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G
o for Growth» leloa ez da berria merkatu librea-
ren zaleen artean: Erresuma Batuko «toryek»
erabili zuten 1962an, eta Australiako Alderdi Li-
beralekoek 2007an. OECD neoliberalak, halaber,
«Going for Growth» deitu dio estatuei murrizketa-
gomendioak egiteko erabiltzen duen argitalpen

nagusiari. EAJ ere «hazi arazi» leloa erabiltzen ari da azken bo-
ladan. Lelo bitxi bezain argigarria. Beste hainbat kalifikatzaile-
rekin batera: burugogorra, krisi ekonomikoa ekarri digun eten-
gabeko hazkundearen mito ezinezkoarengan berriro ere
erakusten duen fede zentzugabea dela eta; arduragabea, fisiko-
ki ezinezkoa den hazkunde-mito hori mundu-ekosistema gero
eta azkarrago deuseztatzen ari delako, Euskal Herrikoa barne;
eta, harrigarriki autosalatzailea, azken asteotan mahaigainera-
tzen ari diren ustelkeria kasuen atzean (EAEko geografia goitik
behera kubritzen dutenak: Alonsotegi, Sestao, Getaria, Irun,
Maltzaga-Urbina, Miñao, Gasteiz, Zanbrana…) filosofia kon-
tziente oso bat dagoela argi erakusten duelako.

Zanbranako kasuak, hain zuzen, ezin hobeki adierazten du
politika ulertzeko modu ekonomizista bezain suizida hori, lu-
rraldea ekonomiaren hazkunde ustez amaigabea lortzeko tresna
huts gisa ulertzen duena. Gainera, berritasun bat ekarri du hiri-
gintza ustelkeriaren mundu zabalegira: etxebizitza-lurzoruan
gertatu ordez, ia beti bezala, industria-lurzoruan jazo baita. Inpu-
tatuta dauden delitu mordoen egiazkotasuna gorabehera (bitxia
da, dena den, defentsaren ildoa, erabat teknikoa eta errua ukatu
gabe), oso-oso eztabaidaga-
rria da Araba, eta, hedadu-
raz, Euskal Herri osoa, mo-
du horretan «hazi arazi»
beharra: udalerrian 66 in-
dustria-hektarea berri kali-
fikatzeko Ordezko Arauak
2008an aldatzen saiatu,
baita tokiko administrazio-
aren iritziaren kontra ere;
astakeria horrek lurralde-
mailan arau-justifikazioa
izateko Araba Erdialdeko
Lurralde Plan Partziala al-
datzen saiatu, bide batez
industria-azalera 160 hek-
tareara zabalduz; EAEko Lu-
rraldea Antolatzeko Batzor-
dean presio politikoa egin
(Batzordearen historiako
lehen bozketa eraginez,
Arabari dagokionez); epe
motzeko mozkina eskura-
tzen saiatu, operazio urba-
nistikoak ziklo konbinatu-
ko zentral termiko berri eta
kutsakor baten irekiera
ekarri arren…

«Hazi arazi» ez baita 2015eko hauteskundeetarako lelo
soil bat. Jule Goikoetxeak berriki azaldutako «hiritarkeria» li-
beralaren doktrina urbanistikoaren leitmotiv garapenzalea da,
hirigintza-birkalifikazioek magikoki sortutako gainbalioen
gurpila berriro ere martxan jartzea desio duena. Ikuspegi ho-
rrentzat hiria ez da soilik metafora bat, errealitate bihurtzeko
bidean den «Euskal Hiria» distopiarekin erakutsi bezala. Logika
hazkundezale horrentzat herri-aberastasuna hormigoi kopu-
ruaren arabera neurtzen da (akaso horregatik ez zaio gehiegi
axola zer gertatu den 900.000 metro kubiko lurrekin). Jardute-
ko era horrek eufemismo teknizistak eta ustez sofistikatuak di-
tu gustuko, «Berrikuntzaren Arkua» (Zanbranako birkalifikazio
demasekoa intelektualki babesten saiatu zena), «Pasaiako Eko-
portua» (naturgune babestu bat ekohormigonatzea justifikatu
nahi zuena) eta «Bilbao Bizkaia Next» (Castrotik Debarainoko
1,5 milioi biztanleko hiri jarraitu bat guztiz urbanizatzea bila-
tzen duena) hutsalen bezain arriskutsuen tankerakoak. Andoni
Olariagak 2010ean salatutako «munduko hiritarren» uniber-
tsalismoaren abstraktutasuna soilik itxurakoa baita: hormi-
goia ez da entelekia bat. Konkretua da. Diru-papera adina.

Hau ez da alor ekonomikoa (ber)piztearen aurkako aldarri
erreakzionario bat, ordea. Oroigarri bat besterik ez; gogora-
razteko haztea, berez, ez dela helburua; herritarren behar oina-
rrizkoak asetzea dela benetako jomuga. Ez soilik elite sozioeko-
nomikoan dauden gutxi batzuena. Batzuk, gutxienez, horretan
saiatzen ari dira. (H)ari gara. •

Ilustrazioa: Unai FERNANDEZ DE BETOÑO

Unai Fernandez de Betoño
Arkitektoa

«Hazi arazi»
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M
areak mareatuta, edo, euskara jatorragoan,
itsasaldiak zorabiatuta, erotuta, zoratuta, as-
pertuta, nekatuta, nazkatuta, gogaituta. Hiz-
tegiak eskaintzen dizkidan hitz horiek guz-
tiak ez dira gai urdaileko ondoeza azaltzeko.
Azken urteotan, ez dira hiru pasa, mantra bi-

lakatu zaidan esaldia errepikatzen baretu ohi ditut barre-
nak: «ongi etorri garai interesgarriotara!». Eta itsasaldia
esan dut, baina berdin politika, ekonomia zein jendartea, ber-
din azterketa objektiboa edo subjektiboa izan, azken urteotan
ia edozein hausnarketagai amaitzen zaigu soluziorik gabe eta
ondorio orokor horrekin; «garai interesgarriak, zer egingo dio-
gu ba!». Heldulekurik gabe, lasta bako ontzi lez, nolabait kon-
tsolagarria gertatzen den esaldia, baina ankerkeriaz betea.
Orain ulertzen dut, gero eta gehiago, gero eta argiago, Txala-
partak argitaratutako Slavoj Zizeken “¡Bienvenidos a tiempos
interesantes!” liburuaren kontra-azalean irakurritakoa; nola
Txinan ez diren pertsona gorrotagarriak antzarak ferratzera bi-
daltzen, ez eta zainzuriak frijitzera, baizik eta garai interesga-
rriak bizitzera. 
Ankerra da bizi dugun garaia; etengabeko mareo baten mo-

dukoa. Dena mugimenduan, dena aldakor, egun batzuk lasai,
baina beste batzuetan goizean gora eta arratsean behera, ma-
rea bat bezalako mareoa. Joan den asteazkenean, adibidez,
Guardia Zibilaren operazio batekin gosaldu eta auzoan 24 urtez
bahitua izan den lagunari egindako harrerarekin afaldu. Gora,
behera, gora, behera... Ez dira hiru urte pasa, baina nire urdaila-
ri gero eta gehiago kostatzen zaio dieta hau digeritzea. Antza-
rrak ferratzea... hori bai pagotxa! Udaberrian sartu berri, jen-
dartean bezala naturan beha litekeen dialektika berbera;
ekinozioa. Eguzki eklipsea joan den
ostiralean, “mendeko itsasaldia”
izendaturiko marea biziak astebu-
ruan, ordu aldaketa gaur gauean eta
gertaera guztion agertoki ohikoa di-
ren eguraldi petrala eta urtaro alda-
ketari loturiko osasun gorabeherak.

Tira, egoera guztietatik argi prin-
tzak jasotzen jakin behar da, eta,
urdailari eusteko modu bat ere ba-
denez, ikasgai bat atera dut guzti 
honetatik; itsasaldiak zergatik eta
nola ematen diren. Sekula bi aldiz
pentsatu gabeko gaia izan dut orain
artean; ohiko antropozentrismotik,
leku guztietan hemen ematen den
fenomenoa errepikatzen dela pen-
tsatu izan dut. Noski, itsaso itxi eta
txikietan gutxiago ematen dela ba-
nekien, baina zur eta lur gelditu
naiz errealitatean urak gure plane-
tan zelako gorabeherak dituen jaki-
tean. Irudian jasotzen da zehazki:
gris tonu ezberdinetan itsas maila-

ren gorabehera zenbatekoa den, eta lerroen bidez itsasgora be-
reko puntuak lotuz (lerro kotidialak, ingelesezko tide edo itsa-
salditik). Jakintzat nuen Eguzkiaren eta batez ere Ilargiaren era-
karpenak igoarazten zuela ura bere norabidean, lerrokatzean
marea biziak emanez eta hilak elkarzut direnean, eta intentsi-
tate ezberdinaz astroen distantzia eta planoaren arabera. Ekua-
toretik hurbil astroon eragina txikiagoa dela banekien (Lurra-
ren errotazioaren ondorioz indar zentrifugoak indartsuagoak
dira hemen eta itsasoa eta atmosfera batez ere lodiagotzen di-
tu, astroen eragina gutxituz), baina ez nengoen jabetuta feno-
meno honen dinamikotasunaz eta kontinenteen garrantziaz.
Nire intuizioaren arabera lerro kotidialek meridianoen nahi-

ko parekoak beharko lukete izan, eta ez irudiko saltsa hori. Bai-
na Lurraren gainazalean dagoen ur geruza oso fina da (Lurra
saskibaloia balitz, gainazaleko ur guztia pinpon pilota batean
sar liteke!), eta kontinenteek erabat baldintzatzen dute tartean
den ur masan eman daitezkeen oszilazioak. Izan ere, dinamiko-
ki ulertu behar da astroek urarengan duten eragina, kulunka 
bati eragiten dion eskua bezalaxe. Hala, Ilargiaren eskuaren
maiztasunari hobeto egokitzen zaio Ozeano Atlantikoaren ku-
lunka, eta, Ozeano Barearena, aldiz, handiegia izanik, ez ho-
rrenbeste; horrexegatik da izen horren jabe. Gainera, itsaso za-
balean itsasaldiak ez du ia gorabeherarik eta kostalde jakinetan
hartzen du garrantzia, gurean kasu. Irudiak zer aztertu ugari
eskaintzen du, eta gustatu zait jakitea kosta guztiak ez direla
berdinak. Baina batez ere atera dudan ondorioa honakoa da:
egoera jakin bakoitzean eragiteko badela oszilazio jakin bat,
eta, gure mareoa, oszilazio horrekin ez asmatzetik datorrela,
sinpleki. Garai interesgarriok ondo irakurri eta modu konpasa-
tuan ekitea, horratx Kantauri hegi honetako erronka! •

Itsasaldien gorabeherak zentimetrotan eta lerro kotidialak. GAUR8

Gorka Zozaia
Kimikaria

Mareak mareatuta



2015 | martxoa | 28 

GAUR8• 30 / 31

Zuia eta Añanan barna, euskaldun aunitzek hain

gutxi ezagutzen ditugun Arabako lur hauetan ida-

tzia da testu hau. Elurretan noizbehinka, eguzkiak

kukuren bat egiten duela besteetan, galtza motze-

tan ari dira lasterka korrikalariak, nongoak diren

nabaritu dadin. 

Mendilerro zurien azpitik, etxe ederren ondotik,

paraje izugarrien barrenetik eta, hoberena, zoro

zoragarriekin batera joaki da Korrika aitzinera. Hala

izendatu ditu furgonetan animatzaile lanetan dabi-

len Iratik: «Badakizue momenturen batean, Euskal

Herriko txokoren batean zoro kuadrilla bat dabilela

lasterka? Zoro horiek zoragarriak dira eta momentu

honetan zuek zarete». Hala konkistatu ditu denak.

Gehienetan jende andanak zabaltzen du euskara-

ren aldeko mezua, bertzetan talde ttipiagoek, eta

hauekin giro intimoagoa izaten da. Elkarrizketak eta

jolasak sortzen dira furgonetako kideen eta laster-

karien artean, ostatu batean elkar topatu eta ezagu-

tuko balute bezala, edo desberdin, badutelako, elkar

ezagutu aitzinetik ere, lotura berezi bat. Horren sei-

nale dira bide osoan zehar jendeak elkarri ematen

dizkion animoak: txaloka, eskuarekin agur eginez,

irribarre keinu batekin, muxuak botaz... 

Prentsa taldean komentatu dugu Korrikako petoa

jantzi eta edozein herritara ailegatzean, berri onak

zabaltzera datorren Olentzero sentitzen garela.

Desberdintasun batekin: Olentzero honek, eman

beharrean, jaso egiten ditu opariak: txokolate be-

roa bizkotxoekin Larraurin, patxarana Lodosan, ma-

dalenak Tuteran, gazta Anizen... pasatzen den or-

duan pasatzen dela, denetan zerbait. Umeek eurek

egindako petoak oparitzen dizkiote, eta aitatxi-

amatxiek dirua eskaini. Ostatuan hamabi ogitarte-

ko eskatu eta ez dizkiote kobratzen, eta Aiarako

Menagarai herrian, Mendieta Etxean, etxean baino

hobeki jan eta atseden hartu du deus ordaindu ga-

be. Korrika sorreratik ezagutzen duen Barakaldoko

emakume batek oroitu duenez, garai batean eliza-

ko kanpaiak ere jotzen zituzten lasterketa pasa-

tzean.

Bihar arte, zoro zoragarriak! Milesker. Maider Iantzi 

KORRIKA, OPARIAK EMAN BEHARREAN JASO
EGITEN DITUEN OLENTZERO
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