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BALAY 
GARBIGAILUA
3TS853B

ZANUSSI 
HOZKAILUA

ZRB34315XA

BOSCH  
GARBIGAILUA
WAN2426XES

AEG 
GARBIGAILUA
L6FBI824U

BOSCH 
ONTZI GARBIGAILUA
SMS25AI05E

BOSCH 
HOZKAILU KONBINATUA
KGN33V04

5,5 kg

No frost

No frost

7 kg 8 kg

1.000 bira/min

185 x 60 cm

170 x 60 cm

1.200 bira/min 1.200 bira/min

A+++

A++

A+++ A+++

A++

A+

ENDAÑETA ZUMAIA
ELEKTROGAILUAK

Erribera, 8   Tel. 943 861 694
www.endañetazumaia.com

269€

499€

495€ 379€

479€ 399€

INOX

INOX

TOP 21
BILDUMA
Maiatzaren 1etik 18ra

5 funtzio
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hErri aldizkaria

Foronda kultur Etxea

Odieta, 2

tel.: 943 86 15 45

e-maila: aldizkaria@baleike.eus

Argitaratzailea

Baleike kultur Elkartea

e-maila: elkartea@baleike.com

Erredakzio taldea: imanol azkue, Maialen 

Odriozola, Juan luis romatet, Miriam romatet, 

Peio romatet, arnaitz rubio aprea, iosu alberdi,  

Jose Manuel Castillo, Jabi Gonzalez Toston, 

izaskun Urbieta eta Gorka zabaleta  

Diseinua eta maketazioa: roberto Gutierrez

Hizkuntz zuzenketa: imanol azkue

Publizitatea

tel. 943 86 15 45

publizitatea@baleike.eus

Inprimategia

antza inprimategia

(lasarte-Oria)

Tirada

800 ale

lege gordailua: SS-405/94

iSSN: 1136-8594

Baleikek ez du bere gain hartzen aldizkarian 

adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik. 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak
(Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua
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B i z i k l e t a 
E g u n a
Ekainak 17

Egitaraua laster  
izango dugu prest.

Animatu
       parte ha

rtzera!
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Arri EIZAGIRRE  
ARKITEKTOA

“Astialdiaz 
aparte, erabilera 
funtzionalagoak 
izan ditzakete 
trenbide 
zaharrek”
tEstuA EtA ArgAzKIAK: gOrKA zABALEtA

Vasco-Navarro eta 
urolako trenak 
aztertu ditu 
Arri Eizagirrek, 
etorkizunean 
erabilera berririk 
izan ote dezaketen 
jakiteko. Astialdiaz 
gain, zenbait kasutan, 
uste du eguneroko 
mugikortasunerako 
egokiak izan 
daitezkeela.
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       parte ha

rtzera!
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Urolako trena behin betirako itxi zuten urte berean jaiotakoa 
da Arri Eizagirre (Zumaia, 1987). Ez zuen garraiobide hura 
ezagutu, baina azken bost urteotan trenbide kontuetan mur
gilduta dabil, doktore tesia dela eta.

Nolatan hasi zinen trenbide zaharren inguruko lan hauek 
egiten?
Duela lauzpabost urte ondarea eraberritzearen gaineko mas
ter bat egin nuen, eta orduan Urolako trena aukeratu nuen 
amaierako lana egiteko. Trenbidea osatzen zuten elementu 
guztien katalogoa egin nuen, bakoi
tza bere fitxarekin. Zumarragatik Zu
maiara. Eta hor piztu zitzaidan kezka: 
trenbidea, geltokiak eta gainerako ele
mentuak osotasunean hartu behar dira 
kontuan, eta ez elementu isolatu beza
la. Eta hasi nintzen aztertzen, adibidez, 
geltokiak eta trenbidearekin zerikusia 
duten beste eraikinak nola integratu di
ren hirigintza plan berrietan. Inguruan 
etxebizitzak eraiki direnean, geltokia 
ondo integratu al da espazio berrian? 
Urretxun, adibidez, geltokiari bizkarra 
emanez eraiki ziren etxeak...
Urolako trenaren geltoki guztiak 
mantendu al dira?
Euskal Herrian itxi zen azken trenbidea izan zen Urolakoa, 
eta estazio guztiak –13– mantendu dira, baina pasoko etxe 
batzuk galdu egin dira.
Eta orain zertarako erabiltzen dira estazio horiek?
Denetarik dago. Zumarragakoa etxe okupatua izan zen eta 
orain abandonatuta dago; Urretxukoa gaztetxea da eta na
hikoa ondo zainduta daukate; Aizpurutxukoa guztiz aban
donatuta dago; Azkoitikoan udal liburutegia jarri dute; Az
peitikoa trenaren museoa da; Lasaokoa eta Zestoako Balnea
riokoa kanpotik ondo daude, baina barrua utzita; Iraetakoa 
eta Arroakoa okupek erabili izan dute eta nahikoa utzita 
daude; eta Zumaian, goikoa tren geltokia da gaur egun eta 
Moilaberrikoa hor daukagu, hutsik, ez dakigula oso ondo zer 
egin.
Bere garaian agertu zen Urolako trena berreskuratzeko 
asmoa, Azpeitiraino behintzat...
Bai, eta oraindik agertzen da asmo hori lurralde mailako 
arauetan. Industriari begira zegoen planteatuta, gaiak Pasaia
ra garraiatzeko, baina Ucin itxi zuten eta asmo horiek bertan 
behera gelditu ziren. Baina asmo horiek eragina izan zuten 
jabegoan...
Zer eragin?
Zumarraga, Urretxu eta Azkoitiko geltokiak udalen esku gel
ditu ziren, baina Azpeititik Zumaiara bitartekoak ez, horiek 
oraindik Jaurlaritzak dauzka, hain zuzen ere, plan hori hor 
dagoelako. Beste berezitasuna da Zumaiatik Azpeitiraino 
ezerk ez duela gurutzatzen trenaren bidea, libre mantendu 
da, bazpaere.
Baina uste duzu oraindik aukera badagoela Urolako trena 

berreskuratzeko, Azpeitiraino besterik ez bada ere?
Ez zait iruditzen. Trenbideak, lehen ere, industriari lotuta ga
ratu ziren, gaiak garraiatzeko. Pertsonak ere bai, noski, baina 
beste bultzada ekonomiko hori gabe ez dut uste berriro mar
txan jarriko denik.
Gertuko trenbidea errekuperatzeko joerarik ba al dago 
munduan zehar?
Hirigunetan bai, ikusten da, trenbide zaharrak berrerabili 
dira tranbiak martxan jartzeko. Kontuan hartu trenak bide 
motzena egiten duela beti, hori dauka ona. Zumarragatik 

Azkoitira errepidea bihurgunez bihur
gune doa ibaiari segika, baina trena 
zuzen doa; eta malda gutxirekin. Ho
rregatik dira oso egokiak oinezkoentzat 
eta bizikletentzat.
Eta orduan, horrekin zer egin dai-
teke oraindik neurri handi batean 
mantentzen den azpiegitura? Beste 
erabilera bat izan al dezake Urolako 
trenbideak?
Hori da orain VascoNavarro trenaren 
inguruan egiten ari naizen lanaren oi
narria. Trenbide zaharretako azpiegi
turak astialdirako egokitu dira, batik 
bat, bide berdeak sortu dira zenbait le
kutan. Baina astialdiaz aparte, nik uste 

dut erabilera funtzionalagoak izan ditzaketela, eguneroko 
mugikortasun premiei erantzuteko, adibidez. Baina garran
tzitsua da trenbidea osoosorik hartzea, eta ez elementu isola
tuen erabilera konkretua. 
Vasco-Navarrori buruz galdetu baino lehen, Urolako tre-
naren kasuan, oinezkoentzat eta bizikletentzat egokituta 
dago zati handi batean.
Zumarragatik Azkoitiraino bide berdea da. Azkoititik Azpei
tira bidegorria dago eginda, eta Azpeititik Lasaora trenbidea 
mantendu egin da, tren turistikoarentzat. Zati horretan bi
degorria dago eginda, aparte. Eta Lasaotik Zestoara berriro 
Urolako trenaren bidea hartzen du bide berdeak. Tunela ere 
egokituta dago, argi eta guzti. Iraerataino iristen da. Han
dik Zumaiarainoko tartea falta. Arazoa da Arroatik Zumaiara 
trenbidea martxan dagoela [DonostiaBilbo] eta hor alterna
tiba bat behar dela. 
Hori da, hain zuzen ere, Arroako bizilagunek eskatzen 
dutena...
Bai, Arroa lotzea Narrondoko bidegorriarekin. Iraetatik 
Arroara doan zatian ez dago aparteko zailtasunik. Bidea osa
tuko balitz, mesede handia litzateke Arroakoentzat, Zumaia
ra azkar eta eroso etortzeko aukera izango lukete bizikletaz 
edo oinez. Narrondokoentzat, adibidez, sekulako mesedea 
izan da Zumaiarainoko bidegorria.
Vasco-Navarro trena aipatu duzu lehen. Zer tren zen hura?
Trenbide hark Mekoaldetik (Soraluze eta Bergara artean) Li
zarrarainoko bidea egiten zuen, Gasteiztik pasata. Gipuzkoa, 
Araba eta Nafarroa hartzen zituen. 1885ean hasi ziren erai
kitzen eta lanak ez zituzten amaitu 1927ra arte. 1967an itxi 
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“trenbidea, geltokiak 
eta gainerako 
elementuak 
osotasunean hartu 
behar dira kontuan, 
ez elementu isolatu 
bezala”
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zuten. Hura ari naiz aztertzen orain nire do
ktore tesirako, Urolako lana egin nuenean 
sortu zitzaizkidan kezken bidetik.
Azpiegitura osorik baloratzearena, ezta?
Hori da. Gaur egun eraikinak katalogatuta 
eta babestuta daude, eta batzuk beste zerbai
tetarako erabiltzen dira; trenbideak ere bide 
berde bezala erabiltzen dira zenbait kasutan. 
Baina elementu bakoitza isolatuta hartu izan 
da orain arte. Lehen bazegoen azpiegitu
ra bat, hainbat elementuz osatua, lurraldea 
lotzen zuena, funtzio jakin batekin; funtzio 
hori galdu duenean, elementuak banandu 
egin dira. Saiatu naiz proposatzen metodolo
gia bat hori orokorrean aztertzeko. Aztertzen 
dira linearen eta horren inguruko lurraldea
ren arteko erlazioak. Linean zehar gaur egun 
dauden herriak hartu eta irisgarritasunaren 
ikuspegitik aztertu ditut, zer puntu diren iris
garriagoak, zer oztopo dauden. Azken finean, 
egunen batean proposamen bat egin nahi 
bada, guztiaren erradiografia edukitzeko.
Garraioaren ikuspegitik, gaur egun errepideek agintzen 
dute...
Bai, baina motorrik gabeko desplazamenduetarako, oinez 
edo bizikletaz mugitzeko, bide berdeen erreferentzia oso ba
liagarria izan daiteke. Ikerketek diote egunean ordubeteko 
bidaiak egiteko prest gaudela, lanera joateko, adibidez; herri 
barruan, berriz, hamar minutuko joanetorriak dira muga. 
Datu horiek kontuan hartuta, aztertu dut trenbideak eta 
geltokiek zer potentzialitate daukaten eguneroko mugikor
tasun horri erantzuteko; adibidez, geltokien inguruan hamar 
minutuko tartea hartzen duen espazioan zer gertatzen den 
aztertu dut, zer aktibitate dagoen, proposamenak egin ahal 
izateko.
Baina gaur egun astialdirako erabiltzen dira, batik bat. 
Iruditzen al zaizu eguneroko joan-etorrietarako erabilga-
rriak direla?
Gipuzkoan, adibidez, posible dela iruditzen zait, lurraldea
ren egituraketagatik. Herri batetik besterako distantziak ez 
dira handiak. Debagoienan, bidegorriak herriak lotzen ditu 
eta hamar minututan iristen zara batetik bestera. Araban 
zailagoa da, distantziak handiagoak direlako. Baina Gasteiz 
inguruko herrientzat balio dezake, loturak sortzeko. Vasco 
Navarroren bide berdea gaur egun Landatik Gasteizeraino 
iristen da. Gasteiztik Lizarra alderako tartean zailtasunak 
daude. Badago hiru kilometroko tunel bat itxita dagoena, eta 
mendialdetik desbiratu behar da. Hori oztopoa da astialditik 
aparteko erabilera emateko. Gero, Kanpezu aldean berresku
ratzen da trenbidearen jatorrizko bidea. Baina Lizarrara iritsi 
baino lehen errepideak moztu egiten du bidea. Horrek bere 
funtzionalitatea mugatzen du.
Eta Vasco Navarroko geltokiak mantendu al dira? Zer era-
bilera ematen zaie gaur egun?
Adibidez, Oñatikoan posta zerbitzuaren bulegoa dago, eta 

Arrasaten INEMena. Araba aldean asko etxebizitza pribatuak 
dira. Maeztun udaletxea da, eta Lizarran autobus geltokia. 
Trenbide sareko geltokiak gaur egun babestuta daudela 
diozu, baina industria ondarea duela gutxi arte ez da ain-
tzat hartu.
Orain hasi gara pixka bat baloratzen. Industria osoa azkar 
garatzen eta eraldatzen da, eta guk ondarea beti lotu izan 
dugu eraikin oso zaharrekin, elizekin, gazteluekin... Azken 
urteotan industria ondarearen inbentarioa egin da, eta indus
tria paisaiarena ere bai, eta hor ageri dira Vasco Navarro eta 
Urolako trena. Horrek laguntzen du gero babes neurriak har
tzen. Baina oraindik praktikan elementuak isolatuta hartzen 
dira, multzo osoa aintzat hartu gabe, eta bere izaera galtzeko 
arriskua dago. Lehen tximiniak gordetzen ziren, orain agian 
eraikin osoa. Baina izaera gal dezakete testuingururik gabe; 
anekdota hutsean gera daitezke.
Baina dena babestu behar al da? Zein da irizpidea?
Irizpidea bat baino gehiago izan daiteke, baina bat da bere 
singularidadea; hau da, mota jakin bateko bakarra edo azke
na ote den. Dena den, inbentario bat egiten denean ez da 
proposatzen dena babestea, baina proposatzen denetik babesa 
lortzen duten arteko denboran asko desagertu egiten dira. 
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“Azken urteotan industria 
ondarearen inbentarioa egin da, 
industria paisaiarena ere bai, eta 
hor ageri dira Vasco navarro eta 
urolako trena”
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BerMeA eTA zIUrTAsUnA
Martxoaren 17an ireki zituen ateak bqd bidaiak 
agentziak Zumaian (festa polita antolatu zuten 
Erribera kalean). “Ohiko bidaia agentzia bat da, 
eta gure helburua da herritarrei oporrak eta 
enpresei laneko bidaiak antolatzea, edozein 
dela ere helmuga turistikoa”, adierazi 
du Urangak. 517 bidaia agentzia 
biltzen dituen sare edo talde batean 
dago sartuta bidaia agentzia hori, 
eta bidaiariek oporrak lasai igaro 

ditzaten lortu nahi du. “Edozer gertatzen dela ere, guk 
bermatzen eta ziurtatzen dugu arazo hori konpontzeko 
irtenbidea izango dugula”, nabarmendu du Urangak. 

Internetek ematen dituen aukerak alde 
batera utzi gabe, agentziaren lana 

arazoak ekiditea da. “Internet 
oztopoa baino gehiago, zerbait 

osagarria da guretzat, eta 
egun, jendea berriro ere 
agentzietara bueltatu da, 
berme horren bila”.

APLIkAzIOA
Berrikuntza gisa, bqd 

bidaiak agentziak Travel 
Angel izeneko aplikazioa 

garatu du agentzia taldea 
osatzen duen gainerako bidaia 

agentziekin batera. Aplikazioari 
esker, bezeroarekin kontaktua 

etengabea eta zuzena da. “Hegaldi batek 
ordutegi aldaketa izan duela, bisitatzen ari zaren tokian 
erakusketa edo festa baten berri jakin dudala… Hori 
guztia aplikazioan sartuko dut, eta bezeroak edozein 
momentutan kontsultatzeko aukera izango du. 
Gainera, bidaiariak edozein zalantza edo arazo baldin 
badu, aukera ona da nirekin kontaktuan jartzeko”, 
aipatu du.
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ZUrE GErTUko BIdAIA AGENTZIA
LOREA URANgAK 20 URTEKO EspERIENTZIA dAUKA TURIsMOAREN ARLOAN. 
BIdAIA AgENTZIA TRAdIZIONAL BATEAN LAN EgINdAKOA, dUELA HIRU URTE ETA 
ERdI, BIdAIA AgENTZIA ERREZEpTIBO BAT ZABALTZEKO IdEIA IZAN ZUEN: BAsqUE 
dEsTINATION. pROIEKTU HORREN BIdEZ, ATZERRITARRAK EUsKAdIRA ERAKARTZEKO 
BIdEA ZABALdU dU. ORAIN, HANKA BERRI BAT gEHITU dIO HAsIERAKO pROIEKTU 
HORRI:  HERRITARRAK OpORRETARA jOATEKO AUKERA EsKAINTZEN HAsI dA. HAIN 
ZUZEN, HORIxE dA Bqd BIdAIAK. 
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BI nOrAnzkOkO hArreMAnA
Urangak uste du bezeroekin harreman zuzena eta elkar 
trukekoa beharrezkoa dela. Horretarako, lehenengo 
printzipioa da bidaiarien sentsazioak partekatu, arazoak 
konpondu eta informazioa eta dokumentuak elkarrekin 
partekatzea. Hori dela eta, larrialdietarako telefono bat ere 
badute martxan, 24 orduz. “Telefono horretara deituta, beti 
egongo da norbait atenditzeko. Horretaz gain, bulegoaz 
haratago, aurretiazko zita bidez ere gelditu gaitezke. Bezero 
batek gaueko 9etan gelditu nahi duela taberna batean, 
lehenago ezin delako bulegora etorri? Gu prest gaude 
zerbitzu hori emateko”.

AnTOLAkeTA BIkAInA
Urangak hainbat gaitasun ditu: esperientzia, leku askoren 
ezagutza eta antolaketarako gaitasuna. “Oso ohituta nago 
antolatzen. Horrek ahalmena ematen dit bakoitzaren bidaia 
askoz ere gehiago aprobetxatzeko. Bidaietako egunak, 
ordutegiak, hegaldiak… planifikazioan asko lagundu 
dezaket, eta gure zerbitzuak hartzen dituzten pertsonek 
bidaia gehiago aprobetxatu ahal izango dute”. Bidaia 
agentzia baten esperientziak eta antolaketa moduak lagundu 
egiten du norberaren esperientzia aberasten. “Are gehiago: 
denbora asko galtzen da helmuga turistiko bati buruzko 
informazioa aurkitzen, bisitatzeko lekuak zein diren jakiten, 
hotelak begiratzen…. Nik hori guztia eskaintzen dut. 
Aholkuak emango dizkiet bezeroei eta horien lana izango da 
etxean lasailasai informazio hori barneratzea”. 

AITOrPenAk
Basque Destination agentzia errezeptiboarekin nazioarteko 
eta Estatu mailako azoketan izan da Uranga gure kultura, 
gastronomia eta bizipenak erakusten. “Lan zaila da 
atzerriko jendea ekartzea, baina behin animatzen direnean, 
asko disfrutatzen dute”, aipatu du. Atzerritarrak ekartzen 
dituzten agentzietako ordezkaria da Uranga, eta hainbat 
aitorpen jaso ditu. Horietako bat, esaterako, Forbes aldizkari 
ezagunarena. “Euskadiri buruz erreportaje bat egin nahi 
zuten eta gurekin jarri ziren harremanetan. Erreportaje 
horretan Bilbo eta Donostiari buruz hitz egin nahi zuten. 
Hain gustura izan ziren Donostian, aparteko erreportaje 
bat eskaini zioten. Gure lanari erreferentzia egin zioten, 
gainera”, kontatu du. Abuztuan, Donostiako Jazzaldira 
etorriko dira, eta berriro ere agentziakoekin jarri dira 
harremanetan.
Bestalde, Luxury Travel Guide izeneko aldizkari bateko 
rankingean sartu dituzte. “Agentzia onenen artean hautagai 
jarri gaituzte, eta jendeak botoa eman dezake bertan. 
Amaitzeko, gure esperientziak Tripadvisor atarian sartuta 
ditugu. Aitorpen horiek guztiek lanean jarraitzeko indar 
handiagoa ematen digute”.

esPerIenTzIA 
BerrIen BILA
Iaioak dira bakoitzaren neurrira, 
beharretara eta ezaugarrietara 
egokitutako bidaiak antolatzen. Berriki, 
DBHko 4. mailako ikasle batzuen kurtso 
amaierako bidaia bat organizatu dute. “Zerbait berezia 
izatea nahi genuen, eta ikasturtean zehar ikasi dutenarekin 
lotuta. Hala, gizarteko klaseetan, adibidez, diaspora zer den 
ikasi dute, eta, horren ondorioz, Bartzelonako Euskal Etxera 
joango dira hura ezagutzera. Horrekin batera, Greziako 
irletan lan egiten dabilen gobernuz kanpoko erakunde bat 
ere ezagutuko dute. Esperientzia berriak bilatzen saiatzen 
gara, bidaiei beste toke bat ematen”.

weba: bqdbidaiak.com

  @bqd_bidaiak https://www.instagram.com/
bqd_bidaiak/
  https://www.facebook.com/bqdbidaiak 

  twitter: https://twitter.com/BQdBidaiak

Erribera kalea, 5
943 845 396 
627 430 642

zumaia@bqdbidaiak.com
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tel.: 943 543 164 
amamataberna@gmail.com
Ortega y Gasset kalea 4. Zumaia (Gipuzkoa)
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Alai 8. 20750 Zumaia (Gipuzkoa)
tel.: 943 14 31 22     fax.: 943 14 31 20 
a3@a3zumaia.com    www.a3zumaia.com
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Herritarren 
energia garaile 
atera zenekoa

tEstuA: IzAsKuN urBIEtA EsNAL

garoñako zentral 
nuklearraren 
berrirekieraren 
eztabaida puri-purian 
dagoen honetan, Euskal 
Kostaldeko geoparkearen 
bihotzean, sakoneta 
inguruan, Debako zentral 
nuklearra egin nahi zuen 
Iberduerok duela 50 urte. 
Deban sortu zen herri 
mugimenduak, inguruko 
herrietakoekin batera, 
zentralaren eraikuntza 
geldiarazi zuen.
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+ 1960ko hamarkada. Francoren diktaduraren azken etapa. 
Etorkizun oparoa ikusten zuten batzuek, beltza beste askok. 
Garai hartan, energia atomikoa lortzeko modua erregulatzen 
hasi ziren Espainian. Helburua teknologia berria ezagutzea 
zen hasieran, eta, horren ondoren, energia iturritzat hartzea, 
elektrizitatea produzitzeko. Apirilaren 29ko 1964/25 Legeak, 
energia nuklearrari buruzkoak, erregulatu eta abian jarri zuen 
Espainiaren behin betiko nukleariza
zioa. Horrek, euskal kostaldean hainbat 
zentral nuklear eraikitzea bultzatu nahi 
zuen, tartean, Debakoa. Baina herri
tarren lanari eta mugimenduari esker, 
bertan behera geratu zen Iberdueroren 
proiektua. 

1965eko uztailean hasi ziren Espai
niako lehen zentral nuklearra egiten, 
Guadalajaran. Hurrengoa Garoñakoa 
izan zen, 1970ean. Handik bi urtera, 
berriz, Vandelloskoa eraiki zuten, Ta
rragonan. Energia nuklearraren aldeko 
apustua garbia zen, eta Euskal Herrira 
ere iritsi ziren asmoak; izan ere, urte 
horretan, bigarren belaunaldiko zentra
lak izenekoak egiten hasi ziren, tartean, Lemoizkoa. “1972an 
Elektrizitate Plan Nazionala onartu zuten, elektrizitate sekto
rearen hazkundea antolatzeko asmoz. Beste zazpi erreaktore 
eraikitzeko asmoa biltzen zuen planak”, gogoratu du Pako 

Salegik, EZ, EZ, EZ Debako zentral nuklearraren kontrako 
mugimendu herritarraren historia liburuaren egileetako batek.

Lemoizkoaz gain, euskal kostaldean hainbat zentral nuklear 
eraikiko zituztela zabaldu zen. Deban, Ogellan (Ispaster), bai
ta Tuteran ere. Debaren kasuan, Mendata inguruan egin nahi 
zuten, Sakoneta eta Aitzuriren artean. “Energia nuklearraren 
beharra zegoela justifikatzeko astakeria hutsa zen txosten bat 

aurkeztu zuten. Deba, Zumaia eta Zes
toa hartuta, guztira 18.000 biztanle 
inguru zeuden orduan, eta txostenaren 
arabera, etorkizunean 40.000 biztanle 
izatera hel gintezkeen”, aipatu du Sa
legik. Inguruan aireportu bat jartzeko 
aukera ere aztertu zuten. 

Zurrumurruak entzuten hasi ziren 
aurrena herrian. “Enteratu ginen Sa
konetan bidea zabaltzen ari zirela, eta 
zenbait mugimendu egiten ari zirela. 
Horretaz gain, bagenekien erostaile bat 
joaten ari zela inguruko baserritarren
gana, lurrak saltzeko eskatuz. Gainera, 
meteorologia neurketak egiteko tresnak 
ipintzen ari ziren”, adierazi du. 1973an 

etorri zen, baina, guztien ahotan zebilen gaiaren baieztapena. 
1973ko urriaren 22an Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argi
taratu zen Debako zentral nuklearraren eraikuntzaren berria, 
eta Industria Ministerioak Gipuzkoan zuen ordezkariak ere 
baieztatu egin zuen. Proiektuaren berri jakitean, batzorde bat 
eratu zuen Debako herritar talde batek urte amaieran.

Arrisku Nuklearraren aurkako Batzordea
Boletinean atera orduko, Debako hainbat herritar elkartzen 
hasi ziren. Ezinegona zegoen herrian, eta nahiz eta energia 
nuklearraren inguruan ezer gutxi jakin, bazekiten ez zela onu
ragarria. “Gure lehendabiziko lana, beraz, informatzea izan 
zen. Bagenuen ezagun bat Estatu Batuetan master bat egiten 
ari zena, Jose Allende, eta hark bidaltzen zizkigun dokumen
tuak”, gogoratu du.

1974ko maiatzaren 21ean osatu zuten Batzordea formalki. 
Zortzi gizonezko aukeratu zituzten, bozka bidez. Horietako 
bat izan zen Salegi bera. “Batzordearen izena aukeratzeko 
garaian, iruditzen zitzaigun arriskuaren kontzientziazioa ga
rrantzitsua zela. Ez genuen sartu nahi nuklearra bai edo ez 
eztabaida horretan. Arriskuaren berri izatea edo informatzea, 
hori zen gure nahia. Horregatik jarri genuen ‘arriskua’ hitza 
izenean”, nabarmendu du. Zentrala jartzeak arriskua zeka
rren, proiektu arriskutsua zen. Zentralaren gertutasuna zen 
Batzordearen argumentu nagusia. “Herrietatik oso gertu ze
goen, eta horrek arazoak ekarriko zituen. 50 kilometro ingu
ruan milaka pertsonari eragingo zion”, kontatu du.

Informazioa lortzea izan zen Batzordearen lehendabi
ziko lana. Partaideetako batek, Patxi Aldabaldetrekuk, Jose 
Ramon Rekalde abokatuarekin batera, Europara bidaiatu 
zuen 1974ko urriaren 18tik azaroaren 2ra. Parisen hasi zu

1973ko urriaren 
22an Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean 
argitaratu zen 
Debako zentral 
nuklearraren 
eraikuntzaren berria

PAKO sALEgI
Pako Salegi debarra, Ez, Ez, Ez Debako zentral nuklearraren kontrako 
mugimendu herritarraren historia liburuko egileetako bat eta Debako Arrisku 
Nuklearraren aurkako Batzordeko kidea.
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zure etxebizitza alokatu nahi baduzu,  
guk erraztuko dizkizugu lanak.
Bezeroari giltza eman, apartamendua garbitu...
Bulego berria daukagu zumaian, Etxezarreta kalean.

A l o k a i r u  T u r i s t i k o a k

ten bidaia eta Viena, Geneva eta Stockholmen 
ibili ziren. Unescorekin, Osasunaren Munduko 
Erakundearekin eta Energia Atomikoaren Na
zioarteko Agentziarekin izan ziren, besteak bes
te. “Aldeko eta kontrako argumentuak ezagutu 
nahi genituen, eta, horiekin, txosten bat osatu 
genuen”.

Batzordearen eginkizun nagusia, horren on
doren, hitzaldiak ematea izan zen. Herriz herri 
joan ziren hitzaldiak ematen (Deban, Zumaian, 
Zarautzen, Donostian, Eibarren…) eta energia 
nuklearraren berri azaltzen. Aranzadik, berriz, 
txosten bat osatu zuen energia nuklearraren in
guruan alertan ipiniz. “Haiek egindako lana gu
retzat oso baliagarria izan zen. Jesus Altuna eta 
Pablo Aresok, adibidez, lagundu egiten gintuzten 
hitzaldietara eta Aranzadiren ikuspuntua ematen 
zuten”, gaineratu du.

Kontrolaturik
Batzordeko kideek beldur pixka bat zutela aitortu du Salegik. 
“Baina lanerako gogoa genuen eta informazioa helaraztea zen 
gure helburua. Horretaz gain, abilidadea izan genuela uste 
dut legearen muga horretan ibiltzen. Garbigarbi legez kanpo 
ibili bagina detenituta eta abar ibiliko ginen, eta ez genuen 
ezer ere lortuko”, esan du.

Izan ere, Gobernu Zibilaren kezka nagusia Batzordeak 
erabiltzen zuen dirua nondik zetorren jakitea zen. “Guk li
buruak, txostenak, dokumentuak, pegatinak... publikatzen 
genituen, eta, noski, kezka zuten horren atzean zer edo zein 
egongo ote zen. Baina diru hori jendearen borondatetik eta 
Deban zeuden denda, enpresa eta abarrek emandako lagun
tzetatik ateratakoa zen. Autofinantzazioa izan zen gure arda
tza”, gogoratu du. Baina gobernuko funtzionarioak gustura 
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+ ez, eta pare bat aldiz joan behar izan zuten Donostiara de
klaratzera Batzordeko lehendakariak, Jose Maria Izagak, eta 
diruzainak, Jose Luis Irustak. “Nola edo hala kontrolatuta 
geundela esan daiteke, garaiak ere halakoak ziren”, esan du.

Kontrol hori poliziaren informe batzuetan ikusi dute, libu
rua egiteko ikerketa abiatu zutenean. Hain zuzen, hitzaldiak 
ematera joaten zirenean, polizia joaten zen herritarrez jantzi
ta zer gertatzen zen ikusteko. “Jakina
ren gainean geunden, egia esan, baina 
orain ohartu gara baietz, bigilatu egi
ten gintuztela eta informeak eta guzti 
idatzi zituztela”. Zumaian egin zuten 
hitzaldi baten informea aurkitu zuten, 
esaterako. Hitzaldiak toki publikoetan 
egiten zituzten, baina kasu batzuetan 
elizan edo txokoren batean ere eman 
zituzten, erdi ezkutatuta. “Poliziak gure 
lanari segimendua egiten zion eta Go
bernadore Zibilari kontatzen zion zer 
egiten genuen, eta zer publikatzen ge
nuen. Noski, dena baimenik gabe eta 
ahal bezala egiten genuen”.

Debako udalaren jarrera
Batzordearen lana eraginkorra izan zen, eta gizartea eta iritzi 
publikoa mugitzea lortu zuten. Zenbait faktorek lagundu zu
ten zentralaren aurkako jarrera zabaltzen; logotipoa izan zen 
horietako bat. Egilea Eduardo Chillida izan zen. Jose Maria 
Izagak laguna zuen, biek elkarrekin jokatu baitzuten Realean. 
Hala, Debako proiektuarekiko eta euskal kostalde nuklearra
rekiko oposizioa sinbolizatuko zuen logotipoa diseinatu zuen.

1973an Gipuzkoako Aldizkari Ofizialak baieztatu zuenean 
Debako zentral nuklearraren eraikuntza, eta 30 egun egon 
ziren alegazioak ipintzeko. Debako Udalak ez zuen errekur
tsorik jarri. Batzordeak, orduan, Udalaren jarrera aldatzeko 
asmotan, sinadura bilketa jarri zuen martxan. “Sinadura bi
lketak arrakasta handia izan zuen. 1.500 firma lortu genituen. 
Gure nahia Udalak, formalki, kontrako postura agertzea zen”, 

kontatu du.
Hasiera hartan, baina, bi erakundek 

eta pertsona batek errekurtsoa aur
keztu zuten: Aranzadik, Mutrikuko 
Udalak eta Manuel Maria Escudero 
Ruedak. “Azken hori gizon frankista 
bat zen, Francok aukeratua Madrilgo 
gorteetarako. Baina kezkatuta zegoen. 
Gizon horren papera asko azpimarra
tzen dugu. Euskal kostaldean hainbeste 
zentral nuklear egiteko eskubiderik ez 
zegoela esan zuen gorteetan, eta erre
kurtsoa ere jarri zuen”, gogoratu du.

Debako Udala, baina, ez zen kontra 
azaldu hasieran. “Alkateak esaten zuen itxaron egin behar 
zuela eskaera formala jaso arte; izan ere, obra lizentzia emate
ko eskumena Udalak zuen. Aipatzen zuen horregatik ez zuela 
errekurtsorik jarri, oraindik eskaera ez zuelako jaso, alegia. 
Errealitatea da geroago kontra jarri zela Udala ere, baina hein 
handi batean mugimendu hura sortu zelako herrian eta ingu
ruetan”, azpimarratu du.

Hala, 1974ko maiatzaren 17an Udalak erabaki zuen Iber
dueroren lizentziarik gabeko obrak geraraztea, eta, bide batez, 
ekainaren 10ean esan zuen herrian zentral nuklearra jartzea

Gobernu Zibilaren 
kezka nagusia 
batzordeak 
erabiltzen zuen dirua 
nondik zetorren 
jakitea zen
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1 1
MAIATZAK

A R D A N T Z A  B I D E A  2 - 1 0

DOAN
Ekainaren 
30era arte.

ETXERAKO 
ZERBITZUA

ZUMAIAKO  BM BERRIAREN

IREKIERA HANDIA

Eraman ezazu komuneko
2 toallako sorta

OPARI*
* Sustapena maiatzaren 11n, 12an, 13an eta 15ean izango da 
baliozkoa Ardantza bidea 2-10 helbideko BM supermerkatu 
berrian (Zumaia) egindako 25 euroko gutxieneko erosketagatik.
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Debako zentral nuklearra Mendata inguruan eraikitzekoa 
zen, eta horretarako lurzoru zabala behar zen. Inguruko base
rritarrak izan ziren kaltetu nagusiak. Iberduerok hainbat ba
serri erosi zituen, abiatu zuen salerosketa estrategiari jarraituz. 
Engainua eta ezjakintasuna izan ziren bide horren gidariak. 
Desjabetzearen beldurra sartu zioten hainbat baserritarri, eta 
horrek baserriak eta lurrak merke saltzea eragin zien.

Hala, Iberduerok zortzi baserri hauek erosi zituen: Iturritza, 
Mendata, Uzkangagoikoa, Uzkangazpikoa, Sakoneta, Aran
tzabekoa, Arantzagoikoa eta Uztartza. Azken horretan bizi zen 
Xabin Urbieta, bere guraso, emazte eta lau semealabekin bate
ra. Juan Kruz Urbieta eta Juliana Txurrukaren maiorazkoa zen 
Xabin, eta hori zela eta jarraitu zuen bizitzen baserrian.

Uztartza saldu aurretik, Mendata eta Arantzagoikoa saldu 
zituztela gogoratzen du Urbietak. “Horregatik jakin genuen 
zentral nuklearra egin nahi zutela gure etxe ondoan”, aipatu 
du. “Segurola etorri zen baserrira. Iberdueroko ingeniari edo 
arduradun bat. Gizon euskalduna, jatorra, dotorea, altua zen. 
Baserria erosiko zigula aipatu zigun. Baserria eta gure lurrak”, 
jarraitu du. Hain zuzen, inguruko hektarea gehien zituen ba
serrietako bat zen Uztartza, guztira 200.000 metro koadro. 
“Dena erosiko zigula esan zigun”.

Aitarekin egin zuen tratua Segurolak. “Gure aita amorra
tzen zegoen saltzeko. Beste baserritarrek dirua hartu zutela 
jakindakoan, berak ere hori nahi izan zuen. Dirua hartzea zen 
kuestioa. Diruak jendea engainatzen du eta hori gertatu zen”, 
adierazi du.

12 milioi pezeta eman zizkieten baserria eta lurrengatik. 
Ordurako diru dezente zen. “Aitak orduan 70 urte inguru 
izango zituen. Baserritarren erretiroa 
zuen, eta diru hori hartu ondoren, 
bizitzeko nahikoa bazuen. Baina ni 
baserritik bizi nintzen, eta zer egin 
behar nuen baserria saldu ondoren? 
Nora joan? Non lan egin? Nola atera 
familia aurrera?”, esan du.

Segurolak agindu zion zentral 
nuklearrean lana emango ziola, baina 
Xabinek ez zuen ezer ere jakin nahi 
izan. Semealabak hartu eta Zumaiara 
joan ziren bizitzera. Emaztea Enda
ñeta baserrikoa du, eta hark Zumaia 
ongi ezagutzen zuen. Familia aurrera 
ateratzeko lanera joan behar, eta Egurkon hasi zen lanean. 
Hor hartu zuen erretiroa 1820 urteren ondoren.

“1975eko urtarrilaren 6an etorri ginen Zumaiara, gauez. 
Anaia gazteak ekarri gintuen kotxean. Emaztea eta hiru se
mealabarekin etorri ginen. Seme zaharrena baserrian gelditu 
zen. Debara joaten zen eskolara eta azkenengo ikasturtean 
zegoenez, han amaitu nahi zituen ikasketak. Nire gurasoekin 

gelditu zen, ikasturtea bukatu arte”, kontatu du. Gero, semea 
Zumaiara etorri zen, eta gurasoak Zarautzera joan ziren bizi
tzera. Baserria abandonatua gelditu zen. Handik urte batzue
tara guztiz bota zuten.

Beraiek handik alde egiterako, zentrala eraikitzeko lan txiki 
batzuk egiten hasi zirela gogoratzen da. “Arantza aldera ka
mioiak azaldu ziren eta hormigoia botatzen ere hasi ziren. 
Uzkanga eta Sakoneta artean ere presa egiten hasi ziren, baita 
gure etxea eta Azti artean ere. Muestrak hartzen ere ibili zi
ren”.

Penaz gogoratzen du orduko garai hura. Gustura bizi zen 
han eta goizetik gauera bizimodua aldatu beharra izan zuen. 

“Behi pinta gorriak nituen, katego
riakoak, ardi mordoa eta idi parea. Goiak 
behea jota gelditu nintzen”, azpimarratu 
du. Ikaragarri gogorra egin zitzaion han
dik alde egitea. Bizi izan duen esperien
tziarik txarrenetako bat. “Kostatu zitzai
dan Zumaiara ohitzea, bai, dezente. Ha
sieran kalera ez nintzen asko ateratzen. 
Tailerrean lan egin, eta handik Foronda 
inguruan nuen baratzera joaten nintzen. 
Baserriari lotuta egoteko modu bat zen”, 
nabarmendu du.

Iberduerok erositako terreno eta base
rri horiek, ondoren, Diputazioak erosi 

zituen. 108.250.000 pezeta (650.000 euro) ordaindu zituen. 
Gaur egun, Diputazioak bi baserri bakarrik itzuli dizkie, or
dainduta, lehengo jabeei: Sakoneta eta Uzkangazpikoa. Beste 
guztietatik, jada ez dira existitzen Iturritza, Mendata, Aran
tzabekoa eta Uztartza. Arantzagoikoa baserriak zutik jarrai
tzen du, baina ez da inor bizi. Beraz, bi uzkangetan (Uzkanga
zpikoan eta Uzkangagoikoan) eta Sakonetan bizi da norbait.

Istorio honetako galtzaileak:  
Inguruko baserritarrak

“ni baserritik bizi 
nintzen, eta zer egin 
behar nuen baserria 
saldu ondoren? nora 
joan? non lan egin?”
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Zentral nuklearra ez eraikitzeko mugimendurik garrantzi
tsuena Deban izan zen. Bertan sortu zen Arrisku Nuklearra
ren aurkako Batzordeak eraman zuen herri mugimenduaren 
gidaritza urte haietan, baina inguruko herrietan ere sortu 
ziren hainbat komisio. Hain zuzen, Zumaiako taldea izan 
zen, Debakoaz aparte, lehenengoa. Jesus Olaizolaren gidarit
zapean, bospasei lagunek osatu zuten Arrisku Nuklearraren 
kontrako Zumaiako Komisioa, eta besteak beste, hauek aritu 
ziren: Ignacio Sasiain, Felix Idigoras, Javier Del Pilar, Javier 
Carballo, Juan Ignacio Mendia apaiza, Iñaxio Manterola…

“Ez naiz gogoratzen nola elkartu ginen. Nik neuk energia 
nuklearrari buruz zerbait irakurria nuen lehenagotik. Deban 
zentral bat eraiki behar zutela jakin genuenean, Aranzadik 
emandako hitzaldi bat izan zen Donostian, 23 hilabetera. 
Joan egin nintzen. Han entzundakoak bultzatu ninduen zen
trala eraikitzearen kontrako borroka horretan sartzera. Oso 
arduratuta nengoen, eta galdetzen nion neure buruari: ‘Inori 
ez zaio axola gai hau? Zentraletik 2 kilometrora biziko naiz? 
’”, kontatu du Del Pilarrek.

“Olaizola izan zen herria alerta jarri zuena. Kimikari
fisikaria zen eta maisu aritzen zen, klaseak ematen, Maria 
eta Josen eta Zarauzko Antonianoetan. Nire irakaslea zen”, 
jarraitu du Manterolak. “Komisio 
horretan egoteaz gain, Olaizolak er
lazio handia zuen medikuekin, far
mazeutikoekin… Herri batzuetara 
hitzaldiak ematera ere atera zen bere 
esperientzia azaltzera”, gaineratu du 
Carballok.

Komisioaren helburua Zumaiako 
herritarrak kontzientziatzea zen. Bai
na nolakoa izan zen herriaren eran
tzuna? “Kontrako iritzien artean 
ere bi pentsamolde zeuden: zentral 
nuklearraren kontra zeudenak, eta 
zentrala Deban egitearen alde ez zeu
denak. Gero, hirugarren masa bat 
zegoen. Horiek ez ziren arduratu ere egin”, kontatu du Car
ballok. “Garrantzitsua hirugarren masa hori zen. Jende asko 
alde zegoen, eta ez naiz Zumaiako herriari buruz ari, oroko

rrean baizik. Arzallusek esaten zuen ez bazen zentralik egiten 
kobazuloetara bueltatuko ginela. Askok aurrerabidea ikusten 
zuten, eta guk, beraien ustez, progreso hori oztopatzen ge
nuen”, gehitu du Manterolak.

Komisioaren eginkizunak
Bilboko Ingeniaritza Eskolan bazen fisika nuklearreko kate
dradun bat, prestigio handikoa, Juan Carlos Zabalo izene
koa. Ventajas e inconvenientes de las centrales en la costa vasca 
izenburua zuen gutun bat idatzi zuen. Bertan, teknologia 
nuklearraren segurtasunaz mintzatu zen, eta erabateko ar
gudio positiboak plazaratu zituen. “Gizon hark hori esaten 
bazuen, zer pentsatuko zuen gizarteak? Fisiko nuklear garran
tzitsua zen, eta gure lana ezerezean uzten zuen askorentzat. 
Garai haietan ezin zen pentsatu ere egin horrelako jendeari 
kontra egitea”, adierazi du Carballok.

Hori dela eta, Debako Batzordearen lana, hasieran, eta 
Aranzadirena, jarraian, garrantzitsuak izan ziren iritzi pu
blikoa aldatzeko. Zumaiako Komisioaren eginkizuna, De
bako Batzordearen lanari jarraipena ematea izan zen. Hala, 
1974ko abuztuan, hitzaldi bat antolatu zuten Aita Marin. 
“Zer gertatzen zen kontatu nahi genion herriari”, adierazi 

dute. Debako Batzordeko Carmelo Ur
dangarin eta Patxi Aldabaldetreku etorri 
ziren hitzaldia ematera. Arrakastatsua 
izan zen, leporaino bete zen zinea.

Hitzaldiaz gain, txosten bat atera zuten 
Komisioko partaideek. Deba´ko atomika-
etxea dala-ta izenburupean, zentrala iza
teak sor zitzakeen kalteen berri ematen 
zuten. Txosten hori etxez etxe banatu 
zuten. “Paper horiek egitera Apaizetxera 
joaten ginen”, gogoratu du Idigorasek. 
Izan ere, Komisioko partaide zen Juan Ig
nacio Mendia apaiza. Orduan ez zegoen 
fotokopiagailurik. Dokumentua etxeetan 
banatzeko diptiko gisa egin zuten eta ko

piak multikopista izeneko tresna batekin egiten ziren. “Mul
tikopista bat Don Teodoro Bikuña parrokoak zuen, eta gu 
Mendiaren bidez joaten ginen harengana kopiak ateratzera. 

Arrisku 
nuklearraren 
kontrako 
Zumaiako 
komisioa

“Askok aurrerabidea 
ikusten zuten, eta 
guk, beraien ustez, 
progreso hori 
oztopatzen genuen”
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Ezkerretik eskubira: Felix Idigoras, Iñaxio Manterola, Javier del Pilar eta Javier Carballo.
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Beste inon ezin zen eduki tresna hori; bestela, Guardia Zi
bilak jasotzen zuen”, gogoratu du Carballok. “Garai hartan, 
mugimendu guztiak elizaren anparoan egiten ziren. Gure 
bilerak ere Padres de Familian egiten genituen, Aita Mari zi
nean”, jarraitu du Manterolak.

tentuz jokatu beharra
Olaizola izan zen Zumaiako Komisioaren liderra. “Gaiari 
buruz zerbait zekiena bera zen, eta gu informatzen hasi ginen. 
Hark esan zigun Deban jarri behar zuten erreaktorea Wes
tinghouse bat zela. Ameriketako eredua zen, han ordurako 
ilegala zena. Zirkuitu irekiko sistema zuen. Itsasotik ura har
tu, hoztu eta berriro itsasora botatzen zuen. Baina, horretaz 
gain, arazoa zen izugarrizko zentral pila egin behar zituztela 
kilometro gutxian, eta megawatt asko elkartuko zirela euskal 
kostaldean”, kontatu du Manterolak.

Olaizola bera ere hitzaldiak ematen ibiltzen zen. Badu Idi
gorasek anekdota bat. “Olaizolak Urretxun konferentzia bat 
eman eta etxera bueltan ginela, guardia zibilaren kontrol ba
tekin topo egin genuen. Dokumentazioa ateratzeko eskatu 
ziguten. Zein zen ohartu zirenean, ‘Perdone usted, sigan’ esan 
eta aurrera egin genuen”, kontatu du. Olaizola, Gerra Zibi
lean armadan ibilia zen, eta teniente izandakoa zen. 

Garai hartan, Zumaiako korrespontsala zen Carballo El 
Diario Vascon. Gogoratzen du Debako Batzordeko bi kidek 
Zumaian hitzaldi eman zutenean herritarrez jantzitako bi 
guardia zibil ere han egon zirela. “Pentsa zer garai ziren…, 
tentuz jokatu beharra izaten genuen. Behin, guardia zibil ba
tek deitu zidan galdezka ea zergatik publikatu nuen gai ho
rri buruzko zerbait egunkarian. Nik El Diario Vascon bertan 
zentsura nuela aipatu nion. Bidaltzen nuen guztia irakurri eta 
errepasatzen zuten. Joakin Ormaetxea zen publikatu edo ez 
baimentzen zuena; beraz, nik ez nuela zerikusirik esan nion”, 
azaldu du. 

Detenituak izateko beldur pixka batekin lan egin zuten 
Komisioko kideek. “Beldurbeldurra ez, baina arduratsu eta 
errespetuz jokatzen genuen. Gainera, udalen eta Aranzadiren 
babesa lortuta, nahiko lasai izan ginen. Gure egoera eta egin
kizuna ez zen inoiz ilegala izan”, aitortu du Del Pilarrek.

Komisioaren eginkizuna 1976. urte inguruan gelditu zen. 
“Gure helburua lortu genuen, eta gustura gelditu ginen egin
dako lanarekin. Inguruko udal asko zentralaren aurka agertu 
ziren, baina horrek ez zuen baldintzatu jendea kontu horiez 
ohartzea. Nik uste dut guk dezenteko iraultza egin genue
la, informazioa leku guztietara banatu genuelako eta mugitu 
egin ginelako”, amaitu du Del Pilarrek.

Arrisku 
Nuklearraren 
kontrako 
Zumaiako 
Komisioak 
zentrala izateak 
sor zitzakeen 
kalteen berri 
ematen zuen 
txostena idatzi 
zuen. Horretaz 
gain,  El Diario 
Vascon gai honen 
berri ematen 
zuen Carballok 
Zumaiako kartan.

Plano honetan euskal kostaldean 
egin behar ziren zentral nuklearrek 
sortuko zuten kalteen eremua 
azaltzen da.
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Energia nuklearraren garapenarenarekin batera gertatu diren fe
nomenoak dira istripu nuklearrak. Milioika bizitza kaltetzeko eta 
estatuen biziraupena kolokan jartzeko indarra duten fenomenoak 
dira. Eragiten duten kutsaduraz gain, oso dinamika politiko eta 
sozial bereziak sortzeko gaitasuna dute. 

Erradiazioa ez da ikusten, usaintzen edo dastatzen. Arriskua hau
temateko hain beharrezkoak diren giza zentzumenak jokoz kanpo 
uzteko boterea du. Detektatzeko eta eragiten duen arrisku maila 
ebaluatzeko, aparatu eta unitate berezien gaineko kontrola eduki 
behar da. Haizearen eta prezipitazioen bidez zabaltzen da. Ba
tzuetan (Txernobylen eta Fukushimaren kasuan, adibidez), eremu 
zabalak kutsatzeko gaitasuna duten hodei erradioaktiboak sortzen 
dira. Hodei horiek ez dituzte estatuen arteko muga politikoak 
errespetatzen. Haizearen eta prezipitazioen arabera mugitzen dira 
eta elementu horiek izango dira herrialdeen patua erabakiko dute
nak. Formula fisikokimikoen logikan mugitzen den arrisku baten 
aurrean gaude. Eta horren ondorioz, elite teknozientifiko batek 
du arrisku maila eta bere efektu posibleak interpretatzeko gaitasu
na eta boterea. Elite horrek erabakitzen du arriskutsua eta normala 
denaren arteko muga fina, aplikatu beharreko neurriak eta horien 
izaera. Hizkuntza zientifikoa dominatzen duten profesionalak di
ren arren, guk eman diegu arriskua interpretatzeko eta gure bizitza 
baldintzatuko duten neurriak hartzeko ahalmena. 

Istripu nuklearretan, Estatuak gizakion gainean duen kontrola 
handiagotzen du. Kanpo neurriak hartzea eskatzen duen istripu bat 
gertatzen denean, nahiz eta larritasunaren arabera neurri desberdinak 
izan, ebakuaziogune bat mugarriztatzen da. Istripua larria bada, “sa
rrera debekatutako eremua” edo “esklusio zona” deiturikoa ezartzen 
da. Kasu horietan, bertako biztanleak ebakuatzeaz gain, pertsonen 
sarrera mugatzeko itxi eta militarki okupatzen da. Kutsadura eta 
arrisku mailaren arabera, esklusio zonatik kanpo dagoena zonifikatu 
egiten da eta gune bakoitzari neurri desberdinak ezartzen zaizkio. 
Estatuak bere nahi eta irizpideen arabera antolatuko ditu eremuak. 
Txernobylen eta Fukushimaren kasuak erakutsi digutenez, kutsa
tutako hainbat gune kontrol zonalde horietatik at geratzen dira. 
Kasu batzuetan, kutsatutako eremu guztia kontrolatzea ezinezkoa 
delako, edota arrazoi ezberdinengatik (ekonomikoak, politikoak, 
sozialak) ez kontrolatzea erabakitzen da; kutsadura maila handiena 
duten guneak kontrolatzen dira soilik. Estatuak pertsonak babesteko 
hautua egiten du kontrola areagotuz; ezberdina dena sakrifikatzea 
erabaki tzen du, askotan kaltetuen nahiak errespetatu gabe (derrigo
rrezko ebakuazioen kasuan). Kaltetuak gune batetik bestera mugi
tzen diren elementu biologiko hutsak bilakatzen dira. 

Informazioaren kudeaketa eta arriskuaren komunikazioa ele
mentu oso garrantzitsuak dira krisi nuklearren kudeaketan eta 
horiek kontrolatu nahi izaten ditu Estatuak. Hondamendie
tan, garrantzia izugarria duten jokalariak ditugu, beraien interes 
partikularrekin (zentralaren jabeak eta industria nuklearra bera, 
adibidez) eta horiek ere beraien pauta komunikatibo propioak di
tuzte. Orokorrean, informazioa arrazoi hauengatik kontrolatzen 
da: krisien kudeaketa kolokan jar dezaketen erreakzio edo turbu
lentzia sozialak murrizteko, interes partikularrak jokoan sartzen 
direnean erantzukizun propioak mugatzeko eta interes propio 
horiek ez kaltetzeko. Hainbat kasutan, gainera, zaila da egoki 
komunikatzea. Datu zuzenak ez edukitzean, gainera, ezinezkoa 
bihurtzen da arriskuaren berri behar bezala ematea. Kasu errea
lek erakutsi duten bezala, subjektu hauei informazioa mugatzeko 
joera dago: arriskuan dauden pertsonei, gune kutsatuetan geratzen 
direnei edota bertara mugitzen dituztenei, lan arriskutsuak egin 

behar dituztenei eta, krisiak Estatu baten biziraupena kolokan 
jartzen duenean, populazio osoari. 

Informazioaren kontrol prozesu horretan hedabide eta kaze
tariek, teknologia berriek eta sare sozialek paper berezia dute. 
Zenbait kasutan hedabideek eta kazetariek boterearentzat ego
kiak diren mezu ofizialak transmitituko dituzte (aditu ofizialen 
diskurtsoaren laguntzarekin) eta horretarako entrenatzen dituzte. 
Hedabide eta kazetariek borrokatu egin beharko dute egiaren eta 
kalitate egokia duen informazioaren igorpenaren alde. Teknologia 
berriek eta sare sozialek, eta arlo honetan emandako aldaketek, 
aukera berriak eskaintzen dituzte informazioa sortu eta igortzeko 
orduan. Orain dela urte batzuk ez bezala, gaur egun hodei erra
dioaktibo baten irismenean dauden eta ezagutza egokia duten 
pertsonek beren etxeko lorategian duten erradiazio mailaren ingu
ruko informazioa transmititu dezakete zuzenean. Aldaketa horrek 
aukera berriak irekitzen dituen arren, krisi garai batean sare hauen 
gaineko kontrola emango litzateke eta arlo honetan ere informa
zioa mugatuko litzateke. 

Ihes erradioaktibo batean, eliteak oraindik ere botere handia
goa izango du, guk hala onartu diogulako. Energia nuklearren 
aldeko apustua, izan ere, apustu politiko eta soziala da. Dina
mika hauek alboratzeko modurik egokiena programa nuklea
rrak alde batera uztea edota dauden erreaktore nuklearrak ixtea 
izango litzateke. 

Espainiako Gobernuak, Deban bi erreaktorez osatutako zen
tral nuklearra eraiki nahi zuen. Hori egin izan balitz, arrisku ere
muaren gune arriskutsuenaren barnean egongo ginateke. Santa 
Maria de Garoña zentral nuklearrean zerbait gertatuta aplika
tuko liratekeen neurriak kasu honi aplikatuko bagenizkio, Zu
maia “I Eremuan” edo “urgentziazko babes neurrien eremuan” 
egongo litzateke. 010 kilometroko eremua zehazten duen gunea 
da hori. Istripu larri baten kasuan, erradiazioarekiko esposizioa 
zuzena izango litzateke eta ebakuazioa nahitaezkoa izango litza
teke. Gertutasuna eta ebakuazioek behar duten denbora kon
tuan hartuta, baliteke erradiazioaren hainbat efektu sufritzea. 
Arrisku horrekin bizi beharko genukeen zentralak funtziona
menduan jarraituko zuen bitartean. Lemoiz, EaIspaster, Deba 
eta Tutera proiektuak alboratu ziren, baina badugu bat Euskal 
Herriko mugatik gertu: Garoña.

Segurtasun Nuklearrerako Agentziak irekitzeko baimena 
eman dion arren, batek daki zentralaren jabeak, Nuclenorrek 
(Iberdrola eta Endesa, bakoitzak % 50) zer erabaki hartuko 
duen. Garoñaren kasuan, gauza bat garbi dago, ordea: ireki eta 
zerbait larria gertatuko balitz, gorago aipatutako dinamiken 
(arriskuaren izaerarekin, bizitza biologikoaren kontrolarekin eta 
informazioa mugatzearekin erlazionatuak) testigu zuzenak izan
go ginateke. Euskal Herriak orain arte ezagutu ez duen krisia 
sufrituko luke, egoeraren arabera, eta zenbait lurralderen bizi
raupena kolokan jarriko litzateke. Kasu larri batean, giza osasun 
eta ingurumen mailan, efektuak dramatikoak izango lirateke. 
Prestatuta gaude? 

Garoña irekitzen badute istripu posible batek eragin ditzakeen 
efektuak arlo politiko eta sozialean mugatzeko, edota gizarte 
nuklear batean bizi behar badugu, aipatutako kudeaketa eredua 
aldatzea (adituen boterea birbanatzen, arriskuaren kontzientzia 
publiko zientifiko berri bat sortzen) gure esku dago. Etorkizuna 
gure erabakiek baldintzatuko dute. 

Energia nuklearra, zer kostutan?
Oier Zeberio Maiztegi • Politologoa
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Z A T O Z  I T S A S O A R E K I N  G O Z A T Z E R A !

Webgunea: talasoterapiazelai.com
Tel. 943 865100
Talasoaren ordutegia: Egunero irekita 9:30etik 20:30era
Jatetxea eguerdian irekita, eguerdia eta gauean.

ren aurka zegoela. Inguruko udal askok bat egin zuten akor
dioarekin, eta, horren ondorioz, Gipuzkoako Diputazioak 
zentral nuklearraren eraginari buruzko txosten bat egiteko 
eskatu zion Dames & Moore Iberia enpresari. Hark 1976ko 
urtarrilean entregatu zuen txostena. Ondorio hau atera zuen 
aukeratutako kokalekuari buruz: ”Desegokia da, gaur egun 
giza kontzentrazio handiegia baitago, eta etorkizunean ere 
hala egongo baita”.

Hurrengo hilabeteak ziurgabetasunez beteak izan ziren. 
Iberduerok ez zuen inoiz esan amore ematen zuenik zentral 
nuklearra egiteko proiektuan, baina ez zuen aurrerapausorik 
ematen. 1976ko abuztuan amaitu zuen Batzordeak bere jar
duera, ezetza formalki jaso gabe. “Batzar orokor batean utzi 
genituen gure karguak, baita elkartearen eginkizuna ere”, ai
patu du Salegik.

Handik urte batzuetara, Estatuko gobernuak (PSOE) 
plan bat atera zuen: 19831992 Energia Plana. Plan horre
tan aurreikusten zuten lau zentral nuklear jartzea martxan: 
Cofrentes, Asco II, Vandellos II eta Trillo I. “Plan horretan 
ez zen agertzen Debako zentrala. Orduan horrek adierazten 
zuen ez zela egingo, baina ez zen inoiz konfirmatu”, gogo
ratu du Salegik.

Iberduerorekin ez zuten izan inoiz kontakturik. “Haiek 
mespretxatu egiten gintuzten. Ez ziguten jaramonik egiten. 
Herri txiki bateko mugimenduak ez zien buruko minik ema
ten. Hainbesteko indarra zuten!”. 
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Iberduerok ez zuen inoiz esan 
amore ematen zuenik zentral 
nuklearra egiteko proiektuan, baina 
ez zuen aurrerapausorik ematen

1972ko argazkia. Zentral nuklearra egiteko 
eskaerarekin Iberduerok prestatu zuen 
txostenean agertzen da. Etxe zuria Guardia 
Zibilaren koartela da.
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“Letrak 
txikitatik egin 
ditut eta orain 
konturatzen 
naiz horretaz”

tEstuA: JuAN LuIs rOMAtEt
ArgAzKIAK: ArNAItz ruBIO APrEA

Arte Ederrak ikasi zituen eta 
hainbat urtetan diseinu grafikoan 
egin du lan. Berea da, adibidez, 
Baleike Kultur Elkarteko logotipoa. 
Azken urteotan, baina, tipografiaren 
munduan murgildu da. Letra tipoak 

diseinatzen ditu eta egindako 
lanetako bat euskal tipografia tipiko 
eta topikoaren bariante bat da. type 
Directors Club elkarteak ematen 
duen saria ere jaso berri du. Horri 
guztiari buruz aritu gara hizketan.
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tAjuan luis BLANCO  TIpOGRAfOA
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Onartu behar dut letra tipoen mundua erabat arrotza egiten 
zaidala, eta hori, gremio honetan mugitzen garen denok be
zala, egunero letrekin lan eginda. Pentsatu ere ez dugu egiten 
Times New Roman, Arial edo Helvetica izeneko letra tipoen 
atzean pertsona bat dagoela, tipografo bat, hain zuzen ere. 
Juan Luis Blanco (Zumaia, 1966) tipografoa da. Aurrez di
seinu grafiko lanetan aritua, azken urteotan letra tipoak disei
natzen dabil. Nireak bezalako gaizkiulertuak ugariak direla 
dio Juan Luisek. “Behin, hegazkin batean nindoala, alfabeto 
arabiarraren liburu bat irakurtzen ari 
nintzen. Alboan tipo bat nuen begira. 
Ingelesez galdetu zidan ea arabieraz 
irakurtzen banekien. Erantzun nion 
ezetz, baina horri buruz irakurri behar 
nuela tipografiak diseinatzen nituelako 
eta arabierazko tipografia bat sortu be
har nuelako. Aldamenekoa flipatuta ge
ratu zen jakin zuenean letra horiek nor
baitek diseinatzen zituela. Noski, letrak 
ez dira ordenagailuan beraiek bakarrik 
sartzen; ez datoz ordenagailuko maki
nariaren barruan. Norbaitek marrazten 
ditu letra guztiak. Tipo harentzat epifa
nia bat izan zen, deskubrimendua”. 
Elkarrizketa hau prestatzeko Micro-
soft Worden sartu naiz eta han ager-
tzen diren letra estiloak kontatzen 
hasi naiz. Ehungarrenera heltzean oraindik F letrarekin 
hasten direnekin nengoen. Ba al dago lekurik beste letra 
estilo baterako?
Bada, ematen du ezetz, baina badago. Kartel baterako letra 
tipo jakin bat erabiltzen duzunean, ziur aski izango da zure 
lanarekin inpresio bat eman nahi duzulako. Letrak, azken fi
nean, irudiak dira, eta zuk zerbait islatu nahi izaten duzu. 
Begia egiten denean letra estiloak ezagutzen dituzu. Univer
se, Helvetica, Time... Alde handia dago bataren eta bestea
ren artean. Gertatzen da begia ez dugula eginda horretarako. 
Tipografia ezezagun handi bat da, kultura hori ez dugulako 
hemen. 
Askotan ez gara arduratu ere egiten. Funtzionatzen dugun 
zerbait badugu, ez dugu aldatzen. Gure kasuan, Times, 
Arial edo Calibri bezalako letrak erabiltzen ditugu.
Tipografien mundua ezagunagoa da diseinu grafikoaren 
munduan. Word programa erabiltzen duen batek ziur aski 
ez du gehiago behar, baina diseinu grafikoetako estudioek 
bai. Tipografia bereziak behar izaten dituzte eta egin nahi 
dituzten lanen edo islatu nahi dutenaren arabera aukeratzen 
dituzte. Gero, tipografia hitza erabiltzen dugu, baina Times 
bat aipatzearren, letra tipo hori pasa den mende hasieran sor
tutakoa da, metalezko pieza batean. Gaur egun Times letra 
duzu pendrive batean edo online, eta horien artean mundu 
bat dago. Times paperean erabiltzen da eta inprima daiteke 
etxeko inprimagailu batean, egunkari batean, kristoren kali
tatea duen inprenta batean, pantaila batean, PC zaharkitu ba

tean edo azken belaunaldiko erretina pantaila batean. Espazio 
hori dena bete behar duzu kalitate oneko tipografia batekin. 
Hor beste xehetasun teknikoak sartzen dira, oso konplexuak. 
Orain arte egin diren tipografiak teknologia berrietara egoki
tu behar dira eta hor lan handia dago.
Bizirik dagoen mundu bat da, beraz. 
Hori da. Halakoetan Times letraren antzerako bertsio berriak 
egiten dira, izen desberdinekin, haietan oinarrituta, baina 
xehetasuna txikiak gehituta. Besteetan, pantailetarako ego

kiak ez diren xehetasunak kentzen dira. 
Esan duzun bezala, hau bizirik dago. 
Atzo konferentzia bat ikusi nuen onli
ne eta flipatuta geratu nintzen. Mundu 
hau ezagutzen dut, baina oraindik egu
nero aurkitzen ditut teknologia berriak, 
aukera berriak. Hemendik bost urtera 
webgune batean sartuko gara eta iku
siko dugu tipografia bat benetan bizirik 
dagoena. Mugitu egingo da leihoaren 
tamainaren arabera; xaguaren erakuslea 
non jartzen duzun, gauzak gertatuko 
dira. Maila horretan gaude. Metalezko 
pieza batetik zure mugimenduei eran
tzuten dien zerbaitera pasa gara. Hor 
ere badago mundu bat.
Zu Arte Ederrak egindakoa zara. 
Nola heltzen zara mundu honetara?

Bidea egin eta gero ikusi dut nola izan den. Pixka bat intui
zioz izan da. Tipografiak egiten nituen tipografia zer zen jakin 
aurretik. Nik letrak txikitatik egin ditut eta orain konturatzen 
naiz horretaz. Gure aitarekin joaten nintzen errotuluak egi
tera. Orduan ez ziren gaur egungoak bezalakoak. Garai har
tan margotu egin behar ziren, furgoneta baten kanpoaldean 
edo fatxada batean. Arte Ederretan diseinu grafikoa aukeratu 
nuen eta hor lan asko tipografiekin egiten da. Tipografia oso 
espresiboa izan daiteke. Nik banuen joera tipografiekin lan 
egiteko: batzuek gehiago egiten dute lan irudiekin; ni, berriz, 
gehiago zentratzen nintzen letra tipoetan. Gai hori pixka bat 
garatzen joan naiz, nahiz eta Fakultatean ez izan ikasgai bat. 
Diseinu grafikoa oso orokorra zen, eta, gainera, gomendatu 
ziguten tipografiak ez diseinatzeko. Hori grabatuta daukat, 
baina orain ulertzen dut zergatik esaten ziguten: ez genituen 
ez baliabiderik, ez denborarik, ezta irakasle espezializaturik 
ere. Klaro, hori entzunda pentsatzen duzu gai oso zaila izango 
dela. Gero, zure probak eta akatsak egiten dituzu eta kontu
ratzen zara baietz, oso mundu handia dela eta ikasi egin behar 
duzula. Hamabi hilabeteko master bat egin nuen Ingalate
rran, Readingen, 2013an eta 2014an. 
Ikusten da pasioa dela zuretzat. Iaz, uste dut, kaligrafia 
tailerra ere eman zenuela. Asko idazten dugu, baina orde-
nagailuetan eta telefono mugikorretan. Eskuzko idazketa 
galtzen ari al gara?
Bai, galtzen ari da. Bitxia da, baina kaligrafiaren bitartez sar
tu nintzen berriro tipografien mundu honetan. Ingalaterra

“orain arte egin 
diren tipografiak 
teknologia berrietara 
egokitu behar dira 
eta hor lan handia 
dago”
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ra joan aurretik, Eskozian bizitzen egon nintzen urtebetez, 
1996an, eta han kaligrafiaren ohitura handiagoa dago. Han 
ikasi nuen kaligrafia eta horren bidez ikusi nuen zer erlazio 
zuzena duen tipografiarekin. Kaligrafia eginez tipografiaren 
forma asko ulertzen dituzu garbi. Ikusi nuen banuela oinarri 
bat eta horrela ausartu nintzen nire lehen tipografia diseina
tzen. Desastrea izan zen, noski, eta konturatu nintzen gehia
go ikasi behar nuela. 
readingeko masterraren ondoren hasi al zinen mundu 
honetan buru-belarri?
Joan aurretik ere egin nituen nire saiakerak, euskal tipogra
fia bat, adibidez. Soluzio bat aurkitu nahi nion. Gauza asko 
hartu behar ziren kontuan, bai teknika aldetik, baina baita 
historia aldetik ere. Handik itzuli eta gero bukatu nuen ti
pografia hori. Beno, bukatu.... [hasperen egin du] tipografia 
bat ez da inoiz bukatzen. Bertsio bat bukatu nuen eta orain 
beste bertsio askoz ere konplexuago bat ari naiz bukatzen. 
Azken bertsio horretan badago programazio bat zenbait letra 
konbinazio era berezian antolatzeko. Letra barianteak aldatu 
automatikoki aldatzen dira konbinatzen den letraren arabera. 
Dagoeneko argitaratuta egon behar zuen Kataluniako enpre
sa baten bitartez, eta, horiekin, nazioarte mailako tipografia 
sare baten barruan. Katalogo baten barruan egongo da In
terneten. 
Tipografia bat sortzerakoan, nola hasten duzu lana? 
Normalean, diseinu proiektu guztiekin bezala, arazo batekin 
hasten da. Problema bat duzu, soluzioa aurkitu nahi diozu 
eta ez duzu eskura tresnarik horretarako. Euskal tipogra
fia honen kasuan, adibidez, diseinu grafikoko proiektu bat 
egiten ari ginen eta bilera batera deitu ninduten. Proiektuko 
baldintzen artean zegoen euskal itxura izan nahi zuela, bai
na, eskatzen zuten, mesedez, ez erabiltzeko sagardotegietako 
tipografia hori. Pentsatu nuen hori zela dugun erreferente 
bakarra, besterik ez genuela. Ez banuen hori erabiltzen, zer 

egingo nuen. Hortik hasi zen proiektu hau. Jendea lotsatu 
egiten da tipografia honekin. Ez dute tipografia hau erabili 
nahi beraien txarteletan. Hor tarte bat ikusi nuen. Zergatik 
ez egin letra tipo horren bertsio bat, baina eleganteagoa, fina
goa eta jendeari lotsa emango ez diona. Ez zegoenez, nik egin 
nuen, behar nuelako eta gero hutsune hori zegoelako. 
kasu honetan, aurretik zegoen tipo batean oinarrituko 
zinen arindu edo eraldatzeko.
Zuk eman duzu hitz klabea: arindu. Zerbait egin nahi nuen 
oso potoloa ez zena. Ingelesez esaten den bezala, zerbait lighta 
egin nahi nuen, arina. Gero, fijatu nintzen hizki guztiak 
maiuskulak direla —minuskulak izango dira etorkizunean, 
horrekin ari naiz eta lanean—. Lantzean gure zibilizazioko ti
pografiako eta kaligrafiako ereduak aztertu nituen, eta hemen 
alfabeto latinoaz ari naiz. Zein izan da eredua XX. mende ho
netan? Letra erromatarra. Saiatu nintzen haien proportzioak 
oinarri bezala hartzen, baina beste tekniketara egokitzen. Hor 
oreka bilatu behar nuen nire estiloa aurkitu arte. Erromara 
joan eta hango letrak ikusten badituzu, eta gero nik egin
dakoak, ikusiko duzu proportzioak antzekoak direla. Itxura 
ez, itxurak zerikusi handiagoa du hemen erabiltzen zen tek
nikarekin. 
Zenbat denbora behar izan zenuen letra tipo hori buka-
tzeko?
Lauzpabost hilabetez egon nintzen lanean ikusi nuen arte 
mundu hau, alde batetik, asko gustatzen zitzaidala, pasio bat 
zela eta oso zaila zela. Masterrean beste proiektu bat egin nuen 
eta bueltan berreskuratu eta bukatu nuen. Guztira bi urte be
har izan nituen amaitzeko, baina, ziur aski, lehen proiektua 
zelako. Hor aurkitzen dituzu arazo guztiak. Googlerentzat 
egin dudan beste proiektu bat bi hilabete edo bi hilabete eta 
erdian bukatu dut. Ordurako arazo teknologikoak gaindituta 
nituen. Ikasi dut tresnak erabiltzen. Masterra amaitu nue
nean, hamabi hilabete zentratuta pasa nituen, egunero zortzi 
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tipografiaren forma 
asko ulertzen dituzu”
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ordu edo gehiago gauza bera egiten. Googlerentzako hau 
letra erraza zen, hau da, bakarra egin behar zen: ez zituen 
ez letra lodirik, ez italikarik... Euskal tipoak, ordea, bost 
pisu ditu: arinarina, baina baita oso lodia ere, harategi 
batean jarri nahi baduzu erabiltzeko! 
Zer izen du sortu duzun letra tipo horrek?
Harri. Ingelesentzako jarri (hala ahoskatzen dute ‘h’ hiz
kia), baina zer egingo dut, bada! Beti esaten didate: “Oso 
polita, very beautiful, jarri”. Ez, ez da jarri. Readingen 
proiektu bat egin nuen eta alfabeto desberdinak sartu ni
tuen: arabiarra, zirilikoa, grekoa, latinoa, tifinag, berbereen 
alfabetoa. Euskarazko izen bat jartzea okurritu zitzaidan. 
Erregistratzeko orduan abantaila bat dugu, izen horiek ez 
daudela hartuta. Hamaika jarri nuen, idatzita. Hamaika 
nik uste ‘h’rekin hasten dela eta hala idatzi nuen. Eta han 
irakurtzen zuten jamaika. Proiektuak umeen mundua
rekin lotura zuen eta pentsatu nuen: umeak, jamaika... 
Izena aldatu nion. Hasierako h hori kendu nion, baina 
beste leku batean jarri nuen: Amaikha. Arabiarrek amaija 
irakurriko zuten, baina hemen ez dakigu arabieraz eta ha
laxe geratu da. 
Lan hauek gero nola zabaltzen dira mundu honetan?
Printzipioz, salgai ditut www.blancoletters.com webgu
nean. Arazoa da, gaur egun, webgune bat Interneten hon
dar ale bat desertuan bezalakoa dela. Zerbait berezia egiten 
ez baduzu, ez da ikusiko; promozio handia behar du. Ti
pografoaren lana nahiko zaila da: diseinu lana egin behar 
da, tresna berri guztietarako eguneratuta egon behar da...; 
gero, gainera, webgunea landu eta promozio lanak egite
ko. Webgunea badut, baina salmentak ez dira oso onak 
izan. Orduan, erabaki dut beste webgune batzuetan salgai 
jartzea. Bartzelonan badago horretarako enpresa bat, eta 
haiekin jarri nintzen harremanetan. Interesatuta zeuden 
eta publikatuko dute. Gero, horiek beste sare batean sar
tuta daude eta prestigio handiko webgune batean publika
tuko da. Nahiko pozik nago horrekin. Arazoa da royalty 
edo komisio bat eman behar dela; ez duzu % 100 jaso
tzen. Jaso dezakezu % 50 edo % 60. Hortik dabil. Baina, 
promozio lanak beraiek egiten dituzte eta prestigio handia 
dute. Han jartzen badut jende gehiagok ikusiko du. 
Googlerentzako lan egin duzula esan duzu. Nola sortu 
zen proposamena? Nolakoa da halako multinazional 
handi batekin lan egitea?
Googleren barruan Google Fonts departamentua dago. 
Horiek tipografiak online jartzen dituzte, normalean we
bguneetan erabiltzeko. Lotura bat egin eta han dagoen 
tipografia bat erabil dezakezu doan zure webgunean. Ezta
baida badago, zuk, agian, gero saldu nahi duzun zerbait 
han doan eskaintzen ari direlako. Beraiekin proiektu bat 
egiteko aukera izan nuen, baina epe kontuengatik azke
nean ez nuen egin. Gero, Indian bizi den lagun batek dei
tu zidan esanaz proiektu bat zuela Googlerentzako, berak 
egingo zituela sistema indiarrak —Indian 13 idazkera sis
tema daude eta lan honetan bi sartzen dira— eta nik, ha
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El vIRGINIA, –velero mediocre con buen tiempo– era un buque a toda 
prueba cuando sobrevenía una desgracia. Con su arboladura baja y 
poco audaz, su panza corta y rechoncha, de 250 toneladas de arqueo, 
más parecía una marmita o una cuba que un corcel de los mares, y su 
lentitud era motivo de chanza en todos los puertos del mundo en los 
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BALLESTRINQUE
IT IS IMPOSSIBLE FOR A MAN TO BE ALONE ON THE SEA

“Eztabaida badago, zuk, agian, 
gero saldu nahi duzun zerbait 
Googleen doan eskaintzen ari 
direlako”

Sous l’Ancien Régime, à la veille des États généraux de 
1789, la paroisse de Saint-Michel était rattachée sur le 
plan ecclésiastique à l’ancien diocèse de Sens et sur le 
plan judiciaire au bailliage royal de Boiscommun. La loi 
du 22 décembre 1789 divise le pays en 83 départements 
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renean oinarrituta, alfabeto 
latinoa diseinatzeko. Hango 
eta hemengo alfabeto siste
metan talka handia ez izatea 
eskatu zidan, harmonia bat 
izatea nahi zuen. Bizpahiru 
hilabetetan egin nuen. Lan 
polita izan zen, ondo ordain
dutakoa eta gustura geratu 
nintzen. 
Aurretik Googlerentzako 
beste proiektu bat izan ze-
nuela esan duzu. Nola jarri 
ziren zurekin harremane-
tan?
Tipografien mundua ez 
da oso handia eta badaki
zu zein diren arduradunak. 
Nik banekien nik egin nuen 
masterra Google Fontseko 
arduradunak hiruzpalau urte 
lehenago egin zuela. Batzue
kin eta besteekin hitz eginda, 
harremanerako kontaktua lortu nuen. Gero, kongresuetan, 
konferentzietan, aurkitzen duzu. Baina beti dago jendez in
guratuta. Hortik lan asko lor dezakezu, 
eta hori denek dakite. Idatzi nion, txat 
luze bat izan genuen Facebooken eta 
bakoitzaren proposamenak azaltzen aritu 
ginen. Oraindik ere idazten diot. 
Sari bat ere jaso duzu orain gutxi. 
Master honetan alfabeto latinoa landu be
har zen, baina beste alfabeto bat ere auke
ratu zenezakeen. Nik arabiarra aukeratu 
nuen. Horretarako informazio asko behar 
duzunez, Interneten begira hasi nintzen. 
Han aurkitu edo deskubritu nuen tifinag, 
berberen alfabetoa. Nire proiektuan sartu 
nuen, eta, horrez gain, tesina bat ere egin 
nuen. Oso interesgarria iruditu zitzaidan, 
nik ez nuen ezagutzen eta beste jende 
askok ere ez Ingalaterran. Tipografietan 
espezializatuta dagoen fakultate batek 
hain gutxi ezagutzea idazkera sistema 
honetaz... Hori aprobetxatu behar nuela 
ikusi nuen. Horrek aitzindari bihurtzen 
zaitu, atzetik etor daitezkeen masaileko 
guztiekin. Handik urtebete ingurura Ho
landako baten berri izan nuen: proiektu bat jarri nahi zuen 
martxan alfabeto latinoa, arabiarra eta berberea izango zituen 
tipografia bat sortzeko. Zenbat jende dago espezializatuta al
fabeto berberan? Gutxi. Deitu zidaten eta parte hartu nuen 
proiektu honetan. Oso interesgarria izan da. Lan egin dut fama 
handiko tipografoekin: kataluniarrak, Libanokoak, frantsesak, 

marokoarrak... Hiru talde sortu ziren eta ni, enpleguaniztun 
bezala, bitan aritu nintzen tifinageko aholulari bezala. Horie

tako batean proiektua sekulakoa izan da. 
Lana XIX. mendeko Marokoko tipografo 
baten lanean oinarritzen da. Oso tipografo 
berezia zen garai hartarako eta nik oraindik 
ere oso modernoa ikusten dut. Arabiarra 
eta latinoa garatu zituzten eta nik berbera 
egin nuen. Zenbait konferentziatan eraku
tsi genuen eta nazioarte mailan sona handia 
duen lehiaketa batera ere aurkeztu genuen, 
Type Directors Clubek antolatzen duena, 
eta sari bat irabazi dugu. Prestigio handiko 
lehiaketa da, hor sari bat jaso tzea garran
tzitsua da..., baina dirua baino, gehiago da 
prestigioa, eta nik, gaur egun, nahiago dut 
dirua prestigioa baino; hobeto kudeatzen 
dut! [barreak] Autonomo egiten dut lan 
eta proiektu hauek oso luzeak izaten dira. 
Amaitu eta kobratu arte nahiko larri ibil
tzen zara, baina gustura.
Saritu egin zaituzte, baina hemen lana 
jarraian egin beharko da.
Bai, orain euskal tipografia honen minus
kulak egiten ari naiz, baina une batez alde 

batera utzi dut nire beste proiektu bat amaitzeko. Esperantza 
badut egunen batean hauek ere publikatzeko. Proiektu hauek 
luzeak dira eta askori gertatu zaigu tresna batekin lanean hasi 
eta beste batekin amaitzea. Denbora horretan teknologia au
rrera doa eta orain ditugun tresnak hobeak dira, azkarragoak 
eta emaitza hobeak eskain tzen dituzte. Un sin vivir da hau. 

“Hiru talde sortu 
ziren eta ni, 
enpleguaniztun 
bezala, bitan aritu 
nintzen tifinageko 
aholulari bezala”
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DEIALDIAK
Maiatzeko larunbatak: Maiatza 

Dantzan.
Egunero geoparkeko bisita 

gidatuak: info+ www.geoparkea.com
Uztailaren 3ra arte txuri-

beltzeko argazki lehiaketa: 
Arkitektura.  Argibideak Alondegian, 
943861056

Ekainak 9-11 Alai auzoko jaiak 
Ekainak 28 - uztailak 2 

sanpedroak 
Ekainean zehar Nagusiekin 

Nagusientzat (Nagusien Astea). 
Argibideak Brankan, 943862200

ErAKusKEtAK
Oxford aretoan
Ekainaren 4ra arte Forondako 

zeramika eta egur tailako lanak
Ekainak 7-20 Forondako pintura 

tailerreko lanak

MAIAtzA
12, ostirala
22:00 Aita Marin, antzerkia: Sweeny, 

Eromen produkzioak.
13, larunbata Maiatza Dantzan: 

Pintura eta dantza tailerra.
18, osteguna
22:00 Aita Marin, zine forum: El 

viajante. zuz.: Asghar Farhadi.
20, larunbata
18:30 Odietan. Maiatza Dantzan: 

Dantzaran (umeak + helduak).
21, igandea
12:00 Aita Marin, haur antzerkia: 

Baserrian amets, Eidabe. 

27, larunbata
22:30 Ondartxon, Maiatza Dantzan: 

Astindu + zumaiako Musika Banda.

EKAINA
1, osteguna
18.30 Musika eskolaren emanaldia: 

Antzerki eta Musika tailerra
22:00 Aita Marin zine forum: 

Comanchería. zuz.: David Mackenzie 

4, igandea
Dantzari txiki Eguna
6, asteartea
18:30 Komentuan kontzertua: Easo 

abesbatza eta Musika Eskolako 
ikasleak

9, ostirala
22:00 Oxford aretoan kontzertua: 

Jabier Muguruza + Mikel Azpiroz, 
Tonetti anaiak

14, asteazkena
18:30 Odietan Musika Eskolako 

dantza emanaldia
17, larunbata
Bizikleta eguna: egun osoan, 

bizikletaren inguruko jarduerak
19, astelehena
18:00 Oikian Musika Eskolaren 

ikasturte bukaerako jaialdia
22, osteguna
19:00 Maria eta Josen Musika 

Eskolaren ikasturte bukaerako 
jaialdia

23, ostirala
22:00 sanjuaniturrin san Juan gaua
24, larunbata
Mari kalean san Pedro abesbatza
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