantzitsuenak hautatzen zituena, Adimen artifizialaren laguntzaz. Giza Baliabideetako taldeei laguntzea eta 
talentuaren bilaketa mekanizatzea zen helburua. Baina baztertu egin behar izan zuten, emakumeen aurkako 
joera zuelako. Zergatik? Bada, Amazonen Big Data algoritmoa elikatu zuen curriculum-bilduman gehiengoa 
gizonezkoen profilak zirelako. 

Hori saihesteko modu bat, haren iritziz, datuak oso zabalak izatea litzateke, ez daitezen generikoegiak izan, 
baizik eta populazio-talde guztiak biltzen dituena. Baina horrek talka egin dezake datuak eman edo ez sortzen 
zaigun zalantzarekin, kezka eragiten baitigu zelan erabiliko ote dituzten. Beharbada, pertsona anonimo 
bihurtuko duten algoritmoak egitea izango da konponbidea, batez ere osasun-arloan. 

Ez hori bakarrik, E.P.k uste du beharrezkoa dela babes edo zaintzak sartzea, prozesu horiek kontrolatu eta 
egiaztatzeko aukera izatea pertsonek, baita iturburu-kodera eta elkarri eragiten dioten robot autonomoen 
sarrera-datuetara eta eraikuntza-xehetasunetara iristea ere, beharrezkotzat jotzen denean. Are gehiago, uste 
du robotek “kutxa beltz” moduko bat izan beharko luketela, makinak egindako eragiketa guztien datuak 
erregistratuko dituena, erabakiak formulatzera eraman duten urrats logikoak barne, hala badagokio. 

Biek uste dute garrantzitsua dela robot industrialak eta robotika soziala bereiztea, honek ingurunearekiko eta 
pertsonekiko duen interakzio-gaitasunagatik. Azken hori win-win aukera bat izan daiteke (estrategia honen 
helburua alderdi guztiak onuradun izatea da), pazienteak zaintzeko erabiltzen denean, autonomia handiagoa 
hartzen dute-eta; baina, bestalde, ez dute harremanik izaten zainketa horietaz arduratzen ziren pertsonekin, eta 
bakardadea areagotu egin daiteke. Hemen ere E.P.k kezka adierazten du robotak giza gaitasunak osatzera 
bideratu beharko liratekeelako, eta ez haiek ordezkatzera. Eta gizakien eta roboten arteko lotura emozionalen 
garapenean arreta jartzeko eskatzen du, bereziki talde ahuletan, hala nola haurren, zaharren edo ezgaitasunen 
bat dutenen taldeetan. 

Bakardadearen arazoa jada ematen da gure gizartean, gero eta konektatuago egon arren jendeak gero eta 
bakardade handiagoa sentitzen baitu. Gogora ekarri zuten HER filma, non protagonistak, gizon bakarti batek, 
harreman berezia ezartzen baitu sistema eragile berri batekin: erabiltzailearen beharrizan guztiak asetzeko 
diseinatuta dago, Samantha du izena, eta emakumezko ahots xarmangarria du. Azkenean, ikusten dugu guri 
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berdingabea iruditzen zaigun harreman hori, eta protagonistarentzat hala dena, sistemak beste ehunka 
pertsonarekin duen bera dela. 

Arreta berezia merezi duen gaia da robotika giza gorputzean erabiltzea ebakuntza eta errehabilitaziorako; izan 
ere, robot medikoak eta, bereziki, sistema ziberfisikoak (SCF) giza gorputzean eraman edo ezar daitezke. 
Horregatik, E.P.ren iritziz, robotikari buruzko etika-batzordeak sortu beharko lirateke, premiazko izaeraz, 
ospitaleetan eta beste osasun-erakunde batzuetan. Halaber, bizi-aplikazio medikoen esparruan, hala nola robot-
protesietan, softwarearen mantentze-lana, hobekuntza eta eguneratzeak bermatu beharko lirateke. 

Azkenik, Europako Parlamentuak bere dokumentuan robot adimenduna zer den planteatzen du, eta uste du 

Europan definizio bateratu bat ezarri behar dela honako ezaugarri hauek kontuan izanda: 

•  autonomia lortzeko gaitasuna sentsoreen bidez eta/edo beren ingurunearekin datuak trukatuz 

(interkonektibitatea) eta datu horiek aztertuz; 

• esperientziaren eta interakzioaren bidez ikasteko gaitasuna; 

• robotaren euskarri fisikoaren forma; 

• bere portaera eta ekintzak ingurunera egokitzeko gaitasuna. 

Eta uste du robot aurreratuak erregistratzeko sistema orokor bat sortu beharko litzatekeela Batasunaren 
merkatu bateratuaren barruan, roboten azpikategoria espezifikoetarako egokia den kasuetan. Erregistro-
sistema nahiz erregistroa bera Batasuneko agentzia batek kudeatu ahal izango lituzke, sortzea erabakitzen 
bada. 

Hona hemen gaiari buruzko esteka batzuk, artikulua egiteko erabili ditudanak. 

• Roboética  

(es.wikipedia.org/wiki/Roboética) 

• Normas de Derecho civil sobre robótica  

(www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_ES.pdf) 

• Sistema ciberfísico  

(es.wikipedia.org/wiki/Sistema_ciberfísico) 

• Los accidentes frenan el coche autónomo 

(www.elmundo.es/motor/2019/11/07/5dc3dae821efa09b568b459b.html) 

• 5 fallos recientes de la Inteligencia Artificial  

(agenciab12.com/noticia/5-fallos-recientes-inteligencia-artificial) 

• Los empleos mejor pagados tampoco estarán a salvo de la automatización 

(elpais.com/economia/2019/11/20/actualidad/1574252423_955813.html) 

 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Roboética
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_ES.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_ciberf%C3%ADsico
https://www.elmundo.es/motor/2019/11/07/5dc3dae821efa09b568b459b.html
https://agenciab12.com/noticia/5-fallos-recientes-inteligencia-artificial
https://elpais.com/economia/2019/11/20/actualidad/1574252423_955813.html
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LUIS ADISKIDEA (lehen partea) 

29 otsaila 2020, Jorge Ibor 

 

SARRERA 

Esan liteke Luis nire lagun handia izan zela 15-18 urte genituenean. Baina askoz gehiago izan da. Beti 
izan da nire lagun handia. Nahiz eta bizitzak banandu eta 30en bat urte egon garen elkar ikusi barik eta 
elkarren berri izan barik. Izan ere, orain, bion artean 500 km baino gehiagoko tartea egon arren eta bizitza 
erabat desberdinak daramatzagun arren, elkar ikusten dugunean, gutxitan, badakigu lagunak izaten 
jarraitzen dugula. 

Duela hilabete batzuk Luisi bisita egin nion bere etxean, mediku gisa bere azken urteak egin zituen Teruelgo 

herri batetik hurbil. Berarekin Gudar eskualdeko leku ederretan barrena, zuzenean egiaztatu ahal izan nuen 
haren paziente izandakoek dioten maitasun izugarria. 
Hori horrela bada gurea bezalako herrialde batean, erraza da imajinatzea zer gertatuko zen hirugarren 
munduan, bere lanbidean aritu zen herrialdeetan: Ginean, Mauritanian eta Guatemalan. 
Hemen idatzitakoa kontatu dizkidan pasadizo eta istorioen parte da. Espero dut hark esandakoa zuei zuzen 
helaraztea. 
 

OIHANEAN GALDUTA 

Mediku laguntzaile lez, lehen destinoa Ginea izan zuen, eta joan 
zen mendeko 80ko hamarkadaren hasieran iritsi zen hara. 

2.000 biztanle inguruko herri batean hasi zen, 65.000 inguruko 
barruti baten hiriburuan, itzelezko oihan itxi baten ertzean zegoen 
hondartzan zehar. 

Francisco Macías diktadoreak, Espainia gogorarazten zion 
guztiaren etsai amorratuak, lankidetza-hitzarmenak zituen, beste 
herrialde batzuen artean, SESB, Txina, Kuba eta Tanzaniarekin 
eta horrek boterean jarraitzea bermatzen zion, bere herrialdeko 
aberastasunak ustiatzearen truke; hura agintera iritsi arte 
militarrek gobernatu eta nagusiki espainiar zein iparramerikar 
enpresaburuek administratu (edo espoliatu) zituzten 
aberastasunak. 

Sobietarrek medikuak bidaltzen zizkioten, Luisek eroso, larderiatsu eta ezaupide gutxikotzat jotzen dituenak. 
Hango unibertsitateetako txarrenak, zalantza barik. 

Txinatarrek oro har kalitate txarreko botikak bidaltzen zituzten, mendebaldean genituenekin ezin 

konparatuzkoak. 

Herrialde “adiskide” horiek laguntza militarra ere ematen zuten, eta arlo horretako teknikari batzuk. 

Luisi egokitu zitzaion ospitalea hondartzaren mutur batean zegoen, eta hondartzan zehar biztanleen etxeak 
zeuden. Errusiar batek zuen hango ardura, baina inoiz herritik atera bakoa zen gaixoak ikustera. Gertuen 
zegoen hurrengo zentro medikoa 75 kilometrora baino gehiagora zegoen, tartean oihan itxi batekin, non herrixka 
oso apal eta atzeratuak baitzeuden, oso komunikabide txarrekin. 

Ospitale hark Europako erizain aditu bat zuen, profesional ona eta ezaupideak zituena. 

Iritsi bezain laster ordeztu zuen aurrekoa. Herriko gaixoei miaketa egin eta dena prest utzi ostean, nolabaiteko 
mapa bat marrazteko eskatu zuen, bere jarduera-eremuan zeuden herrixkekin eta haiek ikustera joateko 
modurik onenarekin. 
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Horrela, ospitaleko arreta eta joan-etorriak txandakatzen zituen. Hurbilen 
zituen herrietara oinez joaten zen sarri-sarri; 100 km-ren barruan zeuden 
herrietara hilean behin joaten zen, 4 edo 5 egunez, Land Rover zahar 
batean; eta hiru hilean behin, tramankulu berean, urrutien zeudenetara 
joaten zen 15en bat egun igarotzeko. 

Bere lehen joan-etorri luzeetako batean, arratsaldean jada, ibilgailu zaharra 
matxuratu egin zitzaion. Ezin izan zuen edo ez zuen asmatu konpontzen. 
Maletatxoa hartu, han gutxieneko botikak eta gailuak sartu, mapa moduko 
hura ere hartu, eta hurrengo herrixkarantz abiatu zen. Baina gautu egin 
zitzaion jendea bizi zen lekuren batera iritsi aurretik. 

Pentsatu zuen: “Oinez jarraitzen badut, ziurrenik galdu egingo naiz, eta 
ziurrenik eraso egingo didate animaliek. Hemen geratzen banaiz, ez naiz 
galduko, baina ziurrenik piztien atzaparretan amaituko dut” 

Eta erabaki zuen: bi moduetara hil naitekeenez, hobe dut Heriok atseden 
hartuta nagoela eroatea. Etzan eta lasai-lasai lo geratu zen. Animaliek ez 
zioten bisitarik egin. 

  

ETXEBIZITZA 

Kontatu dudan lez, hura bizi zen herria itsasoaren eta oihanaren artean sartuta zegoen. Ospitale xumea 
hareatzaren hegoaldeko muturrean zegoen; aitzitik, osagilearen etxea, onena, beste puntan zegoen, iparraldeko 

muturrean. 

Ospitaleak etxola txiki bat zuen atxikita, eta Luisi nahikoa eta egokiagoa ere iruditzen zitzaion hura bertan 
bizitzeko eta ospitaleko beharrei eta larrialdiei erantzun ahal izateko. Baina denbora gutxi zeraman han, eta 
oraindik ez zekien bizilekuz aldatzeko zer egin behar zuen. Hari bizitegi bat esleitu zioten eta, hasiera batean, 
han bizi behar zuen. 

Han denbora gutxi zeramala, agintari militar berri bat bidali zuten barrutira. Berehala hartu gura izan zuen nire 
lagunaren etxebizitza, onena baitzen. Erabaki zuen konbentzitu behar zuela zeinahi metodo erabilita. Hartaz 

berba egiteko, eskola gisa erabiltzen zen barrakoira dei egin zion. 

Eskolan umeentzako ikasmahai batean eserarazi zuten, eta agintari berria, baita polizia-burua, alkatea eta 
epailea ere, denak militarraren menpekoak, oholtzara igo ziren. Epaiketa sumario batean bezala, baina manera 

onekin. Beldurtu edo kikilarazi beharra zegoen. 

Iritsi berriak sermoi bat bota zion, eta kontra egin barik bere egoitza utz ziezaion konbentzitu gura izan zuen. 
Esandako guztia isilik entzun zuen Luisek. Agintari berriak bere erretolika amaitu zuenean, nire lagunak jaiki eta 

erantzun zion: 

“Nik ere nahiago dut ni nagoen etxebizitza zuk hartzea eta ni ospitale ondoko etxolara joatea. Bat gatozenez, 
irtenbide bat aurkituko dugula uste dut. Baina agiri hau daukat”, esan zuen patrikatik paper bat atera eta 
erakusten zuen bitartean, “medikuak non bizi behar duen esaten duena. Eta sinaduren artean presidentearena 
dago. Eskertuko nizueke aldaketa lortzeko ahal duzuen guztia egitea.” 

Agintari miliar berria eta bere laguntzaileak Diktadorearen sinadura ikustean, lehenik tente jarri ziren, eta, 

ondoren, Luisi, elkarrizketa ahazteko eta inori ez kontatzeko eskatu zioten. 

Herrixka hartan 2 urte baino gehixeago egon zen Luis bizileku berean, aldatu barik. Bazekien ez zegoela beste 
aukerarik agintzen zuenaren baimen barik. 

  

(jarraituko du) 
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LUIS ADISKIDEA (bigarren partea) 

25 martxoa 2020, Jorge Ibor 

 

AZTIAK 

Urrutiko herrixkak bisitatzen hasi zenean, aborigenek bazuten medikuen berri, baina oso gutxi ziren bat 
ezagututakoak. 

Horregatik, aztiak, xamanak, ziren beren medikuntza 
berezia egiten zutenak herritarrekin. Eta batzuetan 
emaitza onarekin. Gogamenaren boterea uste 
duguna baino askoz handiagoa da, esaten zidan 

Luisek. 

Haiekin batera bizitzen ikasi zuen. Beharrezkoa zen 
elkar ondo hartzea. 

Mugitzen zen bakoitzean egiten zuen gauzetako bat 
umeei bizkarroi edo parasitoak kentzea zen. Hori oso 
gauza ona eta atsegina zen haientzat, eta aztiek ez 
zuten hartarako ohiturarik. Oso lagungarria gertatu 
zitzaion berarengan konfiantza izan zezaten. Hain 
zen atsegingarria umeentzat, hain pozik jartzen 
zituen eta hainbeste pozten ziren gurasoak ere, … 

Denborarekin, azti haietako bat bere ospitalera eraman zuen. Indigenen aurrean eragin handiena zuena zen, 
ongien komunikatzen zena eta bere lagun handiena egin zena, eta, beraz, guztientzat fidagarriena. 

Sukaldari-lana eman zion. Nahiko ondo egiten zuen. Gainera, Luisek batzuetan bere botikak konjuru eta dantza 
batzuekin batera erabiltzeko baimena ematen zion. Baita kalterik egiten ez zutela bazekien edabeekin ere. 
Horrela, mesfidatienek ere medikuntzan konfiantza izatea lortzen zuen. 

Baina baita ere jakin zuen batzuek, Diktadoreak adibidez, magia beltza erabiltzen zutela. Jakin zuen neska 
gazte bat xaman baten konjuruengatik hil zela. Gaitza gertatzen zitzaion sinestea. 

Egun batean indigena indartsu eta osasuntsu bat agertu zen erietxean. Urrutitik etorria zen senide batzuek 
lagunduta. Egun batzuk barru hilko zen une zehatza iragarri omen zion azti batek. Medikuak zerbait egin ote 
zezakeen ikustera etorri ziren. 

Bere aukeren barruan, era guztietako analisiak eta miaketak egin zizkion. Ez zuela beldurrik izan behar esan 

zion, primeran zegoela-eta. Baina, badaezpada ere, ospitaleratu egin zuen, medikuaren zaintzapean jartzeko. 

Pazientea, unea hurbildu ahala, amatatuz joan zen. Iragarri zioten unean bertan hil zen. Gaixotasunik izan barik. 

  

SORGINA 

Ohikoa zen bisitatzen zituen herrietan ume asko aurkitzea. Familia bakoitzean normala zen urtean bat jaiotzea, 
emakumea emankorra zen bitartean. Baina guztiek ez zituzten bizitzako lehen urteak gainditzen. Garai hartan 
Gineako haurren heriotza-tasa oso handia zen. Horrek populazio-jaitsiera handia eragin zuen Maciasen garaian. 

Baina bisitatzen zuen lekuetako batean lehen urtea betetzera iristen ziren umeen kopurua bereziki txikia zela 

iruditu zitzaion. Eta hango ohiturei buruz galdetu zuen, zer gertatzen zen jakiteko. 

Kontua da herriko biztanleetako bat moja misiolari batzuekin egona zela denboraldi batez. Lekaimeen 
sinesmenak hartu eta bere sinesmen eta usteekin batu eta nahasi zituen, koktel leherkor bat sortuz. 
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Herrira itzuli zenean, bere erlijio-kontzeptu berriez berba egiten hasi zitzaien herrikideei, haiek ere 
superstiziosoak. Irakatsi zien umeak, jaio bezain laster, bataiatu egin behar zirela, eta horrela zerua irabaz 

zezaketela, bereziki laster hiltzen baziren. 

Egun gutxiko jaioberria hartu eta bere bataio-erritu bereziari 
ekiten zion. Horretarako, oinetatik helduta, putzu zikin batean 
murgiltzen zuen segundo batzuez. Ondorioz, egoera txarrean 
zegoen ura edaten zuen umetxoak. 

Haietako asko egun gutxira hiltzen ziren, hartzen zituzten 
infekzioengatik. Sorginaren arabera, Jainkoak, hain garbi eta 
aratzak ikustean, lehenago eramaten omen zituen bere 
altzora. Horregatik, zorte handia omen zen gertatzen ari 
zena.Ezin izan zituen indigenak konbentzitu, ezta sorgina ere, 
zeukaten arazoaz. Tokiko agintariei jakinarazi behar izan 
zien, eta haiek “adeitasunez” (Luisek ez zuen metodoa jakin 
gura izan) konbentzitu zuten sorgina ohiturak aldatzera. 
Handik aurrera, buru gainean ur apur bat garbixeagoa isurita 

bataiatzen zituen umetxoak. 

  

OSPAKIZUNAK 

Han edozein arrazoirengatik antolatzen zen festa bat, ospakizun bat. Eta osagilearen helduera zen arrazoi 
garrantzitsuenetako bat. Ohikoa bihurtu zen bisitatzen zituen 
bakoitzean ospakizun bat egitea. Lehenik kontsulta pasatzen 

zuen, eta gero parranda etortzen zen. 

Bertan, aborigenek dantza egin eta euren instrumentuak 
jotzen zituzten,  suaren inguruan abesten zuten bitartean. 
Esan zidan kontu handiz ibili behar izaten zuela, zeren eta, 
behin denak bete-betean festan sartutakoan, bazirela ohitura 
batzuk nagusitzen zirenak: adibidez, eurek destilatutako 
alkoholak, haluzinogenoak eta neska gazteak eskaintzea, eta 
hori haien sendiek ere ondo ikusten omen zuten hartzailea 
medikua baldin bazen, baina Luis ez zegoen horrekin ados, 
normala denez. Sexu-askatasuna, ‘ñaka-ñaka’ Luisen 
arabera, jai haietan bereziki gura zuenaren esku egoten omen zen. 

Herrixketako batean, bertokoak inguruko landare baten sustraia murtxikatu eta, ondoren, estasian sartzen omen 
ziren. Zati bat eroatea proposatu zioten. Hartara ohituta ez zegoenez, lehen aldian botilan alkoholdun edari 
batean kopuru txiki bat sartzea gomendatu zioten, eta denbora batez gorde zezala, ospakizun oso bereziren 

batean dastatzeko. 

Ospitalera itzuli zenean, whisky botila batean sustrai-zati txiki bat laga zuen, eta laster zetorren Urtezahar 
gauera arte gorde zuen. Gau hartan, kanpai-hotsen ostean, han zeudenek likidoaren tragoxka bat edan zuten. 
24 orduz egon zen “zopatuta”. Amesgaizto etengabea zuela oroitzen da: bere gela hartz mutur-handiz beteta 
omen zegoen, alde guztietatik igotzen zitzaizkiola. Oso gaizki pasatu zuela, izugarria izan zela, esan zidan. 

Bizi zen herriko jaietan, ohikoak ziren saltinbanki ospetsu baten ekitaldiak, zut jartzen zuen zuhaitz-enbor leundu 

eta koipeztatu luze batekin. Haren ikuskizuna enborrean gora igotzea zen, artazika, goiko aldean bereziki. 

Atsekabe handiz gogoratzen du erakustaldi haietako batean, aktorea goren-gorenean zegoela, enborra hautsi, 
lurrera erori eta zerraldo geratu zela. Nire laguna bertan egon arren, ezin izan zuen ezer egin hura salbatzeko. 

Alabak ordezkatu omen zuen, enbor berri batez hornituta. 

(jarraituko du) 
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Beste Donejakue bidea 

29 apirila 2020, Araceli Tamayo 
 

KUMANO KODO JAPONIAN ETA DONEJAKUE BIDEA 

“Erromes Dualak” 

SARRERA: 

Tanabe Japonian eta Santiago Konpostelan 1998. urtetik senidetutako bi hiri dira. 

2008. urtean, bi hirien arteko harremanen hamargarren urteurrena zela eta, haien turismo-bulegoek protokolo 
bat sinatu zuten urriaren 27an, bi erromesbide historikoak sustatzeko eta lankidetzan jarduteko. 

Ekialdeko eta Mendebaldeko herrialdeen arteko harremanetan sakontzeko, “Erromes Duala” izeneko programa 
sortu zen, UNESCOren Gizateriaren Ondare titulua duten bakarrak Donejakue Bidea eta Kumanokoa direla 
ospatzeko. 

Zer da Erromes Duala? 

Donejakue Bidea egin ostean Compostela agiria eta Kumanoko Bidea egin ostean egiaztagiria lortu dituen eta 

horretarako prestatutako leku ofizialetako batean erregistratu duen pertsona. 

Zer lortzen da Erromes Duala izatean? 

Erromes Dual legez erregistratzean amaiera-ziurtagiria jasoko duzu (paper japoniarrean eta eskuz idatzitako 
karaktere batekin), bai eta argitalpen mugatuko pin bat ere 

KUMANO KODOAREN HISTORIA: 

Duela mila urte baino gehiago, bai noblezia eta bai herri xehea erromes ibiltzen ziren tenplu sakratuak 
bisitatzeko. Erromesbide horiek Kii penintsula menditsua zeharkatzen zuten, eta denborarekin Kumano Kodo 
edo Kumanoko bidea osatu zuten. Bidexka malkartsu horietan egindako erromesaldian, otoitz- eta garbikuntza-
erritual erlijiosoak egiten zituzten. Gaur egun, ordea, jende askok egiten du bidezidor ospetsu hori, espiritualaz 
gain beste arrazoi batzuengatik, besteak beste, naturaz gozatzeko edo ibiltzea bezain ariketa osasuntsua 
egiteko. 

Nakahechi ibilbidea da ezagunena. Bide Inperiala ere deitzen da, X. eta XI. mendeetan enperadorearen familiak 
erromesaldia egiteko aukeratu zuena baitzen, Kioto Japoniako hiriburu zenean. 

Santiago edo Donejakue bidearekin bezala, hainbat bideren artean aukera dezakete erromesek. Hala ere, 
hobekien kontserbaturikoa Nakahechi ibilbidea da; zerbitzuak eskaintzen ditu eta % 100 naturan zehar 
igarotzen da. “Ibilbide inperiala” deritzona X. mendetik erabiltzen da, eta bi abiapuntu ezberdin ditu, biak Kumano 
Hongu Taisha santutegi sintoista handian amaitzen direnak. 

Takajiri-oji da Kumano Kodoren sarrera-toki bat, eta erromesentzako abiapuntu ezaguna. UNESCOk ibilbide 
honen abiapuntu sakratu izendatu du. 

Mendi-ibilaldi hau lau etapatan eta bost egunetan egin genuen. 

BIDAIA PRESTATZEA 

Ez dut gogoan zelan izan nuen bide honen berri, eta inongo gidatan informaziorik aurkitu ez nuenez, bidea zelan 
egin azalduko zidaten blogak aurkitzen hasi nintzen. Horrela, Kumano Kodoko erakunde batekin harremanetan 
jarri ahal izan nintzen, eta haren bidez etapa-amaieran gauak igarotzeko ostatuak erreserbatu ahal izan nituen, 

baita ekipajea ostatu bakoitzera eramateko zerbitzua ere. 

Gero, bidea egiteko lagunak aurkitu behar nituen, eta orduan Isa Blanco, Marije Expósito eta Mariasun Landeta 
lankideekin berba egin nuen, beraiekin adiskidetasun ona eta mendian ibiltzeko zaletasuna partekatzen ditut 

eta. Ez zuten zalantza-izpirik izan; beraz, taldea osatuta zegoen jada. 
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 Japonia bisitatzen duten turistentzat herrialde hark eskaintzen duen asmakizun onenetako bat JAPAN PASS 
erosi ahal izatea da bidaia egin aurretik, aste bat, bi edo hiru asterako balio duen txartel kilometriko moduko bat, 
zeinarekin tren guztietan bidaia dezakezun (shinkansen Nozomi-n izan ezik), hau da, ia guztietan, txartelik atera 
behar izan barik, aski da begiratzaileari erakustea. Eserlekua erreserbatzea hobe dela esaten dute, baina gure 
kasuan ez genuen inolako arazorik izan; tren bakoitzean eserlekuak erreserbatuta ez dauden bagoiak 
adierazten dizkizute, eta nasan seinaleztatuta daude; beraz, jarri libre dagoen lekuan eta zehazki dagokion 

lekuan geldituko da tren-bagoia. 

BIDEAREN HASIERA 

Kansaiko aireportura iritsi eta Japan Pass erabiltzen hasi ginen 
trenarekin: kostan zehar Tanaberaino eraman gintuen, bertan 
“Minshuku” (japoniar etxetxo tipiko) bat erreserbatua baikenuen. Bi 
gela handi izan genituen futoiekin (armairuetan gordetzen diren 
koltxoiak, baina lurrean oheak bezala erabiltzen direnak). Ostatu hartu 
genuen lehen etxea poloniar jator batek kudeatzen zuen, era 
guztietako azalpenak eman zizkigun, batez ere non jan ahal izango 

genuen, herria oso txikia eta lasaia baitzen. 

Leku guztietan wifirako sarbidea egon arren, guk “pocket wifi” bat 
alokatu genuen laurontzako, aireportuan jaso genuen, eta une oro 
konektatuta egoteko aukera ematen zigun. 

Egun hartan ramen zopa on bat dastatu eta preziatu ahal izan 
genuen, jaki oso-osoa da, mota guztietako barazkiak, askotariko 
haragiak eta, noski, fideoak dituena. Herritxoan barrena ibili ginen; 
hain lasaia zen, ezen ia ez baikenuen jenderik topatu, eta 

kostalderantz abiatu ginen. 

Biharamunean ekin genion gure abentura txikiari. Autobus bat hartu 
behar izan genuen, eta ordu erdian Takajiri-oji-ra eraman gintuen, 
bidearen hasierara. Han dago lehen tenplua, eta han hasi ginen 
koadernoa erabiltzen, tenplu guztietan zigilatzen genuena; bidean 
zurezko etxola batzuk aurkitzen genituen, batez ere santutegietan eta 

beste interesgune 
batzuetan, eta han egoten ziren tanpoia eta zigilua, ondo gordeta 
ate txiki batean. 

Eguna freskoa baina distiratsua zen, eta, beraz, ilusio handiz ekin 
genion gure lehen etapari. Bidezidorra igotzeko eta jaisteko maila 
handiek osatzen zuten, zuhaitz konifero oso altuen baso trinko-
trinko batzuen barruan, hain itxiak ezen une batzuetan zerua nekez 

ikusten baikenuen. 

Baina etapa horretan beti zeuden atseden-eremuak produktuak 
saltzeko makinekin, eta haietan edari freskoak erosteko aukera 
genuen, hutsean zorroratuta larrialdietarako beti eramaten dugun 

urdaiazpikoari laguntzeko. 

Erromes gutxirekin topo egiten genuen, baina bidea ezin hobeto 
markatua zegoen, eta etapa hartan hirigune txikiak zeharkatu 
genituen etxetxo tipikoekin, eta, halako batean, haietako baten jabe 
atseginak, Masara zuen izena, fruta batzuk dastatzera gonbidatu 
gintuen. 

Chikatsuyun amaitu genuen etapa 16:00ak aldera. Gure Minshuku 
aurkitu genuen, eta jabeak oso harrera atsegina egin zigun bertan; 
eta hala, hizkuntzaren hesia ez zen oztopo izan gure gela zabala 
erakusteko, han ere lurrean 4 futoi zeudelarik; gero “onsen” delakoa 

zelan erabili erakutsi zigun, gure lehen ibilaldiaren ostean erlaxatu ahal izateko. 
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Afaria erretilu batzuetan atera ziguten askotariko platertxoetan: 
zopa, barazkiak, arraina eta abar. Han beste erromes espainiar 
batzuekin eta japoniera hitz egiten zuen italiar batekin elkartu 
ginen. Oso giro lasaia sortu zen garaiz erretiratzeko ordua iritsi 
zen arte, biharamunean goiz jaiki beharra genuen eta. 

Eguna argitzean laino itxia zegoen, eta gaueko hotzaren 
ondorioz belardiak zuri zeuden izotzarekin, inguruari ukitu 
magikoa emanez; bikain gosaldu ostean taberna txiki batean, 
oinez abiatu ginen. 

Goizean zehar lainoa desagertuz joan zen eta ondorioz 
tenperatura asko igo zen. Etapa hura oso luzea eta neketsua 
izan zen, ibilbidea “hanka-hauslea” izan baitzen, bitxikeria 
batekin: jatorrizko bidetik desbideratu behar izan genuen, luizi 
handiek pinu asko herrestan ekarri zituztelako ohiko bidera. Ia 
ilunabarrean iritsi ginen Yunominera, 5:30ak aldera amaitzen 
baitzen eguna. Gutxi gorabehera jota, 30 km inguru ibiliko 
ginen. 

Bainuetxe-hiri hau ospetsua da Gizateriaren Ondare den bainu 
bakarra duelako. Yunomine herria oso txikia da: etxe eta hotel 
tradizionalen ilara bat baino ez haran baten sakonean, ur 
sufretsuak dituen ibai baten ondoan lerrokatuta. Diotenez, ur 
termal horiek duela 1.800 urte aurkitu zituzten, Japoniako 
zaharrenetakoak izanik, eta hemen erromesek garbikuntza-
erritu edo ohikuneak egiten zituzten. 

Iristen zarenean azkar hartzen da sufre-usaina. 
Ibaiaren ondoan baltsa artifizial txiki bat dago, 
non arrautzak jar daitezkeen egosteko (12 
minutu, ondo eginda gura badituzu). 
Errepidearen beste aldean dagoen janari-denda 
txiki batean saltzen dituzte, uretan sartzeko sare 
txiki batekin. 

Ostatua erreserbatuta genuen aterpetxe handi 
batean, era guztietako erosotasunekin; han, 
askotariko jendea topatu genuen: gazteak, 
bikoteak seme-alabekin, eta esperientziak eta 
informazioa partekatzeko gune zabalak zeuden. 
Era guztietako erromesekin taberna batean 
afaldu ostean, gure aterpetxeko onsen-ak erabili 
genituen, bata barrukoa eta bestea kanpokoa, 
zeren eta egiten zuen hotza gorabehera, gauaz 
goza zitekeen bainu termaletan murgilduta. 

Bainuetan sartu baino lehen, higiene-arau 
zorrotzak bete behar dira. Esertzeko aulki txiki batzuk daude, eta dutxa baxu batzuekin gorputza xaboitzeko 
erabili behar dituzu, bainuontzi naturalean sartu eta ur termalaz gozatu aurretik. Poliki sartu behar da, ura 
irakiteko zorian egoten da eta. 

AHurrengo egunean lasai hartu genuen, eta oinez Hongu Taisha tenplu handia bisitatzera joan ginen. Sarreran 
torii handi bat dago (zurezko marko edo arku moduko bat, gorria), munduko torii handiena da, ia 34 metro altu 
eta 42 metro zabal. Tenplua arroz-soroz inguratua dago, eta egun distiratsu hartako urdinarekin postal ederra 
osatzen zuen. 
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Tenplua bisitatu aurretik turismo-bulegora joan ginen, Donejakue bidea eta Kumano Kodoaren zatietako bat 

osatu izanak Erromes Dual bihurtzen gintuelako. 

Oroigarri sinboliko bat da, Donejakue bidea eta Kumano Kodoa osatu duten pertsona guztiei ematen zaiena, 
eta Honguko Informazio Zentroan eskatzen da. Bi bideak egin direla egiaztatzeko Compostela eta/edo erromes-
txartela aurkeztu behar da. Niri ahaztu egin zitzaidan Compostela eramatea, baina japoniarrek ontzat eman 
zuten nire hitza. Kumano Kodoaren txartela erakutsi genuen bidean zehar igaro ginen tenpluetako zigiluekin. 

Oroigarri gisa, inguru hartako paperez egindako diploma 
eta erromes dualaren ikurra duen pin bat ematen 
dizkizute. 

Bide batez esanda, pinean agertzen den logoa 
Donejakue Bideko maskorraren eta Kumano bideko hiru 
hankako belearen konbinazio bat da; koloreak laranja-
tonukoak dira, egunsentia eta ilunabarra irudikatuz. 

Erromes dualaren tramitazioaren ostean, zuzenean joan 
ginen taiko danborra jotzera, erromesaldia amaitzean 
jotzen dena. 

Bisitaria bazara sartu ezin zaren esparru-zati batera 
sartu ahal izan ginen, eta taiko danborra zeremoniatsu 
jo ostean mazoa pasatu zigun. Ez genekien ondo zenbat 

aldiz jo behar genuen, ezta zenbat denboran ere, baina gutxi gorabehera abadearen antzera jo genuela iruditu 
zitzaigunean, mazoa itzuli genuen. Beraz, “Erromes Dualaren” protokolo osoari jarraitu genion horrela. 

Biharamunean, berriz ere eguraldi onarekin, beste etapa bati ekin genion: bidea atsegina izan zen, ez hain 
zorrotza, eta, beraz, 14:00ak aldera iritsi ginen Koguchira. Super batean garagardoak erosi eta berriro ere gure 
urdaiazpikoa, hutsean zorroratua, atera genuen. 

Koguchi herri txiki bat da, non ezin izan genuen ostaturik lortu, eta, beraz, Shingura eramango gintuen autobusa 
hartzea erabaki genuen. Arazo bakarra 17:30ak arte ez genuela autobusik izan, eta, beraz, nahiko berandu iritsi 

ginen kostaldeko herrixka hartara. 

Gure azken etapari aurre egiteko prest lotaratu ginen; geneukan informazioaren arabera, etapa luzea eta 
gorabehera askokoa zen. 
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Biharamunean goiz hasi ginen gosari on batekin, baina eguraldia zela-eta bertan behera utzi behar izan genuen 
gure plana; izan ere, zortziak aldera, euria goian behean hasi zuen; egitasmoa aldatu eta azken tenplura joan 
ginen: Kumano Nachi Taisha santutegirik politena da, bereziki Nachi-no-Ota ur-jauziagatik, Japoniako ur-jauzirik 
altuena baita. 

Apur bat atsekabetuta sentitu ginen ekaitz gogor eta laino itxiagatik, inguru zoragarria ikusten ere ez zigun utzi 
eta. Halaxe bukatu genuen ibilaldi txiki hura, Japoniako landa-giroaz eta bertoko jendearen xalotasun eta 

adeitasunaz gozatzeko aukera eman ziguna. 

Katsuuran, beste arrantzale-herrixka batean, amaitu genuen, eta bertan sussi dastatu genuen, askotariko arrain 
gordin fresko-freskoarekin. 

Maletak iritsi ez zitzaizkigunez, gure ostatuko jabeek yukata polit batzuk (kotoizko bainu-bata modukoak) utzi 

zizkiguten, eta haiekin familiaren onsen-az gozatu ahal izan genuen berriro. 

Japoniako landa-ingurunean zehar ibiliz nabaritutako 
sentsazio onen ostean, beste egun batez Nakasendo 
izeneko beste ibilbide baten zati bat egitea erabaki 

genuen. 

Magome herrian barrena paseo eder bat eginez hasi 
ginen, merezi baitu presa barik ibiltzea aldapan gora 
dagoen kale bakarrean, ondo zaindutako etxeekin, Edo 

garaian izan behar zuen giroarekin. 

Nakasendo ibilbidea Magometik Tsumagora doa, eta 
Nakasendo bidearen eta Ina-do bidearen artean duten 
kokapen estrategikoagatik, oparotasun handiko herriak 
izan ziren. Hala ere, Edo garaiaren amaierarekin eta Meiji 
Berrezartze garaian (1868-1912) Japoniak izandako 
industrializatze eta modernizatzearekin, oinezko ibilbidea 
erabiltzeari utzi egin zitzaion trenaren edo automobilaren mesedetan. Horren ondorioz bi herri horiek gainbehera 
joan eta ia ahanzturan erori ziren, Japonia landatarreneko beste hainbat herri bezala. 

Hala ere, turismoa sustatzeko eta beren desagerpenaren aurka borrokatzeko, bi herriek beren iragan historikoan 
inbertitzea erabaki zuten Showa (1926-1989) aldiko 
boom ekonomikoan. Hala, beren ondare historikoari 
eusteko lanean hasi ziren, Nakasendo ibilbideko bi 
atseden-gune horietan bizimodua zelakoa zen 
ahalik eta gehien erakusten saiatzeko. 

Horregatik, telefono- eta elektrizitate-kableak 
(Japoniako gainerako tokietan beti kanpoan ikusten 
direnak) lurperatu egin zituzten, motordun 
ibilgailuak kale nagusietatik ibiltzea debekatu eta 
eraikin historikoak eta etxe tradizionalak 
zaharberritu zituzten inguru hartako herrien iragana 
erakutsiko zuten museoak egiteko, baita ere 
tailerrak artisauek beren eskulanak egin eta 
saltzeko, minshuku edo ostatu tradizionalak, 
gozoki-dendak (manju, oyaki eta gohei-mochi 
ospetsuekin), eta eskualdean tipikoan diren soba 
fideoetan espezializatutako jatetxe txikiak. 

Horri esker, Magome eta Tsumagoko kale nagusiek Edo aldian bi atseden-guneek zuten giroa birsortu dute, eta 
eskualde osoa turismo-gune garrantzitsu bihurtu da. Gaur egun, hango kaleetan ibiltzea iraganeko Japoniara 

bidaiatzea lez da, esperientzia bikaina! 

Oso goiz hasi ginen, inguru guztian laino itxia zegoen eta landa izoztuta gaueko tenperatura baxuen eraginez, 
baina eguzkia atera zenean ikuskizun bikaina agertu zitzaigun aurrean udazkeneko kolore askorekin, marroiz, 
horiz, gorriz, askotariko kolorez osaturiko paleta distiratsua. 
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Ibilbidea Kiso haranetik igarotzen da, batzuetan ibaiaren paraleloan doa, eta, beraz, bidean zehar dauden etxe 
askok ur errota handiak dituzte. Beste batzuetan urrundu egiten da ibaitik. Batzuetan errepidea zeharkatzen du. 
Baina, oro har, natura birjinan zehar doan bide harriztatua da ibilbidea. 

Hortik aurrera, ibilbidea gainbehera doa beti. Eta te-etxe (Tateba-chaya) batera iritsi ginen; beraz, gelditu egin 
ginen, eta jabeak zura taillatzeari utzi eta te bat eskaini zigun; aldi berean, etxeko altzari zahar guztien artean 
ikusmiran ibili ginen, esparruaren erdian zegoen sutegia tximinia eta guzti miretsiz. Irribarre eta erreberentziekin 
gure esker ona erakutsi ostean, geure bideari jarraitu genion. 

Datu bitxi bat, bidean zehar kanpai bat duten zutoinak daude, hartzak uxatzeko jo beharreko kanpaia. Bide 
batez esanda, ez genuen mugimendu arrarorik 

sumatu. 

Tsumagora iristea bidaia honen beste une magiko 
bat izan zen. Bat-batean, Edo garaiko herri jende 
bako batetik paseatzen aurkitu ginen, iraganera 

joan bagina lez sentituz. 

Landa-etapa horietan erromes ibili ostean, hiri 
handi eta zaratatsuetan barrena ibilbide turistikoari 
ekin genion: Hiroshima, Mirayima, Osaka, Kioto eta 

Tokyo. 

Baina hau guztia Javier Campo gure lagunak ezin 
hobeto deskribatu zuen. 

Japoniak liluratu egiten zaitu bere iragan, landa-
ingurune, hiri zaratatsu eta modernoen arteko 
kontraste ikaragarriekin eta, batez ere, bertoko 
jende guztiaren adeitasunarekin. 
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LEHEN GURUTZADA: BARBASTRO 

14 maiatza 2020, Jorge Ibor 

 

2016ko irailaren 1ean, gure webgunean nire lantxo bat argitaratu zen:   
“Lehen Gurutzada: hurbilketa bat”  

Ez nekien lehenago beste gurutzada bat egon zenik fedegabearen aurka. 
  

EGOERA HISTORIKOA 

Gaur egungo Huesca probintzian gaude, XI. mendeko hirurogeiko hamarkadan. 300 urte baino gehiago ziren 
musulmanak Gibraltarretik Penintsulara sartu zirela eta, ia aurkaritza barik, Poitiersera iritsi zirela, non Karlos 
Martelen tropek “geldiarazi” zituzten. 

Mairuen eta kristauen arteko elkarbizitza nahiko lasaia ari zen izaten Iberiar Penintsulako eremu honetan. 
Kontuan izan behar da Islama iritsi zenean erresuma erabat zatituta aurkitu zutela: bertako biztanle gehienak, 
klase apalenak, erromatar, zelta, iberiar eta zeltiberiarren nahasketa bat ziren, eta klase buruzagiak, berriz, 
godoak ziren, elite militarra, oro har, mendekoak gogor tratatzen zituztenak, garai hartan ohikoa zen jokaera, 
bestalde. 

Konkistatzaile berriek, hasierako garaietan ez oso ugariak, iritzi hobea zuten herriaz. Konkista, erraza ez ezik, 
oro har, ondo hartua ere izan zen, edo, gutxienez, toleratua. 

Musulmanek, zer egin behar zuten jakinik, bai juduei eta bai gehiengoa ziren kristauei gurtza-askatasuna onartu 

zieten zerga txiki baten truke, salbuespen bitxi batekin: ez zieten uzten beren tenpluetako kalteak konpontzen. 

Gainera, laborantza eta ureztatzeko modu berriak ekarri 

zituzten, bertokoen bizimodua erraztu zutenak. 

Musulmanentzat oso interesgarria zen al-Andalusetik 
hasita, Penintsularen ekialdetik, Pirinioetaraino zihoan 
eremu geografikoa. Gaur egun Aragoi den tokian hainbat 
hiri sortu zituzten, adibidez, Calatayud (Bilbilis 
erromatarretik gertu), Daroca eta Barbastro. 

Aragoiko errege Antso Ramiritzek (1045-1094), bere aita 
Ramiro I.ak ─Erresuma honetan izan zen lehenak─ 
bezala, Cincaren ibar emankorra menderatu gura zuen 
eta, bide batez, Barbastro hiri gotor aberatsa konkistatu. 

 

BARBASTRO 

Hiri hau, dirudienez, Muza mairuak gotorleku defentsibo 
izateko sortu zuen mairuak Pirinioetara iritsi zirenean 711. 
urtean. 

Vero eta Cinca ibaien arteko loturak osatzen duen haran 
emankorrean eta iparraldeko erresumetatik gertu 
kokatuta egoteak merkataritza-ibilbide garrantzitsuen 
erdigunean jarri zuen, eta garapen handira eraman zuen 
zirkunstantzia horrek. Eta badakigu, merkatariak non, 
dirua han. Gainera, “esklaboen merkatu” garrantzitsu bat 
zeukan, lurralde mairuetan garrantziaren adierazgarri, 
non godo eta normandiar emakumeak saltzen baitziren 
gehienbat, bereziki ilehori eta ilegorriak, garai hartan 
behintzat herriak gehien irrikatzen zituenak. 
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1063an, Ramiro I.ak Barbastro konkistatzea hartu zuen helburu. Aurrez, gertuko Graus hiria (gaur egun bere 
lukainkengatik ospetsua dena) hartzen saiatu zen, baina defentsako tropen aurka borrokan hil zen. 

  

LEHEN GURUTZADA 

Bere aita Ramiro I.a bezala, Antso Ramiritz oso ondo moldatzen zen Erromarekin. Horregatik lortu zuen, 
Aragoiko kondea zelarik, aita santuak errege aitortu eta kargua ematea zenbait ordainen truke, adibidez, 
basailutza onartzea. Horregatik, Aragoi erresuma bat da eta, ondorioz, bere lurraldea “Aragoiko Koroa” gisa 
ezagutzen da. 

Alexandro II.a aita santuak bulda bat, mairuaren aurkako Errekonkista Gurutzada bat bultzatzen zuena, jaulki 
zezan lortu zuen erregeak. Borgoinan predikatu zen, eta, ondoren, Frantziako lurralde osoan. 1063. urtean 

gaude, eta Lehen Gurutzadatzat hartzen dena ondorengo aita santuak, Urbano II.ak, 
sustatu zuen eta Petri Ermitauak predikatu zuen 1096an. 

Lehen bulda horren ezaugarriak geroago etorriko zirenen antzekoak izan ziren: 

– Islamak menderatutako kristau-lurraldeen askapena bilatzen zuen. 
– Borrokan hildako kristauari bere bizitzan egindako bekatu guztiak barkatzen 
zitzaizkion. 
– Gurutzadan mairu bat hiltzea, haren ondasunekin geratzea edo hura zigortzea ez 
zen bekatu. 

 

“Pizgarri” horiek Barbastroren konkistarako, ondorengo Gurutzada guztietan lez, 
hainbat klase sozial eta jatorritako armadak batzea eragin zuten: frankoak, 
borgoinarrak, aita santuaren armadako 
italiar-normandiarrak, eta gainera 

bartzelonarrak, urgelldarrak eta aragoitarrak, akitaniar soldaduak 
izanik gehiengoa. 

Aurrean, Lleidako Taifako erregearen (al-Muzáffar) armada zegoen, 

bera baitzen Barbastron agintzen zuena. 

Ondo defendatutako hiriaren setioa uda betean gertatu zen. Beroa 
itogarria zen. Hiriak arazo bat izan omen zuen. Ekaitz gogor baten 
ondorioz, gotorlekua urez hornitzen zuen lurpeko ubidearen gainera 
luizi bat erori omen zen, eta hura erabiltezin bihurtu; beraz, bertako 
biztanleek, azkenean, egarriaren egarriz amore eman eta borrokan 
etsi egin behar izan zuten. 

Abuztuaren 24an, hiriak amore ematea lortu zuten kristauek, bertako 
biztanleen biziak, ez ondasunak, errespetatzearen truke. Ateak 
irekitzeak zerbait makurra iragartzen zuen jada. Biztanleak berehala 
irten ziren ibairantz egarria lehenbailehen asetzeko, baina 
harresietako pasabide estuetan haietako asko hil ziren jendetzak 
zapalduta. 

Biztanle gehienek egarria kendu ostean, konkistatzaileek beren 
etxeetara itzultzera behartu zituzten, han itxaron zezaten. Kristauek 
harrapakin gisa banatu zituzten etxebizitzak, eta familia osoaren 
aurrean emakumeak eta neskak bortxatu ostean, ondasunak non 
ezkutatzen zituzten esatera behartu zituzten ugazabak, ondoren 
erruki barik hiltzeko. Hori hurrengo Gurutzadetan ere errepikatu zen. 
Azken finean, buldak bide ematen zuen horretarako. 

Basakeria horren ondorioz, Saraqusta (egungo Zaragoza) Taifako al-Mutaqir buruzagi handiak Jihad-era dei 
egin zuen, eta armada boteretsu bat eratu zuen, bertan Rodrigo Díaz de Vivar buru zuen mertzenario-talde bat 
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sartuta; hiria birkonkistatu eta kasu hauetan ohikoak ziren ekintza bortitzak errepikatu zituzten, urte bete 
beranduago. 

– Cid, diruagatik, kristauen aurka borrokatu zen arabiarrekin, eta 
arabiarren aurka kristauekin. Kapital nahikoa lortu zuenean, 
independizatu egin zen, eta lurralde musulmanak konkistatzen jardun 

zuen bere probetxurako. 

Handik urte gutxira, Antso Ramiritzen semea zen Petri I.a Sanoitz-ek 
Barbastro eta Huesca konkistatu zituen behin betiko, eta, horrela, bere 
domeinuak zabaltzeaz gain, Ebroko ibar emankorrera iristeko bi bide 
izatea lortu zuen eta horrek erraztu egin zuen haren seme Alfontso I.a 
Borrokalariak Saraqusta konkistatzea. Errege honen zenbait egitate 
nabarmendu behar ditut: 

– Segidako 29 gudu edo batailatan parte hartu zuen eta guztiak irabazi 
zituen, bat izan ezik, Fragako konkistakoa, eta hantxe hil zen. 
– Aragoitik itsasora irteera bat aurkitzen saiatu zen. Are gehiago, 
gertakizun oso bitxi batean, Granada urruna setiatzera ere iritsi zen 
alferrik, borroka barik zeregin hura utzi eta Motril inguruan itsasora iritsi 
zen. 
– Homosexuala zen, eta horrek bi ondorio izan zituen: 
• Urraka andrearekin ezkonduta, sexualitateari eta ugalketari 
buruzko desadostasunak zirela-eta, oso liskar handia izan zuten, 
“Gerra Zibilean” amaitu zena. 
• Ondorengorik ez zuenez eta oso erlijiosoa zenez, testamentuan 
erresumaren oinordeko gisa hiru Ordena Militar utzi zituen arazo larri bat 
sortuz.  

 

 

 

ITURRIAK 

Nabarmentzekoak: 

• Barbastro. Ciudad estratégica (Gertaerarik esanguratsuenak ezagutzeko modu atsegin eta lasaia) 

(historiaragon.com/2016/10/18/barbastro-ciudad-estrategica/) 

• Cruzada de Barbastro (es.wikipedia.org/wiki/Cruzada_de_Barbastro) 

• La cruzada de Barbastro (Irakurtzea gomendatzen dut, alderdi galtzailearen ikuspegia, Ibn-hayyan 

historialariak idatzia, azaltzen baitu) (sites.google.com/site/entremurobarbastro/apuntes-historicos/la-

cruzada-de-barbastro) 

• Ibn Hayyan  (dbe.rah.es/biografias/16692/ibn-hayyan) 

• El ensayo general de las Cruzadas tuvo lugar en Barbastro 

(elpais.com/cultura/2018/07/10/actualidad/1531222434_688229.html) 

• El Cid, de José Luis Corral, eleberri historikoa. 

IKUS HALABER 

• La primera Cruzada (una aproximación) (asojubibbk.es/la-primera-cruzada-una-aproximacion/) 

• SAN JORGE Y LA BATALLA DE ALCORAZ (asojubibbk.es/san-jorge-la-batalla-alcoraz/) 

• La Campana de Huesca (asojubibbk.es/la-campana-huesca/) 

OHARRA 

Gertaera historikoak ez dira egungo irizpideen arabera epaitu behar. 

https://historiaragon.com/2016/10/18/barbastro-ciudad-estrategica/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cruzada_de_Barbastro
https://sites.google.com/site/entremurobarbastro/apuntes-historicos/la-cruzada-de-barbastro
http://dbe.rah.es/biografias/16692/ibn-hayyan
https://elpais.com/cultura/2018/07/10/actualidad/1531222434_688229.html
https://asojubibbk.es/la-primera-cruzada-una-aproximacion/
https://asojubibbk.es/san-jorge-la-batalla-alcoraz/
https://asojubibbk.es/la-campana-huesca/
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Kutxabank albisteak 
29 otsaila, 2020 

2019an alorraren batez bestekoa baino bilakaera konparatibo hobea izan du, eta negozioko adierazle nagusietan 

kuota irabaztea lortu du 

Kutxabankek % 6 handitu du irabazi garbia,  

guztira 352,2 milioi euro 

• Negozio sareko mailegu-inbertsio produktiboa % 2,3 hazi da. Hipoteka mailegu berriek % 24,3ko 

gorakada izan dute, % 12,3koa mailegurako kontsumoek eta % 1,6koa enpresen finantzazioak 

• Balantzetik kanpoko baliabideek aurreikuspenak hobetu dituzte. Inbertsio fondoak bolumenari 

eta errentagarritasunari dagokienez alorraren buruan ezarri dira, eta BGAEtan lidergoa indartu 

du 

• Zerbitzuen eta aseguruen sarrerek ekarpen egonkorra izan dute berriro: 141 milioi aseguruetan, 

% 4 gehiago 

• Salmenta digitalak bikoiztu egin dira, 167 milioi eragiketa egin ostean, eta bezeroen % 43 

funtsean online bakarrik aritzen da 

• Berankortasun tasa alorreko txikienetako bat da, % 2,98koa, zalantzazko aktiboak 364 milioitan 

murriztu ondoren 

• Kaudimen osoa eta Core Tier I ratioa % 17,2ra heldu dira, kaudimenean lider izaten jarraitzen du 

eta kudeaketako adierazle nagusietan zituen aurreikuspenak bete ditu 

• Garapen jasangarriaren alde egin duen apustua sendotu eta 1.000 milioi inguru bideratu ditu 

Bankuak finantzazio ‘berdera’  

• Dibidenduaren banaketa irabazien % 50ekoa izaten jarraitzeko asmoa du, guztira 176,1 milioi 

euro, 725 milioi euro bost urtetan 

2020ko otsailaren 29an. Kutxabank Taldeak 2019. urtea 352,2 milioi euroko mozkin garbi trinkoarekin 

amaitzea lortu du, aurreko urtean lortutako irabazia % 6 handituta, beraz. Erakundeak, gainera, urterako zituen 

aurreikuspenak hobetu ditu. Cajasurrek emaitzen kontura 22 milioiko ekarpena egin du. 

Erakundeko zuzendaritza taldeak Gasteizko Europa Biltzar-Jauregian izan duen bileran aurkeztu dute 2019ko 

jardueraren balantzea, gaur goizean. Bilera honetan Gregorio Villalabeitia Presidenteak eta Javier García 

Lurueña Kontseilari Delegatuak ekitaldiko gertaera nagusiak aztertu ondoren, aurten izango dituzten helburuak 

finkatu dituzte. 

Gregorio Villalabeitiak Kutxabankek lortutako emaitza iraunkorraren sendotasuna azpimarratu du, ekonomia 

moteldu arren eta ziurgabetasun geopolitiko ugari gertatu arren. Testuinguru honetan, burtsek positiboan amaitu 

dute ekitaldia, baina interes tipoak negatiboan mantendu izanak finantza-alorrak zituen aurreikuspenak 

desbideratu ditu. 

Kutxabankeko Presidenteak bankuaren adierazle nagusiek alorrarekin alderatuta izan duten bilakaera hobea 

goratu du, gainerako banka-alorrak ‘core’ produktuetan izaniko emaitzak gainditu baitira, hala nola hipoteka 

berrietan, kontsumorako maileguetan, zorro delegatuetan, inbertsio fondoetan, pentsio planetan zein 

BGAEtan, edota enpresentzako finantzazio berrian. Negozio ereduaren sendotasun honi esker, finantza 

Taldeak aritzen den merkatu guztietan kuota hobetzea lortu du. 
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Negozioak 2019an izan duen bilakaerari buruz, Kontseilari Delegatuak azpimarratu du mailegu-inbertsio 

produktiboa aurreko urtearen aldean hazi egin dela, eta interesen marjinan lortu den igoera eragon du, tipoen 

kurbak presio handia eragin arren. Zerbitzuen eta aseguruen sarrerek izan duten bilakaera positiboa goretsi 

du, emaitzen kontuari ekarpen errepikaria eta egonkorra egiten baitiote. 

Bankuak kapitala sortzeko duen gaitasuna ere aipatu du, oinarriko 787 puntu hobea baita Erakundea sortuz 

zenetik. Kapital hau era organikoan eta metodologia estandarra jarraituz hobetu da, gainera. Gainera, 

berankortasuna % 2,98ra murriztu da, finantza erakunde guztien artean tasa baxuenetako bat da 

Merkatu-kuoten hobekuntza  

Bezeroen negozioa urte osoan zehar hazi egin da, hein handi batean sareen jarduera komertziala oso bizi izan 

baita. Horregatik, ‘core’ negozioetan kontratazioen bolumena nabarmen handitu da, eta produktu 

erabakigarrietan merkatu kuoten hobekuntza garbia sumatu da. 

Honek azaltzen du ‘core’ sarrerak % 1,9 igo izana, zerbitzuen eta aseguruen negozioak izan duten bilakaera 

positibo eta egonkorrari gehituta. Guztira 1.077,2 milioi eurora iritsi dira sarrerok. 

Palanka hauei kostuei eusteko ohikoa den zuhurtziazko politika batu zaie, bai eta arriskuaren kalitatea 

hobetu ondoren zuzkiduretarako beharrak txikiagoak izatea ere. Beti ere, erakundearen helburu nagusia 

eraginkortasuna da. 

Bezeroen baliabideek aurreikuspenak gainditu dituzte  

Kudeatutako Bezeroen Baliabideen hazkundea 65.738 milioi eurora igo da (% 7,6 gehiago), eta 2019ko 

alderdirik esanguratsuenetako bat izan da, ekitaldirako finkatutako aurreikuspenak nahiz merkatuak berak 

bolumenean eta errentagarritasunean izan duen bilakaera gainditu baitira. Horrela, Kutxabank urtean zehar 

inbertsio fondoetan harpidetza garbi gehien dituen hirugarren erakundea izan da, diru-zorro eskuordetuak 

dituzten bezeroen kopuruan bigarren erakundea eta errentagarritasun haztatu onena duena. 

Bezeroen gordailuak % 6,4 hazi dira, ageriko gordailuen portaera bikainean oinarrituta, % 10,7 egin baitute 

aurrera. 

Bezeroek balantzetik kanpoko produktuekiko duten aldeko jarrerari eutsi zaio, errentagarritasun 

erakargarriagoak bilatze aldera. Inbertsio-fondoei eta pentsio-planei eta BGAE-ei egindako ekarpen garbiak 
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nabarmen hazi dira, % 12,6 eta % 9,7, hurrenez hurren. Horrela, balantzetik kanpoko baliabideen guztirakoa % 

11,3 hazi da 

Zorroak kudeatzeko sistema delegatuak, non Kutxabank banku liderra den duela 13 urtetik, funtsezko papera 

jokatu du berriz ere. Erakundeak inbertsio eta aurreikuspen fondoen alde egindako apustu irmoaren ondorioz, 

Kutxabank Gestionek eta Finecok egindako lan bikainarekin batera, Kutxabank bosgarren talderik handiena 

izan da ondare kudeatuan, laugarrena aurreikuspen sistemetan, eta merkatu-kuota irabazi du berriro ere. 

Epigrafe honetan, nabarmentzekoa da Baskepensiones BGAEk erregistratutako bilakaera, banakako 

aurreikuspeneko produktuen euskal merkatuan bere lidergo argia finkatu baitu, % 47,2ko kuotarekin, 5.685 

milioi euroko ondare kudeatuarekin -2018an baino % 8,3 gehiago-, eta 273.000 bazkide baino gehiagorekin. 

Kreditu-inbertsio produktiboaren hazkunde nabarmena  

Txikizkako sarearen kreditu-inbertsio produktiboa nabarmen hazi da, % 2, eta 2012tik lehen aldiz, sarearen 

orotarako kreditu-inbertsioa positiboan dago. 

Zalantzarik gabe, ekitaldiko alderdirik deigarrienetako bat hipoteka maileguen kontratazioetan izandako % 

24,3ko igoera izan da. Horri esker, Kutxabankek merkatua gainditu du bere jarduera garatzen duen lurralde 

guztietan, eta bere hipoteka-kuota sareko kuotaren oso gainetik jarri du, hau da, % 8,2 Espainian, % 13,1 

Andaluzian eta % 47,4 oso azpimarragarria Euskadin. Hipoteka mailegu berrien kopuru osoa 3.224 milioi 

eurokoa da, finantza erakunde guztien artean hirugarren lekua. 

Kontsumorako maileguen kontratazioak ere % 12,3ko garapen positiboa izan du, eta bereziki 'Merkataritza 

Kreditua', 2019an % 41era igo baita, betiere kreditua arduraz esleitzeko eredu bati jarraiki. 

Handizkako sarearen inbertsio produktiboa, bere aldetik, % 3,2 hazi da, banka korporatiboaren eta 

erakundeen negozioa euskarri hartuta. 

2019an zehar, likidezia-posizio ona ikusi da bezero diren enpresetan, eta horrek, ziurgabetasun orokorrarekin 

batera, inbertsio-ekimen jakin batzuk geldiarazi ditu. Hala ere, enpresa horien loturak hazten jarraitu du, eta 

beste produktu batzuen kontratazioa ere hazi egin da, aseguruena, esaterako. 
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Emaitzen kontua  

Interes tipoek negatiboan jarraitu dute, urtebeteko Euriborra 2019ko amaieran % -0,261en kokatuta zegoen. 

Hala eta guztiz ere, aipagarria da Kutxabanken Interesen Marjinak hobetzen jarraitu duela, jarraian hirugarren 

urtez hazi egin baita, % 1,3 zehazki, eta guztira 568,6 milioi euro lortu ditu.  

Kutxabank Taldearen emaitzak, 2019ko abenduan  

Milioi euro 2019 abendua Δ%  

Interesen Marjina 568,6 1,3 

Komisioak eta aseguruak 508,7 2,6 

Banka negozioaren sarrera errepikariak 1.077,2 1,9 

Dibidenduak eta baliokidetasuna 65,7 -12,1 

FOE 11,6 65,4 

Beste Ustiapen Emaitzak -57,8 15,4 

Marjina Gordina 1.096,8 0,7 

Administrazio Gastuak -600,4 0,9 

Amortizazioak -59,2 7,2 

Ustiapen Marjina 437,1 -0,3 

Saneamenduak eta narriadurak -139,9 -24,4 

Bestelako irabazi eta galerak 115,8 -24,5 

Zergak eta bestelakoak -60,8 -18,0 

Taldearen emaitza 352,2 6,0 

Zerbitzuen sarrerak 394,5 milioi eurokoak izan dira, aurreko urtean baino % 2,3 handiagoak. Hazkunde hau 

finantza-merkatuen bilakaera onean eta jarduera komertzialaren bizitasunean oinarritu da, hala nola zorro 

delegatuetan, inbertsio fondoetan, pentsio planetan eta BGAEtan lortu diren hazkundeetan. Igoera hauei 

aseguruen negozioak beti bezala eman duen bultzada gehitu zaie, alor honek marjina gordinari 141 milioi 

euroko ekarpena egin baitio, aurreko urtean baino % 4 handiagoa. Aipagarria da banka-negozioaren sarrera 

errepikarien ia % 50 zerbitzuen sarreren epigrafean sortzen dela, interes tipoen bilakaera negatibotik at. 

139,9 milioi euro zuzkiduretara  

Partaidetuen zorroak emaitzetan izan ohi duen eraginak beti bezain indartsua izaten jarraitu du. Dibidenduek 

eta bazkide diren enpresek sortutako emaitza errepikariez gain, Euskaltelen partaidetza balioan jarri izanak 

2019. ekitaldian 150 milioi euroak gainditzea ahalbidetu dute. 

Finantza Operazioen Emaitzak 11,6 milioi eurokoak izan dira. Honela, Marjina Gordina 1.096,8 milioi 

eurotan kokatu da, % 0,7ko hazkunde arina lortuta. 
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Administrazio Gastuei eusteko irizpideak ezarri dira betiko legez, eta % 0,9 hazi dira, kostuak murriztu eta 

baliabideen erabilera hobetzeko politikaren ondorioz, erakundearen helburu estrategikoetako bat 

eraginkortasunaren kudeaketa baita. Amortizazioen partida % 7,2 hazi da, Taldea digitalizazioaren alorrean 

inbertsio esanguratsuak egiten ari baita. 

Mailegu-zorroaren eta beste aktiboen saneamendu-mailari dagokienez, maileguen eta higiezinen arriskua 

estaltzeko zuhurtziazko mailari eutsi zaio berriro, arrisku hauen kalitatea hobetu arren eta aurreko urteetan ere 

ahalegin nabarmenak eginak ziren arren. Horregatik, zuzkiduretara 139,9 milioi euro bideratu dira, 

erakundearen etorkizunari eta araudiaren ikuspegitik dagoen eskakizun-maila handiari erantzuteko. 

Emaitzen fiskalitatea aintzat hartu ostean, Taldearen irabazi trinkoa 352,2 milioi eurokoa izan da, 2018an baino 

% 6 handiagoa. 

Kutxabanken Administrazio Batzordeak dibidendua urteko emaitzen % 50ean mantentzeko proposamena 

helarazi dio Akziodunen Batzar Nagusiari, guztira 176,1 milioi euro. Azken bost urteetan Kutxabankek 725 

milioi eurotik gora banatu ditu BBK, Kutxa eta Vital Banka Fundazioen artean.. 

Berankortasuna alor osoko baxuenetako bat da  

Ekitaldiko ezaugarri nagusietakoa berankortasunaren murrizketa izan da. Zalantzazko aktiboak 364 milioi 

eurotan jaitsi dira, eta ondorioz Kutxabank Taldearen berankortasun ratioa hobetu egin da. Gertakizun dauden 

arriskuak aintzat izanik % 2,98an kokatu da, 2018ko urte amaieran baino oinarriko 88 puntu beherago. 

Deigarria izan da mailegu pertsonalen eta kontsumorako maileguen alorrean berandutzeak izaniko 

bilakaera, % 1,08koa baita, hipoteketan baino are txikiagoa. 

Honela baieztatzen da Kutxabankek finantza-alorrean nagusi den batez bestekoa baino mailegu-kalitate hobea 

duela. Gainera tasa hau % 2,47ra arte hobetuko du aurki, 2020. urtean zehar Lezama operazioaren eragin osoa 

barneratzen duenean. Operazio honetan zalantzazko maileguen zorro bat saldu zuen Bankuak abenduan, 

guztira 358 milioi euroko balioarekin. 

Berankortasunaren eta zalantzazko aktiboen bilakaera 

 

Berankortasun ratioak hobetzeaz gain, kudeaketa adierazle nagusietan 2019rako zeuzkan helburuak gainditzea 

lortu du Kutxabank Taldeak. Abenduaren amaieran, kaudimen osoa eta Core Tier I ratioa % 17,2koak ziren. 

´Fully Loaded´ bertsioan indize hau % 16,9an kokatu da. Palankatze ratioak Estatuko onena izaten jarraitu du, 

% 8,6koa alegia, alorraren batez bestekoaren oso gainetik. Bosgarren urtez jarraian, sistema osoko kaudimen 
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onena duen erakundea izaten jarraitu du Kutxabankek, Europako Banka Agintaritzak (EBA) argitaratutako 

gardentasun txostenaren arabera. 

Adierazle nagusiak 2018 2019  

Berankortasun Ratioa 3,86% 2,98% 

ROTE 6,8% 7,0% 

ROA 0,57% 0,59% 

Core Tier I (Phased in) 16,1% 17,2% 

Core Tier I (Fully Loaded) 15,5% 16,9% 

Kapital osoa 16,1% 17,2% 

Palankatze ratioa 8,1% 8,6% 

Bere buruari ezarritako helburuen haritik, errentagarritasun ratioak hobetzen jarraitu du Kutxabankek. 

Inbertitutako fondoen arabera akziodunek jasotako errendimendua erakusten duen ROTE ratioa % 7an kokatu 

da, aurreko ekitaldiko % 6,8ko indizea hobetuta. 

Salmenta digitalen kopurua bikoiztu egin da  

Kutxabank Taldeak irtenbide teknologiko berriak gaitzearen eta bere bezeroen esperientzia digitala hobetzearen 

alde egindako apustuak isla nabarmena izan du online negozioaren hazkunde handian, 2019an bikoitza baino 

gehiago hazi baita haren eragiketa kopurua. 

Gero eta gehiago dira irtenbide teknologikoen bidez kontratatzen eta kudeatzen ari diren produktu eta 

zerbitzuak. Horixe da hipoteka maileguen kasua. Kutxabankek urtean zehar Hedapen eremuetan harpidetutako 

hipoteken % 18,3 online tresnetako baten bitartez sortu da. 

Mailegu pertsonalen arloan, kanal digitalen bidezko kontratazioen hazkundea % 70ekoa izan da, besteak 

beste, horiek formalizatu ahal izateak edo ordainketak mugikorretik atzeratzeak dakarren aurrerapenagatik. 

Horrela, Flexibuy formularen % 13ko hazkundea nabarmentzen da. 

Kutxabank Taldeak agenda digital bizia izan du 2019an zehar, online jarduten duten bezeroen kopurua 

handitzeko eta eragiketak eta funtsezko produktuen salmentak sustatzeko helburuz. Azken ekitaldian, batez ere 

'online' jarduten duten erabiltzaile digitalen kopurua % 43ra igo da. 

2019an, irtenbide digital berriak jarri dira abian, hala nola Banka Mugikorreko finantza-agregatzailea, beste 

banku batzuetako kontuak eta txartelak kontsultatzeko aukera ematen duena, baita mugikorraren bitartez 

aurreikuspen-planak kontratatzeko aukera ere. 

Laguntza-bide berriak gaitu dira, hala nola txata sartzea online bankan eta onboarding digitala, banku-kontu 

berri bat irekitzea, % 100 baliabide digitalen bidez, telefono mugikorretik. 

Ordainbideetan ere nabarmen zabaltzen ari da etengabeko berrikuntza, Internetera konektatutako 

smartphone-ak eskuragarritasun ia unibertsala eskaintzen baitu. Kutxabank Taldeak mugikorretarako dituen 
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aplikazioak hobetzen jarraitu du, eta Apple Pay, Google Pay eta Samsung Pay ordainketetarako aplikazioak 

integratu ditu. 

Jasangarritasunaren aldeko apustu irmoa  

Kutxabankek aurrera egin du 2019an, Taldearen jarduera osoan jasangarritasuna zeharka finkatzen jarraitzeko 

helburu estrategikoan. Horretarako, ESGko zuzendaritza berria sortu du, erakundearen barruan garapen 

jasangarriarekin zerikusia duten alderdiak kudeatu ditzan. 

Finantzaketaren arloan, ekonomia berdean sartutako inbertsioak bultzatzen ditu, energia berriztagarriak 

sortzeko ekimenak garatzen dituzten edo trantsizio ekologikoa sustatzen duten proiektuak babesten baititu. 

2019an 1.000 milioi euro inguru bideratu ditu mota horretako ekimenetara, abaletan eta finantzaketan. Gainera, 

Kutxabankek 166 milioiº baino gehiago bideratu ditu energetikoki eraginkorrak diren ibilgailuen eta etxetresna 

elektrikoen erosketa finantzatzera, egoera ahulean dauden kolektiboei laguntzeko proiektuetara edo BOEak 

erosi eta eraikitzera. 

Gainera, bere sukurtsalen eta instalazio zentralen kontsumo elektrikoak eragindako karbono-aztarna zerora 

murriztu du, instalazio fotovoltaiko batetik datorren elektrizitate berdeaz baino ez baita hornitzen, eta Taldeak 

inbertitzen dituen aktiboetan sozialki arduratsuak diren inbertsio-alderdiak gehitzen jarraitu du. 

Kutxabank Taldeak aurrezki eta aurreikuspen produktuetan egiten dituen inbertsio guztiak sozialki 

arduratsuak diren irizpideen arabera garatzen dira, eta, beraz, bere jarduera-eremuan giza eskubideekiko 

errespetua, ingurumenaren zaintza, Gobernu Onerako Politiken praktikak eta zerga-arloko jardunbide egokiak 

betetzen eta sustatzen dituztela ziurtatzen da. 
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Gure webgunean argitaraturiko beste artikulu batzuk 

 

Gure webgunean argitaraturiko eta bertan irakur ditzakezuen beste artikulu batzuen aurkibidea duzue hemen 

laburtuta. 

 

Pertsona honen bizipen interesgarriak osatzen dituzten lau artikulu 

LUIS ADISKIDEA (hirugarren partea) ... (06-04) 

LUIS ADISKIDEA (laugarren partea) ... (14-04) 

LUIS ADISKIDEA (bosgarren partea) ... (09-05) 

LUIS ADISKIDEA (azken partea) ... (25-05) 

 

Javier Campo bazkidearen "Getxo en sus calles" liburu interesgarriaren sarrera 

“Personajes del callejero de Getxo”. – Sarrera ... (09-04) 

 

“Arcade” jokoen nostalgikoentzako denbora-pasa bat 

pasatiempo: pacman ... (16-03) 

 

Behartsuentzako laguntza-eskaera askorentzat zailak diren garai hauetan. 

Bizkaiko Elikagaien Bankua ... (22-04) 

 

…Liburuaren Eguna oso ezohikoa, ez baita izango ez etxolarik, ez jenderik, ... 

Liburuaren eguna ... (23-04) 
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Hurrengo jarduerak 
 

✓ Mudejar artearen eta herri politen ibilbidea 

 

Orain, COVID 19aren pandemia atzean uzten ari garela dirudienean, eta espero dezagun betiko izatea!, 

txango/bidaia bat programatzea erabaki dugu, galdutako jarduerak konpentsatzeko eta iragandako egoerak 

gainditzen laguntzeko. 

Mudejar artearen ezarpen garrantzitsua eta historia sakona (Cid Campeador, Taifa erresumak, Karlistaldiak, 

…) dituzten eskualdeak bisitatuko ditugu, eta Erdi Aroko herri garrantzitsu eta zoragarriak, argitalpen askok 

Espainiako politenetakotzat jotzen dituztenak, ikusi ahal izango ditugu. 

Hona hemen daturik aipagarrienak, zirkuitua eta xehetasunak erabakitzen ari baikara oraindik. Ea animatzen 

zareten eta datak gordetzen dituzuen txangoaz gozatu ahal izateko. 

- Irteera-eguna: irailaren 28a. 

- Iraupena: 7 egun (irteera astelehenean, itzulera igandean) 

- Aurreikusitako ibilbidea: Bilbo - Zaragoza - Morella - Mora de Rubielos - Albarracín - Piedrako 

monasterioa – Bilbo, geraldiak eginez interesgarriak diren lekuotan: Alcañiz, Cantavieja, Mosqueruela, 

Rubielos de Mora, Teruel, Castillo Peracense eta Tarazona. Ibilbide eramangarria eta erosoa da, eta kontu 

handiz ari gara prestatzen. 

- Etapa guztietan, goiz eta arratsalde erdian, tartetxo bat utzi da geldialdia egin eta kafea edo antzeko 

zerbait hartzeko. 

- Eskualdeko gastronomia onaren barruan, nabarmendu behar da egun batean Gúdar inguruko ‘boilur 

beltz’ ospetsua dastatu ahal izango dugula. 

Azken prezioan joan-etorriak, ostatua eta otordu guztiak (edariak aparte), gidak eta sarrerak sartuko ditugu. 

Ibilbidearen datu zehatzak, hotelak, jatetxeak, prezioa eta izena emateko modua iraileko lehen astean 

jakinaraziko dira. 

Beti bezala, irtenbideak bilatuko ditugu Euskaditik kanpo bizi eta parte hartu gura dutenentzat. 

 

 

 

✓ Argazki-lehiaketa bazkideentzat.  

Gure aurreikuspenen arabera, bazkideek uztailaren erdialdetik irail amaiera bitartean bidali ahal izango dituzte 
beren argazkirik onenak. 

Oinarriak eta sariak webgunean jakinaraziko dira. 
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Eskaintzak 

 

Gure taldearentzako eskaintza esklusiboak dira. Gure webgunean dituzue horien xehetasunak eta lortzeko era. 

Sustapen-kodeak posta elektronikoz bidali ziren. Aurkitzen ez badituzue, eguen edo ostegun goizetan Elkartera 

deitu dezakezue edo mezu bat bidali hona:  asojubibbk@gmail.com 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

B the travel brand-ekin 

akordioa berriztatzea 

(2020-12-31ra arte) 

Fincas Valpiedra ardo-

eskaintza berriztatzea 

Butamarta olio eskaintza  

(2020-12-31ra arte) 

https://asojubibbk.es/acuerdo-b-the-travel-brand/
https://asojubibbk.es/nueva-oferta-de-vinos-de-fincas-valpiedra/
https://asojubibbk.es/oferta-aceites-butamarta/

