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P
asa den otsailaren 12an eta 13an hainbat kon-
tu interesgarri entzun ziren Donostiako Carlos
Santamaria zentroan (UPV/EHU), Donostiako
Udalak, Arkitektoen Elkargoak eta Arkitektura
Eskolak antolatutako Agora hirigintza kongre-
suan. Bereziki, lurzoru puska baten jabe hutsa

izateagatik aberatsa bilakatzeko Espainiako Estatuko ohitura
zabalduarekin apurtzeko beharra. Horretarako, bereizketa
sinple bezain eraginkor bat ezarri beharko litzateke jabegoa-
ren eta hirigintza gainbalioaren artean. Dagoeneko oso bar-
neratuta daukagun arren, urbanizagarri sailkatutako partze-
la baten jabe izateak berez ez lukeelako zertan ekarri aberats
bihurtzeko eskubide automatikorik.

Esandako bereizketa gauzatzeko modu bat litzateke urba-
nizazio prozesutik eratortzen diren gainbalioak bestelako
proportzio batean banatzea. Akaso, aldrebes: gaur egun
Udalek gainbalioen %10-15 soilik eskuratzen badute, %85-90
jasotzea. Edo, beste aukera bat litzateke, gainbalioen ehune-
koekin jolastu barik (horrek azkenean gehiago eta gehiago
eraikitzea bultzatzen baitu), jabe pribatuen eraikigarrita-
sun lukratiboa kopuru jakin batera mugatzea, eta, kopuru
horretatik gorako eraikigarritasun guztia (gehiago eraiki-
tzea beharrezkoa izanez gero), zuzenean Udalaren ondarera
igarotzea.

Frantziako Estatuan bada higiezin espekulazioaren aur-
kako antzerako mekanismo bat XIX. mendetik, «préemp-
tion» delakoa, Administrazioarentzat tanteo eskubide

bat dakarrena, eta ohiko desjabetzea baino eraginkorra-
goa dena. Préemption tresnaren bidez Administrazioak ez
baitu zuzenean esku hartzen lurzoruaren jabegoan (desjabe-
tzeekin gertatuko litzatekeen bezala), baizik eta lurzoruaren
salmentan, hura erosteko lehentasuna ematen diolako. Sale-
rosketaren prezioa, gainera, ez du saltzaileak nahi bezala
ezartzen, etorkizuneko mozkinei begira: Estatuaren ondarea
kontrolatzen duen France Domaine zerbitzuak baizik. 

Eta Frantziako beste mekanismo interesgarri bat da 1975ean
ezarritako Plafond Légal de Densité edo Dentsitate Sabai Legala,
zeinak, arestian esandakoaren harira, eraikigarritasun gehie-
nezko bat ezarri baitzien partzela guztiei: 1 m2/m2 (1,5 m2/m2
Parisen). Kopuru horiek 1983an bikoiztu baziren ere, muga
argi bat ezarri zioten lurzoruaren jabeak lortutako gainbalio-
ari, muga horretatik gora udal tasa bat ordaindu behar dela-
ko. Alegia, partzela jabearena izanda ere, eraikigarritasun
guztia ez da (musu truk) berea.

Ez da harritzekoa halako neurriak gauza publikoaren alde
apustu egiten duen Frantzia bezalako estatu batean ego-
tea. Izan ere, espainiar lurraldea ez bezala, frantses lurral-
dea frantziar guztien ondare komuna da, legez (Hirigintza
Kodea, L110 artikulua). Espainiako Estatuan, ordea, jabe pri-
batuari eman zaio urbanizazio prozesuaren ekimen nagusia,
Francok 1956ko Lurzoruaren Legea egin zuenetik, eta, horre-
la, hirigintza plangintza haren mozkinak ziurtatzeko asegu-
ru edo berme bat baino ez da. Izan beharko litzatekeenaren
aurkakoa. •

Ilustrazioa: Unai FERNANDEZ DE BETOÑO

Unai Fernandez de Betoño
Arkitektoa

Jabegoa eta
gainbalioa bereizi
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A
dibidez, gai hau hauta-
tzea gaurkoan. Ausak
nahi izan du, era berean,
gaia hautatu eta sortu
zaidan irakurgai kaosetik
ideiak ordenatzea eta ar-

tikulu honetan ematea. Aipatutakoa
azalduko dut, haria galdu baino lehen.
Normalki, artikuluaren gaiaren bila jar-
tzen naizenean aktualitateari begira-
tzen diot, zientziaren azken berriei, bai-
na baita jendearen intereseko diren
berri nagusiei ere. Zelabait, zientzia
egunerokotasunera hurbiltzen saiatzen
naiz, edo egunerokoa zientziatik irakur-
tzen. Eta aldarrikapenerako efemeride-
ak gertu direnean, beti izaten dut zalan-
tza bera; oraingoan, Andreen Eguna
berton eta feminismoa ezkutatzeko go-
goa izan dut urtean zehar isilik direne-
kin bat ez etortzearren. Baina, ausak
nahi izan du andre zientzialari bat, eta
are, epistemologia feministaren gaia,
ekartzea gaurkoan.
Lynn Margulis (1938-2011) da bera. Ha-

rritu naiz ezagutu berri dudalako. Harri-
tu naiz bere heriotza nire ohiko gaien
peskizatik pasa zitzaidalako. Datorren os-
tegunean beteko lituzke 77 urte. Ausa.
Harritu naiz, eta maitemindu naiz, bere
bizitzaz, lanaz eta jardunaz. Hainbeste, ez
nukeela nahi zutabe honetan bi komen-
tario ziztrinekin bere irudia mugatu.
Egin dudan bidea azaltzen jarraitzea da
zentzuzkoena: epistemologia feminista-
ren gaia ukitzea otu zaidala esan dut, eta
oroitu dut “Zientzian ere, feminismo-
rantz!” izeneko artikulua idatzi nuela as-
paldi korronte nagusien berri emanez.
Aspaldi 2011ko azaroaren 24a da –ze
urrun egin zaidan!–. Baina hain ondo
azaltzen nuen orduan... ez nuen errepika-
tzeko gogorik, eta bila jarraitu dut. 
Agerkari digitaletako zientzia atalak

errepasatzeari ekin diot. Interesgarria
izan da. Neandertalgo gizakiek sexuen
araberako lan banaketa zutela zioenak jo
dit atentzioa. Aspaldi nuen neandertalen
gaia hartzeko nahia, nola erortzen ari di-
ren beraien gaineko mitoak, zer-nolako
harremana izan zuten homo sapiens-ek
eta neandertalek, egiten zituzten irudi
abstraktuak... eta nola kostatzen ari zaion
zientzia komunitateari hori guztia onar-
tzea! Azkena berria neandertalen hagi-

nak sexuaren arabera aztertuta ezberdin-
tasun esanguratsuak behatu direla omen
da; ahoa eskuaren antzera lanerako tres-
na izanik, urratu gehiago antzeman di-
tuzte emeengan, lanen banaketa bazela
iradokitzen duena.
Baina larregi litzateke hori dena zuta-

be honetan zentzu apur batekin sartze-
ko, eta artikuluak berak eraman nau le-
hen begi bistan ezagun egin zaidan
Margulis izenaren atzetik. Irakurri dut
bere lanaren inguruan, bere hipotesi eta
ekarpen nagusiak irentsi ditut. Bereziki
harrapatu nau teoria ebolutiboari egin-
dako ekarpenak, zelula eukariotoen
agerpena prokarioto hainbaten txerta-
keta sinbiotiko gisa frogatuz, eta, ildo
horretatik, sinbiogenesia kokatuz ebolu-
zioaren motor nagusi gisa. Zientzia ko-
munitatean ezarria den ortodoxia neo-
darwinistari  aurre eginez,  geneen
ausazko mutazioen ordez, batez ere bak-
teriek izakiekin izandako elkarrekintza
sinbiotikoa proposatzen zuen berrikun-
tza eta aniztasun biologikoaren sortzaile
nagusi gisa. Berriz ere, ezagutzen ez
nuen hipotesia, baina azaleko irakurketa
batekin dezente ase nauena. Biologia
ebolutiboak animaliak eta landareak be-
ren konplexutasuna eta espezializazioa
areagotzeko norabidean aktore gisa ko-

katu dituen bitartean, Margulisentzat
konplexuagoak diren organismo horiek
konplexutasun txikiagoko organismoen
komunitateak besterik ez dira. Hala,
konplexutasuna eta espezializazioa are-
agotzeko bultzada, komunitate anitz ho-
rretan ematen diren elkarrekintzetatik
ulertu behar dela proposatzen du. Hots,
eboluzioaren motorra ausan baino, tes-
tuinguruan kokatzen du.

Eta hala jarraitu dut irakurtzen, eta
detaile bakoitzarekin maitemintzen.
AEBetako Zientzia Akademiako kidea ez
ezik, Errusiako Zientzia Akademiako ki-
de ere izan zen, bizitza pertsonala ohiko
bikote roletik at egin zuen, eta, era bere-
an, asko maite dudan Carl Saganen bi-
kotekidea ere izan zen, ikerlari abentu-
razalea, isiltzen ez den horietakoa,
Irailaren 11ko gertakarien ikerketa inde-
pendentea publikoki eskatzerainokoa...
Zientzialari zorrotz eta argi bat aurkitu
dut, tamalez 2011ko azaroaren 22an hil
zena. 2011-11-22. Arraioa! Hain zuzen ere
aipatu artikulua idazten ari nintzen
egun horietantxe doi-doi! Kasualitatea!
Kasualitatea? Ausa izan al da informa-
zio testuingurutik artikulu hau erditzea
nahi izan duena? Ez, ez du ausak nahi
izan, nik nahi izan dut! •

Lynn Margulis (1938-2011). GAUR8

Ausak nahi izan du

Gorka Zozaia
Kimikaria
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I
nternetek hiperkonektibitatea
ahalbidetu du. Hiperkonektibita-
tea, bai: pertsonen arteko kone-
xioa, gauzen eta lekuen artekoa,
enpresa edota erakundeen arte-
koa; betiere, Internet bidez. Hi-

perkonektibitate horren balio ekonomi-
koa neurtzen saiatu da (ikuspuntu
ekonomiko eta sozialetik) The Econo-
mist Intelligence Unit (EUI, hemendik
aurrera), SAP enpresak eskatuta. 

Horren fruitu da honako dokumentu
hau: http://www.economistinsights.com/s
ites/default/files/EIU-SAP%20The%20Hy-
perconnected%20Economy.pdf. Labur:
maila makroekonomikoan eragin positi-
boa, baina erronka zenbait industrientzat.

Azterketaren arabera, urteak aurrera
joan ahala, Internetek maila makroeko-
nomikoan barne produktu gordinari
egiten dion ekarpenak gorantz egin du,
eta 2016an 2010eko zifrak bikoiztea es-
pero da (barne produktu gordinaren
%3,4 zen 2010ean). Europako Batzorde-
ak berak ere antzeko zerbait dio: infor-

mazioaren eta komunikazioaren tek-
nologiek 1995 eta 2007 artean Europar
Batasunaren hazkundearen herena su-
posatu zuten. Nabaria da, ordea, mun-
duko ekonomia boteretsuenetan oina-
rritutako baieztapena izan daitekeela
soilik.

Diote ere, Internet eta mugikorren
sektorearen hazkundea, batez ere,
«garapen bidean dauden herrialde-
entzat» edota «hegoaldeko herrial-
deentzat» izango dela baliagarria.
Egun, munduko biztanleriaren erdiak
baino gutxiagok du Interneterako sa-
rrera. EUIren arabera, Interneterako sa-
rrera areagotuz, lanpostuak sortu eta
herrialde horien bizi kalitatea hobetu-
ko litzateke, osasunean positiboki era-
ginez eta pobreziaren murrizpenean
lagunduz. Halere, aitortzen dute he-
rrialde horietan azpiegituretan egin
beharko litzatekeen inbertsioa neurgai-
tza dela. Euren esku soilik utziz, nekez
lortuko dela, alegia.

Albiste positibo guztien artean, azpi-
marragarria da zenbait industrientzat
suposatzen duen erronka ere aipatzen
duela EUIk. Liburugintza eta musikagin-
tza jartzen ditu adibide, besteak beste.
Nola liburuak eta musika kontsumitze-
ko bidea aldatu egin den, horiek eskura-
tu edo erosteko moduak erabat aldatu
baitira. Egunkariak edota kazetaritza oro
har ere ez ditu aipatu gabe uzten. Alda-
tzera behartutako industriak direla dio,
negozio eredu berriak behar dituztela,
teknologiekin bizi behar dutela, baita
kontsumitzaileen aukera eta hautu be-
rriekin ere. Dio, gainera, industria ba-
tzuek azterketa gisako hori ez dutela
gaindituko, beste batzuek euren zerbi-
tzuak areagotuko dituzten bitartean.
Ez zaie arrazoirik falta. Urteak dira
zenbait industria eraberritzeko beha-
rraz hitz egiten hasi ginela. Eta deiga-
rria da oraindik mezu berarekin jarrai-
tzen dugula,  inplikatutako aktore
guztien etorkizuna bermatuko duen
negozio eredurik gabe, norabide jaki-
nik gabe, «saiatuz eta erratuz», bakoi-
tzak ahal duena eginez.

Aktibitate ekonomikotik harago, ar-
lo sozialera jauzi eginez, Internet
pertsonen portaerarako ingurune
kultural oso gisa definitzen du EUIk.
Baina pertsonen portaeran duen era-
gina neurtzeko goizegi dela dio, orain-
dik ez baita hiperkonektibitateak per-
tsonen zirkulu sozialaren areagotzean
izan duen inpaktua erakusten duen
ebidentziarik ezagutzen. Baina, neur-
garria ez den arren, aipatzen du gero
eta gehiago erosten dela Internet bi-
dez, gero eta unibertsitario gehiagok
bikotea Internet bidez topatzeko bi-
dea aukeratzen duela, edota hezkun-
tzako zenbait arlotan paperezko libu-
ruak desagertu egin direla .  Zinez
interesgarria da, hain zuzen, neurga-
rria ez den zati hau: Internet nola eta
zein neurritan ari da aldatzen gure
portaera? Eta gure baloreak? Gure igu-
rikimen edo espektatibak? Gure exi-
jentzia maila? Gure pazientzia?

Eta bada gustu handiz irakurriko
nukeen beste azterketa bat ere: zein
da euskararen balio ekonomikoa In-
terneten? •

Interneten balio ekonomikoa neurtzen saiatu da The Economist Intelligence Unit. THINKSTOCK

Iratxe Esnaola

Interneten balio
ekonomikoa

Informatika ingeniaria


