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H
itzaldi interesgarriak antolatu zituen EHU-
ren Hirigintza eta Lurralde Antolakuntzako
jakintza-arloak, pasa den azaroaren 19an,
Donostiako Arkitektura Eskolan Julio Caro
Barojaren jaiotzaren mendeurrenaren karira.
Hizlari gisa Bixente Taberna, Iñaki Galarraga,

Miguel Garai, Kike Muga, Xabier Unzurrunzaga eta Anton
Lopez de Aberasturi izan ziren, Caroren legatu arkitektoni-
koa balioetsiz. Jende gutxik badaki ere, Julio Caro Arkitektu-
ra Eskolako irakasle izan baitzen 1977-1978 ikasturte sorrera-
koan, EHU bera sortu baino lehen. Persiako lorategiei
buruzko eskola eder bat ekarri zuen gogora, esaterako, haren
ikasle izandako Muga arkitektoak. Alabaina, Caro Barojak
Euskal Herriko arkitektoekin zeukan harremana lehendik
zetorren.
Antropologia eta etnologia modu integralean ulertzeko hi-

rigintza sakonki aztertu beharra zegoela argi utzi zuen Julio
Carok, haren azterketa aberatsetako helburuetako bat giza-
kiaren eta bere habitataren arteko erlazioa argitzea izan bai-
tzen. Eta, frankismoaren ilunpe kulturalean, 1950eko hamar-
kadaren amaieran, hain zuzen, hainbat intelektualekin
batera sortutako Akademia Alderraiak zio horrekin ikertu zi-
tuen in situ Euskal Herriko hainbat hiribildutako arkitektu-
ra, “Los Vascos” eta “Vasconiana” liburu itzal handikoetan
agertutako begirada urbanistikoari jarraikiz.

«Oso urte emankorrak izan ziren, zeinetan asko ikasi ge-
nuen» ziurtatu zuen Garai arkitektoak, 1970eko hamar-

kadari buruz. Urte horietan sendotu baitzen on Julioren
eta euskal arkitektoen arteko erlazioa, eta, ondorioz, arki-
tekto gazte ugari pasa zen Berako Itzeatik. Orduko haize
postmodernoak alde jo baitzuen arkitekturaren eta etnolo-
giaren arteko harremanak sendotze aldera: arkitekturaren
munduak aurreko arrazionalismo amnesikoaren aurka erre-
akzionatu zuenez, historiak utzitako ondare aberatsean jarri
zuen arreta osoa. Eta, zeregin horretan, Euskal Herriko alde
zaharrak altxor urbanistiko eta antropologikoak zirela barne-
ratzeko lanean, Julio Caro giltzarri suertatu zen, Garai edo Li-
nazasoro bezalako arkitektoekin batera, Segura, Agurain, An-
toñana, Balmaseda, Artziniega eta Urduña aztertzeko, besteak
beste, 1973an antolatutako txangoen zein ondoren hezurma-
mitutako “La casa en Navarra” bezalako azterketa mardulen
bidez.

Ikuspegi horrek, gainera, lurraldearen eskala handiagoa
ere ikertzera eraman zuen Caro Baroja, Lopez de Aberastu-
ri irakasleak azaldu bezala: «On Juliorentzat paisaia ez da es-
zenario hutsa: herritarren adierazpide kulturalaren emaitza
da. Haren osaba Piok gizakia ingurunearen ondorio dela esa-
ten bazuen ere, Carorentzat ingurunea gizakiaren egintza-
ren emaitza da». Paisaia, hortaz, herri-historiaren eta -kultu-
raren sintesia da Caro Barojarentzat. Horregatik marraztu
zituen hainbeste paisai eraiki: natura-balio hutsez haragoko
balio antropologikoak ikusten zizkielako bailaretako giza
finkamenduei, balio formalak barne. Lezio garrantzitsua,
paisaia dekretuen bidez arautzen hasi garen honetan. •

ILUSTRAZIOA: Unai Fernandez de Betoño

Unai Fernandez de Betoño
Arkitektoa

Caro Baroja hirigile
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F
ilosofiako irakasleak krista-
lezko poto bat jarri zuen ma-
hai gainean. Poltsa batetik
harri handi batzuk atera eta
potoa bete zuen. Ikasleei po-
toa beterik ote zegoen galdetu

zien, eta, hauek baietz erantzutean, beste
poltsa batetik hartxintxarrak jaurti zi-
tuen potora. Mugimendu batzuekin, ha-
rritxoak handien artean egokitzen joan
ziren, potoa berriz bete arte. Jarraian,
beste poltsa batetik harea bota zuen po-
tora, harrien arteko hutsune guztiak be-
tez potoa leporaino bete arte.
Aurreko artikuluan, “Arimen gaueko

udatxoa” izenburupean, urriko honda-
rrean izandako “ezohiko” beroa eta gure-
an ere indartzen ari den Halloween ospa-
kizuna hizpide hartuta, datuak eta
informazioa gauza bera ez direla azal-
tzen saiatu nintzen. Zehazki, ahanzturaz
mintzatzen nintzen, alzheimer kultura-
laz, arruntak izan beharko zitzaizkigun
gertaerak ezohiko nola bilakatzen diren;
datu zaparradak informazioa nola lauso-
tzen digun. Ohiko lez, jakintzaren erai-
kuntzaren hausnarketaren putzura jausi
nintzen, baina jada igeri egiteko lekurik
gabe. Gaur, baina, luze pare bat egiten
saiatuko naiz.
Lehen luzean, datuak, informazioa eta

kultura lotu nahi nituzke; hitz bakoitzari
zer esangura ematen diodan azaldu. Da-
tuak ingurutik jasotzen ditugun estimu-
luak lirateke, gertaerak, ultrakomunika-
zio ingurune honek eskaintzen digun
berri, mezu eta irudi bonbardaketa; in-
terpretazio bat eskatzen duten estimu-
luak. Informazioa, berriz, gure ingurunea
ulertu eta aurreikusteko gaitasuna ema-
ten diguna litzateke; interpretaturiko es-
timuluak, logika batean ezarritako da-
tuak. Eta kultura, beraz, estimuluak
interpretatzeko mekanismo hori litzate-
ke, datuetatik informazioa ateratzeko
modua. Ez hartu esangura hauek modu
itxi batean, finean esan nahi dudana zera
baita: bizi dugun datu zaparradatik in-
formazioa ateratzeko bahe bat behar du-
gu, iragazki bat, interesekoak zaizkigun
datuak bereizteko batetik eta datu horiek
modu aproposean lotzeko bestetik.
Urrian “El País” egunkarian elkarrizke-

tatu zuten Roberto Rigbon MIT Amerike-
tako Estatu Batuetako Enpresa Zuzenda-

ritzako eskola prestigiotsuko irakasleak
azpimarratzen zuen bezala, datuak infor-
mazio bilakatzeko behar-beharrezkoa da 
giza faktorea. «Datuek bere horretan ez
digute ezer esaten, eta datu gehiago iza-
teak ez du esan nahi informazio hoberik
dugunik». Nik gehituko nioke, datu zapa-
rrada, informazio gehiago ateratzeko bi-
de den bezala, informazio ona ateratzeko
oztopo ere badela. Gure zentzumena lau-
sotzen duen laino itxi bat bezala, potoa
betetzen duen harea, egungo Halloween
“berria” betiko Arimen Gaua dela ikustea
oztopatzen diguna, edo udazkeneko bero
arrunta klima aldaketarekin nahastera
garamatzana.

Bigarren luzean, Boliviako gobernubu-
ru bati entzundakoa berreskuratu nahi-
ko nuke: «Sustrairik ez duenak, hego-
rik ez du». Gure baheak ez badaude
milurteko luzez landuriko jakintzan oi-
narrituta, jai dugu hegan egin nahi ba-
dugu, ezer aldatu nahi badugu. Bistan
da bahe mota askotarikoak baliatu behar
ditugula ingurunea interpretatzeko, bai-
na kontuan izan behar dugu, filosofia ira-
kaslearen potoak bezala, gure interpreta-

tzeko gaitasunak muga bat duela. Ultra-
komunikazioarekin bat heltzen zaigun
munduko hiritarraren kultura, harea be-
zain arina, etengabe pasatzen zaigu poto-
ra, eta, harri sendoak garaiz sartu ezean,
harea besterik ez dugu izango.
Asteon, euskal kulturaren topaketa ga-

rrantzitsu bat dugu Durangon, sustraiak
botatzeko aukera ona, nahiz eta espainiar
konstituzioaren ospakizuna baliatu ho-
rretarako. Gogoratu nahiko nuke, heme-
retzi urte egiten direla, Durangon bertan,
ospakizun horren aurka ikasle batzuek
abenduaren 6an herri eskolak antolatu
zituztela. Gerora beste ikastetxe, institu-
zio eta lantokietara hedatuko zen hegal-
kada, egutegi propioa desobedientziatik
eginez. Hain zuzen, abenduko lehen aste-
an Euskararen Eguna eta Laboa eta Lete-
ren heriotzen efemerideak ditugu. Datu
gisa uzten dut, hegan interpretatzeke,
Azokaren egutegia apika berregokitzeko.
«Eta orain, beteta al dago potoa?». Aho

batez «baaaaai» luze batekin erantzun
zuten ikasleek orduan, eta filosofoak, ka-
fe katilu bi hustu zituen potoan. «Aleak
ale, beti dago tartea lagun batekin kafe
bat konpartitzeko!». •

Harri sendoak aurrez jarri ezean, hondar arinak garrantzizkoa kanpoan uztera eramango du.   GAUR8 

Bahe beharrean

Gorka Zozaia
Kimikaria
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G
aur arte, asko dira Spotify
musika plataformatik eu-
ren abestiak kentzeko
erabakia hartu duten ar-
tistak: Adele, AC/DC, El Úl-
timo de la Fila, Placebo edo-

ta The Beatles  (euren eskubideak
dituzten erakundeen erabakiz). Guztiek,
Spotifyk ez diela nahikoa diru ematen
adierazten dute, Spotify euren kontura
aberasten ari dela baieztatzen duten bi-
tartean.
Bataila horretan sartu den azkeneta-

koa Taylor Swift abeslari, konpositore
eta aktore estatubatuarra da. Bere abes-
ti guztiak Spotify plataformatik desa-
gertzea eskatu du, hain zuzen ere,
“1989”izenburupean bere azken diskoa
argitaratu orduko. «Musikak ezin du do-
akoa izan», nabarmendu du, baita hona-
koa gaineratu ere: «Ez dut nire lanare-
kin Spotify bezalako esperimentu bat
finantzatuko, sortzaile, konpositore,
ekoizle eta artistei ez dielako dagokien
konpentsaziorik eskaintzen».
Spotifyk berehala erantzun dio, berta-

ko sortzailea eta zuzendari exekutiboa
(CEO) den Daniel Ek suediarraren esku-
tik. Bere ustez, Spotify eta gisako plata-
formek musikaren merkatuan abestiak
doan banatzeak (“pirateria” gisa ezagu-
tzen dena; baina kontzeptua ez da ego-
kia) sortu dituen arazoei soluzioa ema-
ten diete. Hori da, orokorrean, iTunes
eta Spotify plataformen alde nagusia:
lehenengoan abestiak eskuratu edo ero-
si egiten dira, bigarrengoan abestia stre-
aming bitartez entzuteko aukera dugu,
abestia bera eskuratu gabe. Spotifyren
argudioen artean, Taylor Swiftek urte-
an, gutxi gorabehera, 6 milioi dolar ja-
sotzen dituela plataformaren eskutik.
Eta 500.000 erreprodukziok 3.000-
4.000 dolar sortzen dituztela. Aitortu 
dute, hori bai, Taylor Swiften kontura
diru asko irabazi dutela.

Spotify 2006an Suedian sortu eta
2008an publiko egindako enpresa bat 
da, bere egoitza nagusia Londresen
duena. Zenbakitan: 1.200 langile baino
gehiago ditu, 40 milioi erabiltzaile baino
gehiago eta 50 hizkuntza baino gehiago-
tan dago eskuragarri. Erabiltzaileak erre-
gistratu egin behar du musika streaming

bidez entzuteko eta kategoria ezberdinak
daude. Guztiz doakoa den kontua sor-
tzen bada, abestien artean iragarki labu-
rrak sartzen dira. Hilean 10 euro ordain-
duz, batetik iragarki laburrok desagertu
egiten dira, eta, bestetik, abestiak Inter-
neteko konexiorik izan gabe ere entzute-
ko aukera dago.

Bere zerbitzuak eskaintzeko eskubi-
deen banaketa bat planteatzen du
Spotifyk hitzarmenean. Artistek ez du-
te guztiz gustuko. Baina, ulertzekoa de-
nez, zaila edo ezinezkoa ere bada esku-
bideen banaketa batekin artistak guztiz
gustura egotea. Zentzu horretan, egia
da artista eta taldeen zabalkundean la-
guntzen duen plataforma bat dela. Bai-
na, era berean, musika streaming bidez
entzuteko ohitura ere sortzen ari da
jendartean, abestiak erosi baino entzu-
teko aukera baliatuz. Musika kontsumi-
tzeko beste modu bat da, argi dago, bai-
na zenbait  artistek euren diskoen
salmentek egundoko jaitsiera izan dute-

la egiaztatu dute. Eta Spotify diskoetxe
handiekin dituen hitzarmenetan babes-
ten dela diote, horientzat benetan onu-
ragarria delako akordioa, bestelako ar-
tistentzat onura askoz ere txikiagoa den
bitartean. Egia da publiko orokorraren-
tzat Spotify oso praktikoa eta aberasga-
rria den plataforma bat dela, baina egia
da ere Spotifyk ezartzen dituela baldin-
tza guztiak eta artistek ezin dutela ez 
euren sorkuntza-lanak zabalduko diren
moduaren gaineko proposamenik egin,
ez erabakirik hartu.
Hori guztia horrela, nire ustez, eduki

kulturalak sarean modu azkar eta kasik
doakoan banatzen diren garai honetan,
Spotify baino malguagoa den sistema
bat behar da. Negozio-ereduan Spotify-
ren norabide berean koka daitekeena,
baina artisten eta sortzaileen unean 
uneko beharretara egokitzeko jarrera
izango duena. Spotify desagertzea baino,
hobe da existitzea, baina oraindik ez da
artistak, erdizka bada ere, pozik egotea
lortuko duen formularekin asmatu. •

Musika kontsumitzeko beste modu bat eragin du Spotify plataformak. Marisol RAMIREZ | A. PRESS

   Iratxe Esnaola

Spotify: artistak
aurka

Informatika ingeniaria




