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Dena jartzen dugu zalantzan.
Eta, erantzunak ditugunean, galderak aldatzen ditugu. 

Horrela bakarrik berritu dezakegu, era disruptiboan. 
Eskemak, paradigmak eta pentsatzeko moduak aldatuz.

Bizkaia Tech teknologiari buruzko aldizkari bat da (arte 
askorekin), buru geldigaitzentzat, ideia onez, proiektu 

handiez eta giro onaz betea.

Ikaskuntzak partekatzeko, dibulgazio-izpirituarekin eta 
artista arimarekin sortua.

Urtaro aldaketa bakoitzarekin (negua, udaberria, uda eta 
udazkena) inspiratu egiten gara, airea hartzen dugu eta 

edizio berri baten bidez islatzen dugu.

Pertsona guztiek, datozen tokitik datozela, teknologiako 
azken berrikuntzak, historia handiak, egiten ari garen 

proiektuak nahiz etortzear daudenak aurkituko dituzten 
gunea izan nahi dugu. Eta gure lurraren alderdirik onena 

atera nahi dugu, guztiona baita.

Eta hori guztia, bertako artistekin elkarlanean.
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Batzuetan, arrakasta izateko eta zoriontsu 
izateko behar den guztia izaten dugu, edo, 
behintzat, arrakasta eta zoriontasuna erakutsi 
diguten bezala ulertzen badugu. Baina... dena 
ondo badago, zer falta zaizu? Seguru esaldi hau 
noizbait entzun edo esan duzula.

Bada, esan dezagu proiektuak gidatzeko 
orduan antzeko zerbait gertatzen dela. Bai, 
proiektuen inguruan hitz egiten dugunean, 
erakundeak, enpresak, administrazioak eta 
erakunde juridikoak etortzen zaizkigu burura 
eta horiek pertsonekin guztiz arrotzak direla 
pentsatzen dugu. Baina, errealitatean, zer da 
enpresa bat bertan lan egiten duten pertsona 
guztiak gabe? Zer da erakunde bat bere 
langile guztiek ez badute helburu komun bat 
partekatzen?

PERTSONAK ERDIGUNEAN

Dena etiketatzeko joera dugu, gure eskolako 
lehen egunean jakak etiketatzen 
zizkigutenean bezala. Etiketak eta etiketak 
nonahi. Liderrek mentalitatea aldatu behar 
dute, ez daude enpresarik pertsonarik gabe. Ez 
enpresarik, ez administraziorik, ez proiekturik, 
ezta aurrerapenik ere. Hori argi dago.

Zientziak argi dauka, pertsonei esker dabiltzala 
gauzak. Pertsona egokiak testuinguru 
aproposean. Eta pertsonak diogu pluralean, 
gure espeziea honaino heldu bada gure izaera 
taldekoiari esker izan baita. Tribuaren parte 
garelako ez gara desagertu. Horregatik, eta 
oraindik sekulako meteorito bat erori ez 
zaigulako.

SOR DADILA MAGIA

Ados, osagai nagusia daukagu: pertsonak. 
Helburu komun bat lortzeko elkarren artean 
erlazionatzen den jendea. Baina orduan, 
zergatik ez dituzte batzuetan proiektuek 
emaitzarik lortzen oinarri hauekin? 

Pertsonei buruz ari garelako, zehazki. 
Sentimenduak dauzkatenak, eta hauen arabera    
erlazionatzen  diren  ak.     

Munduko erakunde nagusietako zuzendariei 
emandako TED hitzaldi batean, haietako 
zenbatek atera zuten euren promozioko 
notarik onena galdetu zen. Gainezka zegoen 
auditorium batean hamar bat pertsonek jaso 
zuten eskua. Horrek, Daniel Goleman 
psikologo amerikarrak esaten duenarekin 
lotura dauka, alegia, pertsona baten arrakasta 
honela zenbatu daitekeela: % 30 gaitasun 
intelektuala eta % 70 gaitasun emozionala. 
Halaber, erlazionatzeko erak diferentzia 
handiak dakartza. 

HAMELINEKO TXISTULARIAK
 
Dena funtzionatzeko egitura daukagu, baina 
mekanismoa koipetu beharra dago arrakasta 
lortzeko. Hori dela eta, proiektuek liderrak 
behar dituzte, guztiek jarrai diezaieten doinua 
jotzen duten Hamelingo txirulariak. Eta ez gara 
nagusiei buruz ari, liderrei buruz baizik. Ardura 
gehien dituzten pertsonak izan behar dira, 
baina lider naturalak direnak ere, bustitzen 
direnak, parte hartzen dutenak, eta, bereziki, 
gainerakoak eroso sentiarazten dituztenak. 

Horrela, partaidetza eredu bat sortzea lortzen 
dugu, non ez duten enpresek soilik etekina 
ateratzen, baizik eta pertsonek ere. Etekina, 
ezagutzaren, harremanen, bestelako ikuspegiak 
ezagutzearen, edo beste zerbaiten bitartez.

ZIRKULUA IXTEN

Eta orduan gizatalde bat daukagu, lidergo 
partekatu batekin, non jendea eroso sentitzen 
den. Non pertsonak kontuan hartzen diren, 
erabakiak hartu ditzaketen eta autonomia 
daukaten. Non jarraitu daitekeen deia bat 
dagoen, ziurtasunez bultzatzen dutena.

Une honetan hasten da jende guztia ekarpen 
handiena egiten, arima zatitzen egiten ari 
direnagatik. Eta hori, hori baino ez da Bizkaiko 
Foru Aldundian daukagun ikuspuntua 
Quantum Ecosystem izeneko proiektu handi 
honi ekiteko. Jende asko ideia berberaren 
aldeko elkarlanean. The Beatlesek esaten 
zuten moduan, “All together now”.

ALL 
TOGETHER

NOW!

Ilustración: Gorka Olmo
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Galdera erraz bezain ikaragarria. Zergatik 
dabil benetan dabilena? Egia esan, hasieratik 
geure buruari galdetu diogun zerbait da hori. 
Norbaitek bi harri igurtzi zituenetik eta 
txinparta atera zenetik. Jakitea gustatzen 
zaigu, hori horrela da. Txikiak ginenetik 
jakin-min hori daukagu, erloju bat 
desmuntatzeraino eramaten ginduena 
mekanismo hori nola zebilen jakiteko. 
Hazten garen heinean jakin-min hori, dena 
jakiteko gura hori, ahazten dugula esaten da. 
Guk ez dugu horrelakorik sinetsi nahi.

Bai. Zalantzarik gabe, gizakiok kutxa beltzak 
zabaltzeko nahia dugu bertan zer dagoen 
jakiteko helburuarekin. Batzuek, Schrödinger 
izeneko norbaiten katuak dauzkate, besteek 
jainkoaren partikula, eta beste askok, 
garrantzirik gabeko gauzak. Zergatik dabil 
dabilena galdera errepikakorra da. Batzuetan 
ia obsesiboa. Jimmy Fontana jatorrak esaten 
zuen moduan, “Gira, il mondo gira, nello 
spazio senza fine”. Baina zerk eragiten dio 
bira egitea?
 
Zientziak urteak eman ditu hori ikertzen, 
bereziki gizarte-zientziek, eta gauzak 
pertsonei esker dabiltzala ondorioztatu dute. 
Nola? Ez dakigu zehazki, baina zerbait 
susmatzen dugu. Erakunde arrakastatsuenen, 
proiektu adierazgarrienen kasuak aztertu 
dira, eta emaitzek, gakoa pertsona egokiak 
testuinguru aproposean izatean dagoela 
iradoki dute. Euren beharrak indibidualki 
bete nahi dituzten pertsonak. Baina ez 
bakarrik Maslow bere piramide famatuan 
kontatu zizkigunak. Gizakiak garenez gero, 
lortu nahi ditugun hiru behar handiak ere 
zehaztu dira.

Lehenengoa, ondo pasatzea da. Ahal bezain 
beste disfrutatzea eta egiten dugunarekin 
dibertitzea. Bigarrena, aurrera egiten 
dugula sentitzea da, pertsona bezala hazten 
garela sentitzea, kulturalki eta emozionalki. 
Howard Garner psikologo amerikarrak 
honako hau idatzi zuen: pertsona batek 

Hain zuzen ere, errezetaren osagai nagusia 
daukagu: pertsonak. Garatzeko beharra 
daukaten pertsonak eta helburu komun bat 
lortzeko elkarlanean aritzen direnak. Baina 
orduan, zergatik ez du horrek batzuetan 
funtzionatzen? Arazoa ez da funtzionatzen ez 
duela, baizik eta hori nahikoa ez dela.

Zehazki, errezetaren osagai nagusia ikaragarri 
aldakorra da. Sentimenduak dauzkan eta 
hauen arabera erlazionatzen den jendeari 
buruz ari gara. Ortega y Gassetek zioen “Ni 
eta nire zirkunstantziak naiz ni”. Hori dela eta, 
erlazionatzen garenean zirkunstantzia hauek 
esponentzialki biderkatzen dira.

TED hitzaldi batean, zeinean publikoa 

zerbait dakiela uste duenean zahartzen da, 
baina ikasten duela uste duenean gaztetzen da. 
Ezagutzeko beharra, zereginei aurre egiteko 
prestatzearena, oinarrizkoa da. Eta hirugarren 
beharra, mundura zerbait gehitzen dugula 
sentitzea da. Eskuzabaltasuna dauka izena, eta 
hemen ez gaudenerako zerbait usteko nahia 
baino ez da. Ignatius Farray komikoak esaten 
duen bezala, bizitza argi denboraldi laburra da, 
bi iluntasun denboraldi luzeen artean kokatua. 
Berez, bizitza apartekoa da. Hori dela eta, 
gizakiak transzenditzeko, hemen ondarea 
usteko nahia dauka. Munduak distira pitin bat 
gehiago egiten du niri esker? Edo ilunago 
bihurtu dut? Ondarea ustea behar bat da.

Ados, arrakasta pertsonetan dago, baina hori 
esaten dugunean, pluralean egiten dugu. 
Animalia taldekoiak gara, gizartea sortzea gure 
bizi-senaren parte da. Tribuaren parte garelako 
ez gara desagertu. Horregatik, eta oraindik ez 
gaituztelako probatu meteorito-puska batekin, 
“Don’t look up” filma ikustea baino ez dago 
eta.

Pertsonoi gizartean bizitzea gustatzen zaigu, 
beno, batzuei besteei baino gehiago. Badakigu 
arrakasta, horrela zehaztu daitekeen zerbait 
egotekotan, taldean baino ez dela lortzen. 
Zientzian ere, hori da urteak daramaguna 
deitzen Big Science.  Historian zehar 
askotarikoak dira azaltzen ari garenaren 
adibideak. Bestak beste, honako proiektu handi 
hauek: lehergailu atomikoaren garapena, 
gizakia ilargira eramatea edo, berriena, 
CERNaren partikula azeleragailua. Horiek 
guztiek irakatsi digute bat gehi bat jendetza 
dela. Sisteman dauden agente guztiek, bai 
publikoek bai pribatuek, batera parte hartzen 
dutenean, modu ordenatuan eta esfortzuak 
banandu barik, emaitzak askoz efizienteagoak 
dira. Eskolek, unibertsitateek, garapen 
teknologikorako guneek, startupek eta 
enpresek, denek norabide berean arraun egitean 
dago dago gakoa.

munduko erakunde nagusietako zuzendariak 
ziren, haietako zenbatek atera zuten euren 
promozioko notarik onena galdetu zen. 
Gainezka zegoen auditorium batean hamar bat 
pertsonek jaso zuten eskua. Horrek argi usten 
du trebetasun intelektuala ez dela nahikoa 
arrakasta lortzeko. Izan ere, Daniel Goleman 
psikologo amerikarrak dio pertsona baten 
arrakasta honela zenbatu daitekeela: % 30 
gaitasun intelektuala eta % 70 gaitasun 
emozionala.

Pertsonek antolatzeko daukaten era da, euren 
gaitasunekin, bai intelektual bai 
emozionalekin, batera, proiektuen 
funtzionamendua ahalbidetzen duena. Behin 
Ferrán Adriári eskatu zioten ideia bakar batean 
laburtzeko arrakastaren gakoa zein den, eta 
honakoa bota zuen: “Harreman itxura 
daukaten hari ikusezinak eta hautemanezinak 
dira magia sortzen dutenak”. Ferránen hitz.

TALDEAK LIDERGOTU, 
PERTSONAK ULERTUZ

BAT DENONTZAKO ETA DENOK 
BIG SCIENCERAKO

EMOZIOA ETA INTELIGENTZIA

05/ 06/



Galdera erraz bezain ikaragarria. Zergatik 
dabil benetan dabilena? Egia esan, hasieratik 
geure buruari galdetu diogun zerbait da hori. 
Norbaitek bi harri igurtzi zituenetik eta 
txinparta atera zenetik. Jakitea gustatzen 
zaigu, hori horrela da. Txikiak ginenetik 
jakin-min hori daukagu, erloju bat 
desmuntatzeraino eramaten ginduena 
mekanismo hori nola zebilen jakiteko. 
Hazten garen heinean jakin-min hori, dena 
jakiteko gura hori, ahazten dugula esaten da. 
Guk ez dugu horrelakorik sinetsi nahi.

Bai. Zalantzarik gabe, gizakiok kutxa beltzak 
zabaltzeko nahia dugu bertan zer dagoen 
jakiteko helburuarekin. Batzuek, Schrödinger 
izeneko norbaiten katuak dauzkate, besteek 
jainkoaren partikula, eta beste askok, 
garrantzirik gabeko gauzak. Zergatik dabil 
dabilena galdera errepikakorra da. Batzuetan 
ia obsesiboa. Jimmy Fontana jatorrak esaten 
zuen moduan, “Gira, il mondo gira, nello 
spazio senza fine”. Baina zerk eragiten dio 
bira egitea?
 
Zientziak urteak eman ditu hori ikertzen, 
bereziki gizarte-zientziek, eta gauzak 
pertsonei esker dabiltzala ondorioztatu dute. 
Nola? Ez dakigu zehazki, baina zerbait 
susmatzen dugu. Erakunde arrakastatsuenen, 
proiektu adierazgarrienen kasuak aztertu 
dira, eta emaitzek, gakoa pertsona egokiak 
testuinguru aproposean izatean dagoela 
iradoki dute. Euren beharrak indibidualki 
bete nahi dituzten pertsonak. Baina ez 
bakarrik Maslow bere piramide famatuan 
kontatu zizkigunak. Gizakiak garenez gero, 
lortu nahi ditugun hiru behar handiak ere 
zehaztu dira.

Lehenengoa, ondo pasatzea da. Ahal bezain 
beste disfrutatzea eta egiten dugunarekin 
dibertitzea. Bigarrena, aurrera egiten 
dugula sentitzea da, pertsona bezala hazten 
garela sentitzea, kulturalki eta emozionalki. 
Howard Garner psikologo amerikarrak 
honako hau idatzi zuen: pertsona batek 

Hain zuzen ere, errezetaren osagai nagusia 
daukagu: pertsonak. Garatzeko beharra 
daukaten pertsonak eta helburu komun bat 
lortzeko elkarlanean aritzen direnak. Baina 
orduan, zergatik ez du horrek batzuetan 
funtzionatzen? Arazoa ez da funtzionatzen ez 
duela, baizik eta hori nahikoa ez dela.
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TED hitzaldi batean, zeinean publikoa 

zerbait dakiela uste duenean zahartzen da, 
baina ikasten duela uste duenean gaztetzen da. 
Ezagutzeko beharra, zereginei aurre egiteko 
prestatzearena, oinarrizkoa da. Eta hirugarren 
beharra, mundura zerbait gehitzen dugula 
sentitzea da. Eskuzabaltasuna dauka izena, eta 
hemen ez gaudenerako zerbait usteko nahia 
baino ez da. Ignatius Farray komikoak esaten 
duen bezala, bizitza argi denboraldi laburra da, 
bi iluntasun denboraldi luzeen artean kokatua. 
Berez, bizitza apartekoa da. Hori dela eta, 
gizakiak transzenditzeko, hemen ondarea 
usteko nahia dauka. Munduak distira pitin bat 
gehiago egiten du niri esker? Edo ilunago 
bihurtu dut? Ondarea ustea behar bat da.

Ados, arrakasta pertsonetan dago, baina hori 
esaten dugunean, pluralean egiten dugu. 
Animalia taldekoiak gara, gizartea sortzea gure 
bizi-senaren parte da. Tribuaren parte garelako 
ez gara desagertu. Horregatik, eta oraindik ez 
gaituztelako probatu meteorito-puska batekin, 
“Don’t look up” filma ikustea baino ez dago 
eta.

Pertsonoi gizartean bizitzea gustatzen zaigu, 
beno, batzuei besteei baino gehiago. Badakigu 
arrakasta, horrela zehaztu daitekeen zerbait 
egotekotan, taldean baino ez dela lortzen. 
Zientzian ere, hori da urteak daramaguna 
deitzen Big Science.  Historian zehar 
askotarikoak dira azaltzen ari garenaren 
adibideak. Bestak beste, honako proiektu handi 
hauek: lehergailu atomikoaren garapena, 
gizakia ilargira eramatea edo, berriena, 
CERNaren partikula azeleragailua. Horiek 
guztiek irakatsi digute bat gehi bat jendetza 
dela. Sisteman dauden agente guztiek, bai 
publikoek bai pribatuek, batera parte hartzen 
dutenean, modu ordenatuan eta esfortzuak 
banandu barik, emaitzak askoz efizienteagoak 
dira. Eskolek, unibertsitateek, garapen 
teknologikorako guneek, startupek eta 
enpresek, denek norabide berean arraun egitean 
dago dago gakoa.

munduko erakunde nagusietako zuzendariak 
ziren, haietako zenbatek atera zuten euren 
promozioko notarik onena galdetu zen. 
Gainezka zegoen auditorium batean hamar bat 
pertsonek jaso zuten eskua. Horrek argi usten 
du trebetasun intelektuala ez dela nahikoa 
arrakasta lortzeko. Izan ere, Daniel Goleman 
psikologo amerikarrak dio pertsona baten 
arrakasta honela zenbatu daitekeela: % 30 
gaitasun intelektuala eta % 70 gaitasun 
emozionala.

Pertsonek antolatzeko daukaten era da, euren 
gaitasunekin, bai intelektual bai 
emozionalekin, batera, proiektuen 
funtzionamendua ahalbidetzen duena. Behin 
Ferrán Adriári eskatu zioten ideia bakar batean 
laburtzeko arrakastaren gakoa zein den, eta 
honakoa bota zuen: “Harreman itxura 
daukaten hari ikusezinak eta hautemanezinak 
dira magia sortzen dutenak”. Ferránen hitz.

TALDEAK LIDERGOTU, 
PERTSONAK ULERTUZ

BAT DENONTZAKO ETA DENOK 
BIG SCIENCERAKO

EMOZIOA ETA INTELIGENTZIA
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Hala ere, magia hori ez da bakarrik sortzen, 
laguntza behar du. Ekosistema aproposa sortu 
behar dugu. Tradizionalki partaidetza ereduek 
honako hau ezartzen zuten: erakundeek euren 
parte-hartzetik etekina atera behar zutela, 
gauzen funtzionamendua ahalbidetzeko. 
Orain hori ez da nahikoa, orain pertsonek ere 
atera behar dute etekina, ezagutzaren, 
harremanen, bestelako ikuspegiak 
ezagutzearen edo beste zerbaiten bitartez.

Baina mekanismo hori koipetu behar da, 
zerbait behar du funtzionatzeko. Horregatik 
proiektuek liderrak behar dituzte, ontzia 
bideratuko duten kapitainak. Eta, kontuz, ez 
gara nagusiei buruz ari, baizik eta lidergoaz. 
Gainerakoak bideratzeko prest dauden 
pertsonei buruz ari gara, ez bakarrik 
hierarkikoki, era naturalean ere. Azken horiek 
dira garrantzitsuenak. Sorbaldan galoiak 
jantzi behar ez dituzten pertsonak, baizik eta 
berezko liderrak direnak. Bustitzen den 
jendea, parte hartzen duena, norbaitek 
laguntza behar duenean konturatzen dena, eta, 
bereziki, erakundeko gainontzeko pertsonak 
eroso sentiarazten dituena.  

Eta orduan, mahai gainean daukagu milioika 
pieza dauzkan paisaia baten puzzle horietako 
bat. Zeinean ia ezinezkoa den pieza bat 
bestetik bereiztea, baina pixkanaka-pixkanaka 
forma hartzen duena. Gizatalde bat daukagu, 
lidergo partekatu batekin, non jendea eroso 
sentitzen den. Non pertsonak kontuan hartzen 
diren, erabakiak hartu ditzaketen eta 
autonomia daukaten. Non jarraipena duen 
ideia bat dagoen, ziurtasunez bultzatzen 
dutena, ideia horrek euren beharrak nola 
betetzen dituen ikusten dutelako. Ez dakit 
oroitzen zaren hasieran aipatu ditugun 
beharrak. Bai, egiten dutenarekin 
dibertitzen ari dira, gizabanako gisa 
garatzen ari dira, gainera, sinesten duten 
zerbaiten laguntzen ari dira; beraz, euren 
igarotzeak bizitzatik eragina du, aztarna 
usten baitu. 

Une zehatz honetan hasten dira pertsonak 
daukaten onena ematen. Taldeari ematen 
hasten dira, askoz gehiago jasotzen dutelako, 
eta, literalki, eraikitzen ari direnaren alde 
ahalegin guztia egiten hasten dira. Egiten 
dutenaren enbaxadore sutsu bihurtzen dira.

Eta, lagunok, horrela funtzionatzen dute 
arrakasta daukaten proiektuek. Azalarekin, 
lidergo partekatuarekin, gehiago entzuten eta 
gutxiago hitz egiten. Baita beti ondo datorren 
zorte apur batekin. 

Horrela ekin zaio Quantum Ecosystem 
bezalako proiektu liluragarriari.  Talentu  
mugagabea, irudipenez beteriko jarrerarekin, 
ideia batengatik dena emanez. Ryunosuke 
Satoro olerkari japoniarrak esan zuen moduan 
“banaka tanta bat gara, batera ozeano bat 
gara”. Izan gaitezen ozeano.

MILIOIKA PIEZETAKO PUZLEA

O KAPITAINA,
NIRE KAPITAINA!

WIP
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Hondar heze usaina dago Sopelako 
hondartzan. Hotz hezea antzematen da 
nagusiki, hezurretan sartzen zaizun eta goitik 
behera bustitzen zaituen hotza. Zirimiriak ez 
du atsedenik ematen. Olatuek itsasertzean 
sekulako suhartasunez lehertzen dute eta 
haizeak aurpegia mozten du. Horixe da 
elementuen aurkezpen gutuna azaroko 
edozein goizetan. Iparra zer den, nondik 
gatozen eta zer garen gogorarazteko moduko 
zerbait.

Eta,  hala ere, ezbehar horien guztien aurka 
borrokan, mugagabetasunean flotatzen duten 
inurriak bezala, itsas maila gainditzen dute 
buru batzuek. Euren oholetara atxikitzen 
dira, haurtzaroan hainbeste gozatu duen 
jostailuari heltzen dionak bezala.  
Arduragabeak direla esan zezakeen 
norbaitek, beldurra begietara begiratzen 
dutela. Ezezagunari aurre egiteko beste 
modurik egongo balitz bezala! Bethany 
Hamilton surflariak esan zuen bezala: 
“Kemena izatea ez da beldurrik ez izatea, 
kemena izatea beldurraren aurrean ez 
gelditzea da”.

Ez dago surflari askorik, agian dozena bat. 
Baina hor daude, ur gainean, hurrengo olatua 
ona izango delakoan. Emaitza ziurrik gabe 
harrapatuko dutenaren esperoan. Eta ez du 
axola nork harrapatuko duen, bai uretan bai 
kanpoan familia bat direlako. Osotasuna 
zatien batura baino askoz gehiago dela 
dakite. Hori da modua atsedenik ematen ez 
duen kontrako ingurune aldakor bati 
desafiatzeko modua. 

  

Ez, ez gara surflariak azaroko goiz batean. 
Baina agian antzekoa da ingurune ezezagun 
batean aurre egiteko daukagun gure modua. 
Ez gara asko, horregatik dakigu aurrera 
egiteko modu bakarra batera egitea dela. Hori 
uste dugu Bizkaiko Foru Aldunditik, eta hori 
erakutsi dugu Quantum Ecosystemaren 

barruan. Teknologia kuantikoaren aukeren 
inguruko lankidetzarako ingurugiroa. Honen 
parte dira: erakundeak, enpresak, startupak, 
dragoi digitalak, ikerguneak eta euskal 
unibertsitateak. Hau guztia aukera berriak 
sortzeko, lanpostu berriak eta, bereziki, 
hiritarren bizi maila hobetzeko.

Ez, ez gara surflariak azaroko goiz batean. 
Baina konputazio kuantikoa ia aukera 
mugagabeko ozeanoa bezalakoa da. Bertan 
hurrengo olatura eramango gaituen olatua 
surfeatu nahi dugu. Eta gaur egiten ari gara, 
urak hezurrak bustitzen dizkigularik, baina 
ezagutza den oholari zoriontsu heltzen 
diogularik.
 
Horrela, itsasoan urte batzuk pasa ondoren, 
guztion artean, olatu basati horiei buruzko gure 
istorioak kontatzen gozatzeko lehorreratu gara. 
Gure artean partekatzeko, baina, bereziki, 
mundu osoarekin partekatzeko. Egiten duguna 
azalduz baino ezingo ditugulako beste asko 
batu.

Dio Enrique Solanok, teknologia kuantikoan 
goren mailakoak, etorkizun hitza inoiz 
erabiltzen ez duenak: “Alergia diot. 
Psikoanalistarenera joan beharko naiz”. Bere 
iritzia ez da fobia zoro bat, kontrara, guztiz 
zentzuzkoa da.  “Guztiok daukagu toki bat: 
oraina. Teknologia kuantikoak garatzeko 
aukera orain da, hemen, Bilbon, Bizkaian. 
Guztion artean, gaitasun eta baliabide 
nahikorekin”.  

Etorkizuna gaur idazten ari da jada, eta 
QuantumNow bezalako ekitaldietan munduari 
kontatzen diogu. Ez da esaera bat, errealitatea 
da. Quantum Ecosystem martxan dagoen 
estrategia da, sendoa da, eta QuantumNow 
partekatzeko erakustokirik onena. Azaroaren 
10ean San Mamesen ospatu zen ekitaldia, non 
orainaldi hau idazten duten protagonistak bildu 
ziren. Urrats bat gehiago elkarsorkuntza 
estrategia handi honen barruan.

OZEANOAREN MUGAGABETASUNAREN 
AURREAN, FAMILIA BAT

ETORKIZUNA GAUR DA ETA HEMEN DA

San Mames gurtzarako, aldez aurretik, 
futbolaren gurtzarako tokia da. Hori dela eta, 
ez da arraroa ordu pare batez zientziaren 
gurtzarako erabili izana. Hortxe, Bizkaiko 
bihotzean, hitzordua izan baitzuten fisika 
kuantikoan nabarmenenek.

Hor zeuden tarta kuantiko honen gozogileak. 
Euren gaitasunak ekartzen dituztenak 
sorkuntza prozesuaren une guztietan. 
Alderdirik teorikoenean hiru euskal 
unibertsitateak eta praktikoenean euskal 
industria sarearen parte, startupak, Tecnalia 
eta Silicon Europe bezalako garapen 
zentroak, eta GAIA bezalako klusterrak. 
Ekitaldian parte hartu zuten ere Europako 
Batzordeko, zein Accenture, Telefónica eta 
IBM bezain garrantzitsuak diren enpresetako 

ordezkariek, eta, noski, proiektu liluragarri 
honetara batu diren elkarte publikoen 
ordezkariek.
 
QuantumNow Ainara Basurkoren hitzal- 
diarekin hasi zen, Ekonomia Sustatzeko 
Sailaren Bizkaiko Foru Diputatua, teknologia 
kuantikoak probintziaren hurrengo eraldaketa 
sozioekonomiko handia izango direla esan 
zuenak. Gaur borrokatzen dugun etorkizuna, 
ondo zehaztutako eta finkatutako estrategia 
baten bitartez. Ondoren, Óscar Díezek, 
Europar Batzordeko Head of Sector Quantum 
Computing, EBren teknologia honen aldeko 
apustua azaldu zuen. Halaber, 2018an 
Quantum Flagshipa eratu zuen, Europako 
ikerkuntza ekimenen artean potentzia eta 
anbizio handienetarikoa, gu berrikuntzaren 
aurrealdean kokatzeko asmoarekin. Proiektu 
handi honen emaitzak ordenagailu kuantiko 
europarren sorreran, komunikazioan eta 
sentsore kuantikoetan emango dira. Proiektu 
handi honen barruan Bizkaiko nodoaren 
eginkizuna funtsezkoa da.

BIZKAITIK MUNDURA,
MUNDUTIK BIZKAIRA
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Eszenatokira atera zen ere Valentín García, 
Bizkaiko Foru Aldundiaren teknologia 
kuantikoaren inguruko ikuspegia azaldu 
zuena. Energiaz, egiten ari denarekiko eta 
etortzear dagoenarekiko grinez beteriko 
aurkezpena. Valentínen ustean, ordenagailu 
kuantiko unibertsalentzako sarbide 
nodoetako bat izateak (Espainian bi bakarrik 
zeuden) abantaila lehiakorra ematen dio 
Euskadiri “gauza onak garatzeko aukera bat 
da. Umiltasunez baina konplexurik gabe”. 
Bere ustean, ikerkuntzak herritarren bizi 
mailan hobekuntza bat sortu behar duelako. 

Iritziak trukatzeko toki aproposa izan ziren 
bi mahai-inguru. Horietako lehenengoan 
Quantum Ecosystemeko dragoi digitalen 
zuzendari nagusiek parte hartu zuten: 
Accenturek, IBMk eta Telefónica Techek. 
Aurrerapen garrantzitsuak iragarri ziren, 
IBMk, adibidez, 2 urteko epean 1000 
cubiteko ordenagailu kuantikoa izango duela 
iragarri zuen (momentu honetan azkarrena 
64 cubiteko da). Bestalde, Telefónica Techek 
iragarri zuen epe laburrean gaur baino askoz 
seguruagoak diren komunikazioak izan 
genezakeela. Azkenik, Accenture Iberiako 
presidenteak enpresaren konpromisoa 
iragarri zuen datorren urtean teknologia 
kuantikoa era praktikoan Bizkaiko 
enpresetan erabiltzeko.
 
Bigarren mahai-inguruan GAIAko, 
Tecnaliako eta UPV/EHUko kideek eta 
dragoi digitalen ordezkariek parte hartu 
zuten. Denek aho batez onartu zuten 
funtsezko gaia izan zen inguruneko agenteen 
arteko lankidetza mantentzea eta hobetzea. 
Teoriatik praktikara igarotzea ere 
azpimarratu zen, enpresaren eta 
ikerkuntzaren loturaren bitartez. Orain abian 

dauden proiektuak ezagutzera eman ziren, itsas 
garraioa optimizatzekoak edo led organikoak 
material berrien bitartez sortzekoak, adibidez.
 
Amaitzeko, Enrique Solanok harrotasuna 
agertu zuen unibertsitateko doktoretza eta 
spin-off enpresen inguruan. Eta arrazoi osoz 
gainera, Bilbotik 250 ikerkuntza paper baino 
gehiago idatzi dira, eta euren doktoretza batzuk 
arloko izen nabarmenen artean daude. 
Etengabeko apustua da, orain dela hamar urte 
baino gehiago hasitakoa eta fruituak ematen 
dituena egunez egun. 

Gainera, teknologia kuantikoak artearen 
munduan egiten diharduen murgilketa erakutsi 
zigun, eta lehenengo artelan kuantikoa nola 
sortu eta saldu zen.

Uretan gaude, hezurretaraino blai eginda. Gure 
seme-alaben mesederako busti beharra dugu, 
etorkizun on bat uzteko, baita orainaldi on bat 
ere. Kito. Ez dugu ziurtasunik,  galdera 
gehiago sortzen dituzten galderak baino. Hala 
ere, itsasoaren mugagabetasunari begira 
dauden aukera guztiez ohartzen gara. 
Hemendik, mapako puntu txiki honetatik, hori 
guztia aldatzera datorren olatura igo gaitezke. 
Orainaldi eta etorkizun kuantikoa, zeinari aurre 
egiteko guztiz prest gauden.

Norbaitek esan zuen behin olatuak ez direla 
oinetan eta hazbetetan neurtzen, beldurraren 
areagotzearen bitartez neurtzen dira, eta 
ikaragarria da hori, baina elkarrekin surfeatu 
dezagun.

BUSTITZEA BAINO EZ DA FALTA

DEMAGUN TEKNOLOGIA KUANTIKOARI
BURUZ ARI NAIZELA
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KAOSA
OSPA DEZAGUN¡   !

Kaosaren teoriaren arabera, lerro hauek irakurtzen zaude hemen eta orain zure bizitzan jaso 
diren gertaera guztien ondorioz. Gaur, adibidez, ohean 5 minutu gehiago nagikerian egon 

bazina, lan hori aukeratu izan ez bazenu, egun horretan kamiseta hori jantzi izan ez bazenu, 
momentu zehatz horretan “ez” esan bazenu...

Denak, den-denak eraman zaitu aldiune eta toki honetara. Aldaketa txiki batek gertaera 
horien segidan beste momentu batera eraman izango zintuzkeen.

Baina ez, hemen zaude; beraz, ospa dezagun. Jesar zaitez.

ZIENTZIAREN GAURKOTASUNERA
EKARRI GAITUEN EHOZIRI-LAN BIKAINA

Kaosaren teoriaren zientziaren adarrak 
sistema konplexuak eta linealak ez diren 
sistema dinamikoak ikertzen ditu, 
zeinetan aldaketa txikiek hasierako 
egoeran ezberdintasun handiak sortu 
ditzaketen etorkizuneko portaeran.

Lehen begiratuan definizioa dirudiena, 
berez bizitza bera da. Izan ere, “Dos vidas 
en un instante-ren” (bai, Hollywoodek beti 
dauka aukeratzen duzun edozein gairako 
film bat) argumentua da.  Film horretan, 
Gwyneth Paltrow arineketan heltzen da 
metroa hartzera eta, bat-batean, bere 
bizitza bitan banatzen da: bagoira sartzea 
lortzen duen emakumea eta kanpoan 
geratzen dena. Aldiune bat eta dena 
aldatzen da, era ezberdinean 
eboluzionatzen duten bi unibertso 
desberdin.
Erabaki guzti-guztiek, ez bakarrik gureek, 

historian zehar hartutakoek ere aldiune 
honetara ekarri gaituzte. Egia esan, 
aldaketa txiki batek, desbideratze txiki 
batek dena birplanteatuko zukeen. Agian, D 
eguna arrakastatsua izan ez balitz eta 
armada gorriak hain gogor borrokatu izan 
ez balu, Man in the high castle telesaila 
benetako mundua izango litzateke, eta ez 
distopia bat.

Fenomeno hau zientzian ere ikus dezakegu. 
Karl Popperren postulatuen arabera, eta 
hemen oso Popperistak  (bai, hitza asmatu 
egin dugu) gara, ezagutza zientifikoa 
etengabekoa eta metagarria da. Zutitu 
ginenetik eta gure eskuak gauzak egiteko 
libratu genituenetik dena aldatu zen. 
Hortxe hasi zen Erpurutxorena bezalako 
ogi apurren arrastoa. Historian zehar batu 
dugun haril erraldoi baten haria. Une 
bakoitzean, segundo bakoitzean, haritik 
behar adina tiratu dugu. Ez gehiago, ez 
gutxiago. Horrek ondorengo unera ekarri 
gaitu, aldiune zehatzean eta norabide 
aproposean.

Ogi apurren
arrastoa

Testuak: BizkaiaTech talde editoriala              Ilustrazioa: Higi Vandis

15/



KAOSA
OSPA DEZAGUN¡   !

Kaosaren teoriaren arabera, lerro hauek irakurtzen zaude hemen eta orain zure bizitzan jaso 
diren gertaera guztien ondorioz. Gaur, adibidez, ohean 5 minutu gehiago nagikerian egon 

bazina, lan hori aukeratu izan ez bazenu, egun horretan kamiseta hori jantzi izan ez bazenu, 
momentu zehatz horretan “ez” esan bazenu...

Denak, den-denak eraman zaitu aldiune eta toki honetara. Aldaketa txiki batek gertaera 
horien segidan beste momentu batera eraman izango zintuzkeen.

Baina ez, hemen zaude; beraz, ospa dezagun. Jesar zaitez.

ZIENTZIAREN GAURKOTASUNERA
EKARRI GAITUEN EHOZIRI-LAN BIKAINA

Kaosaren teoriaren zientziaren adarrak 
sistema konplexuak eta linealak ez diren 
sistema dinamikoak ikertzen ditu, 
zeinetan aldaketa txikiek hasierako 
egoeran ezberdintasun handiak sortu 
ditzaketen etorkizuneko portaeran.

Lehen begiratuan definizioa dirudiena, 
berez bizitza bera da. Izan ere, “Dos vidas 
en un instante-ren” (bai, Hollywoodek beti 
dauka aukeratzen duzun edozein gairako 
film bat) argumentua da.  Film horretan, 
Gwyneth Paltrow arineketan heltzen da 
metroa hartzera eta, bat-batean, bere 
bizitza bitan banatzen da: bagoira sartzea 
lortzen duen emakumea eta kanpoan 
geratzen dena. Aldiune bat eta dena 
aldatzen da, era ezberdinean 
eboluzionatzen duten bi unibertso 
desberdin.
Erabaki guzti-guztiek, ez bakarrik gureek, 

historian zehar hartutakoek ere aldiune 
honetara ekarri gaituzte. Egia esan, 
aldaketa txiki batek, desbideratze txiki 
batek dena birplanteatuko zukeen. Agian, D 
eguna arrakastatsua izan ez balitz eta 
armada gorriak hain gogor borrokatu izan 
ez balu, Man in the high castle telesaila 
benetako mundua izango litzateke, eta ez 
distopia bat.

Fenomeno hau zientzian ere ikus dezakegu. 
Karl Popperren postulatuen arabera, eta 
hemen oso Popperistak  (bai, hitza asmatu 
egin dugu) gara, ezagutza zientifikoa 
etengabekoa eta metagarria da. Zutitu 
ginenetik eta gure eskuak gauzak egiteko 
libratu genituenetik dena aldatu zen. 
Hortxe hasi zen Erpurutxorena bezalako 
ogi apurren arrastoa. Historian zehar batu 
dugun haril erraldoi baten haria. Une 
bakoitzean, segundo bakoitzean, haritik 
behar adina tiratu dugu. Ez gehiago, ez 
gutxiago. Horrek ondorengo unera ekarri 
gaitu, aldiune zehatzean eta norabide 
aproposean.

Ogi apurren
arrastoa

Testuak: BizkaiaTech talde editoriala              Ilustrazioa: Higi Vandis

15/



Hemen gaude. Hemen eta orain. Kaosaren 
ondorio den momentu bat. Ospatzeko 
momentu bat. Ezagutza metatuzko maleta 
handi batekin heltzen gara eta gero eta 
pisutsuagoa da, nahiz eta hemen ez diguten 
gehiegizko ekipajerik kobratzen. Kontrara, 
maleta pisutsu bati esker oso urrun heldu 
gaitezke. Baina, edozein aireportuan gertatzen 
den bezala, ezagutza guzti hau erakunde 
akademikoen eskanerretik pasatu beharra 
dago, iragazita eta araztuta heldu dadin 
helmugara: gizartea.

Ikerketa zientifikoa herritarrengatik eta 
herritarrentzat sortzen delako. Helburua 
erabaki hobeak hartzeko kritikoagoak eta 
arduratsuagoak egingo gaituen kultura 
zientifiko-teknologikoa sortzeko gai izatea da. 
Eta erakundeen eginkizuna da kultura hau 
helaraztea gizarte otzana izan ez gaitezen.

Eta horretarako, proiektu handiak ulertzeko 
era bakarra dago, elkarlanean aritzea. Zentsu 
honetan, Bizkaiko Foru Aldundian argi 
daukagu. Ez dago zientzia, arrakasta, ez 
emaitza handirik ezagutza partekaturik gabe. 
Horregatik egungo Big Science proiektu 
bizigarrienetariko baten parte gara, Quantum 
Flagshipa. Teknologia kuantikoan lider izateko 
EBaren proiektua da, eta Bizkaia bere 
nodoetariko bat da. Ekarpenerako eta talentua 
biltzeko tokia, helburu handi eta komun 
batekin.

Dominarik eta egorik gabe, baina ausardi 
ikaragarriarekin. Argi daukagu ondo osatutako 
taldea garela, antolaketa egitura batekin eta 
norabide berean arraun egiten duten lagun 
askorekin partekaturiko lidergoarekin. Horrela 
baino ez ditugulako erronka eta xede handiak 
erdietsiko, zientzia eta ikerketa talentu 
antolatuaren metaketa bezala ulertzen. Ospa 
dezagun honaino heldu izana. Ospa dezagun 
kaosa.

 
 

Inor ez da goizean esnatzen honakoa esaten: 
“egin dezagun partikula-azeleragailu bat 
Frantzia eta Suitzaren arteko mugan”. Ez, ez 
du horrela funtzionatzen. Ikerketa proiektu 
handi horiek ehunka urteko (milaka agian) 
garapen zientifikoaren emaitza dira. 
Icebergaren tontorra bakarrik ikusiko bagenu 
bezala da, baina azpian eusten duen izotz 
masa erraldoia dago.

Esan genezake milaka urteetan zehar 
teknikaren aroan bizi izan garela, zientzia 
berrien arora heldu arte. Ezagutza 
belaunaldiz belaunaldi transmititzen zen, 
errepikapenaren eta egiteko jakitearen 
bitartez, sua menderatzea lortu zuen 
haitzulotarretik, harri bat hobeto 
garraiatzeko azpian enbor bat jartzea erabaki 
zuen pertsonaraino.

Norbaitek pentsa dezake bazegoela zientzia 
Egiptoko piramideetan edo maien ilargi 
egutegietan, eta zientzia oso aurreratua, 
gainera. Eta arrazoia dauka, baina ez zegoen 
norabide zehatz bat lortzeko egituraturik ez 
sistematizaturik. Ezagutza metatua zen, 
kasurik onenean idatzizkoa, baina ez zegoen 
antolaturik.

Ezagutza sortzen eta existitzen zen, egiteko 
jakitea zegoen. Baina ez zegoen era 
bateratuan nola edo norantz bideratu 
gaitezkeen biltzen zuen metodologia 
zientifikorik, nola egiteko jakitea ez zegoen 
guztiz zehazturik.

La casa de papel telesaila ikusi dutenek gogoan 
izango dute lapurrek Diruaren eta 
Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionalean egindako 
lapurreta. Talde antolatu batek, askotariko 
pertsonekin, trebetasun osagarri eta 
ezberdinekin, diru-papera inprimatzeko bere 
helburua lortzen du.

Eta zergatik dauka La casa de papelek honekin 
zerikusirik? Big Sciencearen jatorriak, proiektuei 
aurre egiteko era komun horrek, gidoiaren antz 
handia daukalako. Askotariko jendea, antolatua, 
non diru-papera funtsezkoa den.

Big Sciencearen historia Alemanian hasten 
delako, diru-papera fabrikatzeko behar zituzten 
tindagaiekin. Laburbilduz, 1870an Erresuma 
Batua lasterketa industrialaren Usain Bolta zen, 
sektore kimikoan ere bai. Denetarik zeukan, 
fabrikak, burdinbideak, ezagutza... Dena bere 
alde nagusi izateko, edo horrela zirudien.

Alemanian hasi berria zen industrializazioa, 
baina urte batzuen buruan gain-azpi egin zuen 
partiduan “futbolean 11 11ren aurka jokatu eta 
beti Alemaniak irabazten du” deritzon hori. 
Erresuma Batuarekin alderatuz teknologikoki 
atzeratuak zeudela zekiten; beraz, gaur egun 
oraindik alemaniarrak bereizten dituen zerbait 
egin zuten: eraginkorrak izatea. Industriaren 
produktibitatea hobetu zuten eta ikerketa 
aplikatua biziki sustatu zuten euren 
prestakuntza sarean. Ahalmena ikusi zuten 
korporazio handi, enpresaburu, sektore kimiko 
eta inbertitzaile alemaniarrek, eta helburu bat 
lortzeko koordinatu ziren.

Azken finean, funtsezkoak izan ziren 
Alemaniarentzat ezagutza partekatua eta 
agente sozialen parte-hartzea prozesu 
zientifikoan. Lehenengo aldiz eman zen zientzia 
handian ohikoa den arrakasta kasua.

Bigarren Mundu Gerrak betirako aldatu zuen 
zientzia. Ez bakarrik milioika hildakoak direla 
eta, baita horrexegatik ere. Baizik eta 
orduraino bizi ez izandako jauzi teknologikoa 
eman zelako. Begi-bistakoa da elkar 
suntsitzeko bizkor ibiltzen garela, bai silexezko 
aizkorarekin zein Kalashnikovarekin.

Lehergailu atomikoa garatzeko Manhattan 
proiektua lehenengo mega-proiektu 
zientifikoa izan zen, eta Big Sciencearen adibide 
argia. Jende asko gauza asko egiten, jende asko 
norabide berean arraun egiten eta ideia 
komun batean elkarlanean. Erronka handiei 
aurre egitea ahalbidetu zigun zerbait, maila 
izugarrian, eta dena bizkortu zuena.

1962an jada John F. Kennedyk esan zuen 
“Hamarkada honetan ilargira joatea erabaki 
dugu, ez erraza delako, baizik eta zaila delako”. 
Baina John jatorra ez zen tentela, bazekien 
zientziaren heldutasunari esker lehen 
ezinezkoa zirudien helburu hori ziurrenik lortu 
zitekeen zerbait zela. Noski, arrakastaren zati 
handi baten oinarria izan zen, 14 urteetan 
zehar, 400.000 zientzialari baino gehiagok 
Apolo Programan parte hartu zutela. 
Talentuen gehikuntza izan zen horrelako une 
gogoangarria ahalbidetu zuena. Kennedyk 
paradigma aldaketa ezagutzen zuen, eta 
bazekin bera gabe ez zatekeela posible ilargia 
zapaltzea.

Azkeneko hamarkadetan azeleragailua 
zapaldu dugu. Beheraino. Big Sciencearentzeko 
une garrantzitsua bizi dugula diote. CERNaren 
partikula azeleragailua bezalako proiektuek 
ezagutzarekin adiskidetzen gaituzte. 
Herrialde asko eta talentu handiak 
ezezagunaren bila.

Eta jendeak Higgs Bosoia “Eraztunen Jauna-ren” 
pertsonaia dela uste badu, eta bere garrantzia 
zein den zehazki deskribatzeko gai ez bagara 
ere, aurkikuntza hau guztion arteko 
elkarlanaren emaitza dela jakiteak pozten 
gaitu. Zeharka, gu ere hor gaudelako, 
ordezkatzen gaituzten erakundeen bitartez 
eta zatien batura zerbait askoz handiagoa dela 
dakitelako elkarlanean aritzen diren 
herrialdeen bitartez.

Show me
the money
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Duela 40.000 urte baino gehiago Gizateriak 
erronka bat gainditu behar zuen, eta horren 
araberakoa izango zen planetako gune hotze-
netan egokitzearen arrakasta edo porrota. 
Hotzez ez hiltzea eta Goi Paleolitoan Santi-
mami eko kobazulotik estiloarekin irten ahal 
izatea; hain zuzen ere, honelako adierazpen 
batekin hasiko zen aukera bat izan zitekeen:

Gose horrekin eta hotz horrekin argi izango zuten 
bizitza aldatuko zien irtenbidea bilatu behar 
zutela. Bizitza aldatu ziguna, alegia.

Baldintza klimatiko gogorragoen aldaketa 
progresibo baten aurrean dilema saihestezina zen; 
egokitzea edo hiltzea. Arazo honen lehen 
irtenbidea gorputza modu garatu gabean lotutako 
animalia larru zatiekin estaltzea litzateke. Eta 
horrek hotzari aurre egingo liokeen arren, babesa 
ez litzateke onena izango, ziur asko, gorputzeko 
atal asko agerian eta estali gabe egongo 
liratekeelako, eta larru zati horiek lotzeko moduak 
(larruarekin berarekin korapiloa eginda edo eskura 
zituzten zuntzekin lotuta), soineko horiek janzten 
zituztenen abiadura eta arintasuna murriztuko 
lituzkete, harrapariei abantaila emanez eta 
klanaren afaria arriskuan jarriz.Aldaketa klimatikoak modu naturalean gertatu 

dira, bata bestearen atzetik, historian zehar, 
batzuk gure homo sapiens espeziea agertu 
ondoren.

Gizakiak, beste edozein espeziek bezala, 
biziraupena bilatzen du. Aldaketetara egokitzen 
gara; klima-aldaketara, aro- aldaketara, aldaketa 
teknologikoetara, azken finean, aldaketak. 

Paleolitoko giza komunitateak ez ziren gaur 
egun Lurrean bizi garenekiko oso ezberdinak, 
eta haientzat ere bizimodua ez zen guk 
daukaguna baino samurragoa. Erronka zail bati 
egin behar zioten aurre, eta erronka horren 
arabera izango zen gure historiaren ibilbidea: 
saiakeran hil gabe bizirautea.

Kontua da oso baldintza txarretan egiten ziotela 
aurre biziraupenari. Klima hotzak bere aukerak 
murrizten zituen babeslekuen kanpoaldean, eta 
ehiza ez zen gauza handirik ospatzeko modukoa.

Testuak: BizkaiaTech talde editoriala
Ilustrazioa: Gloria Maestre

Hori, seguruenik, drama itzela izan 
zen tribuentzat ikusten baitzuten 
gero eta gutxiago zirela hotzaren, 
gosearen eta biziraupenaren 
borrokan euren aurka lehiatzen 
ziren piztien erruz. Afaldu edo 
afalduak izan.

Irtenbide hobea aurkitu behar zuten. 
Azaldu dugun bezala, bizirik irautea zen 
erronka.

Ideia, seguruenik, haitzulotik irtetean hotzez 
ez hiltzeko modua aurkitzea zen, afaltzeko 
mamuten bat lortzea eta gainerako harraparien 
aurrean garaile irtetea…, suz inguratzea eta 
bideraezinak ziren beste hipotesi batzuk 
baztertuta; orduan buru distiratsuren batek 
honakoa proposatuko omen zuen:
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"Eta gorputz osoa estali eta aske eta arin 
mugitzen utziko liguketen larruak bagenitu? 
Gorputzarekin bat egingo duen zerbait, 
mugarik gabe korrika egin eta besoak 
mugitu ahal izateko".

Antzeko testuinguru baten, esperimentatzeko 
kezka zuen norbaitek, frogak egiten hasi 
behar izan zuen, Gizateriaren hastapenetatik 
izandako berrikuntzarik zaharrenetako 
batera iritsi arte, gure Historiari norabide 
berria emango zioena, orratza.

Berrikuntza handia, orgura artekoa eta 
gerokoa markatu zuena. Idea simple baina 
bikaina; egiaztatu denaren arabera 40.000 
urte baino gehiago dituena, baina baieztatu 
gabeko hipotesi batzuek, duela 60.000 urte 
baino gehiagoko berrikuntza dela diote.

Inork ez daki, ezta ziur asko jakingo ere, 
(misterioa Historiaren xarmaren parte da) 
nolakoa izan zen ideia bikain honetaraino 
iristeko sormen prozesua, baina irudika 
dezakegu. 

Helburua animalia larru zati bi edo gehiago 
lotzeko modua hobetzea zen. Aukera bat 
hezurrezko pasadoreak erabiltzea izango 
litzateke, larruak batzeko zuloak eginez; 
baina, itxitura perfektua ez izateaz gain 
(zuloak egongo lirateke), luzera begira larru 
baliotsu haiek tentsioaren bidez urratu 
egingo lirateke, eta hondatu… 

Zulatuta zeuden larruzko bi zati edukita, 
norbaitek froga egingo luke zuloak larruzko 
zerrendekin, landare-hariekin edo antzeko 
zerbaitekin lotuz; jostearen eta modaren 
bidean lehen urratsa emanez. Horrek 
soinekoaren erosotasuna eta erresistentzia 
hobetuko zituen, baina larrua zulatzeko lan 
neketsuak eta ezinbestean urratzeak 
irtenbide hori baztertuko zuen azkenean. 
Segi dezagun modarekin. 

Belaunaldi batzuk geroago Gizateriak erronka 
berriei aurre egiten jarraituko zuen. Horien 
artean ozeanoan barneratzea Polinesiara 
iristeko. Erronka hori lortzeko, pertsonen 
asmamena behar zen, asmakizun berri bat 
garatzeko eta arraunekin nabigatzeak 
ahalbidetzen ziena baino haratago iristeko. 

Kasu honetan ere ez da zehatz ezagutzen 
belazko nabigazioa noiz edo non garatu zen, 
baina, historian zehar arakatuz, asmakizun 
honen erregistroak aurkitu dira duela 5.000 
urteko Egipton.

Domino-kate bat bezala, hobekuntzak euren 
bizitzako alderdi guztietara iristen joango 
ziren, etengabe soluzioen bilaketarekin eta 
esperimentazioarekin, eta orratza aldaketaren 
katalizatzaile bihurtu zen.

Puntu honetara iritsita, gogoeta bat egin 
dezagun, inork uneren batean imajinatu al du 
proba horiek guztiak klaneko larru onenekin 
egiten zirela? Logikoa dirudi pentsatzea txatal 
edo larru hondatuak erabiliko zirela ehizatzea 
hainbeste kostatzen zitzaien baliabide hain 
baliotsua izango zena alferrik ez galtzeko. 
Esperimentatzea arrakastarik ezak, 
ikaskuntzak, azken batean, ez dakarrela galera 
larririk onartuz (gaseosaz ere egiten ziren garai 
hartako esperimentuak). 

Txatalak elkarri lotuz, itsatsiz eta batek daki 
nolako metodoak erabiliz hainbat saiakera egin 
ondoren, norbaitek tresna fin eta zorrotz batean 
zulo txiki bat egitea probatuko zuen, horrek 
Gizateriaren Historiaren ibilbidea betiko 
aldatuko zuela jakin gabe.

Mirespen berezia diet zerbait egiten lehenak 
izan ziren pertsona anonimoei, burutsuei eta 
ausartei. Orratza asmatu zuen lehen pertsona 
horri, gizon zein emakume, eskerrak eman 
behar dizkiogu klan, tribu eta kulturari… 
zabaldu eta bere ideia ekoizten irakatsi
ziolako. 

Lehen orratzak adarrez, hezurrez, egurrez… 
eginak izan ziren, baina, bitxia bada ere, euren 
diseinua ez zen munduko edozein lekutan 
aurki dezakegun josteko orratzetik gehiegi 
urruntzen. Bizkaiko Arkeologi Museoan 
Bizkaiko haitzulo batzuetan aurkitutako ale 
bikain batzuk ikus ditzakegu, oso ondo 
kontserbatu direnak, eta gure haurtzaroan 
amamaren etxeko tarimako zuloen artean iman 
batekin erreskatatu ohi genituenen ia berdinak 
dira.

Orratz "sinple" horrek argi erakusten du 
berrikuntza batek espezie oso baten 
bizimodua alda dezakeela.

Paleolitoan, Homo Sapiensek pieza hobeak 
ehizatzeko aukera gehiago izango lituzkete 
eta, aldi berean, horrek babesteko eta hobeto 
mugitzeko larru hobeak izatea suposatzen 
zuen.

Irlandan, Newgrangeko tumulu ikusgarritik 
gertu (Irlandara joanez gero, bisitatzea 
gomendatzen duguna), giza ilez jositako 
jantziak aurkitu zituzten. Erabat da logikoa, 
norberaren ilea joskintza primitiboko hari 
gisa erabiltzea. Esan dezakegu orratzaren 
ondorioz ziurrenik ilea zaintzeko eta 
orrazteko metodoak garatu zirela.  

Eta ilea hari gisa erabiltzen bazen, zergatik ez 
zuen horretarako artileak, lihoak, kotoiak... 
balioko? Beraz, orratzak ehunen garapena 
ekarri zuen, hari naturalekin egindako 
esperimentazioari esker.
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Berriro ere ideia komunitatez komunitate 
hedatu zen, giza espeziearen mugarri 
handienetako bat posible bihurtzeraino: 
Polinesia populatzea, Ozeano Barean 30 
milioi km2-ko azaleran banatutako mila 
inguru uharte zoragarriz osatutako multzoa.

 

Belazko nabigazioa aukera paregabea izan 
da gizakientzat Historian zehar, itsasoen 
beste aldeko anai-arrebekin topo egiteko, 
milaka urteko banaketaren ondoren. 
Zibilizazioen arteko topaketak batzuetan 
ondorio latzak ekarri bazituen ere, ez dugu 
ahaztu behar luzarora kultura ezberdinen 
arteko harremanak onurak dakartzala 
gizadiarentzat: arte modu berriak, elikagai 
berriak, ezagutza berriak, aldaketa berriak... 

Gure ingurura begiratuz gero, zaila izango 
da fabrikaziorako orratza erabili behar izan 
den elementuren bat ez ikustea. Josteko 
makinek ere orratz bat daramate barruan. 
40.000 urte baino gehiagoko historian, 
materialak eta tamainak izugarri aldatu 
badira ere, inork ez du lortu hobetzea tresna 
fin eta zorrotz hori erabiliz bi ehun hari 
batekin lotzearen ideia. Bere sofistikazioak 
sinpletasunean datza. 

Duela hilabete batzuk Lien Pham izeneko 
emakume vietnamdar bati buruzko artikulu 
bat iritsi zen gure eskuetara. Astronautek 
espaziora bidaiatzean erabiltzen dituzten 
jantziak egiten ditu. Teknologikoki hain 
aurreratuta dagoen une honetan ere, 
gizakiok Paleolitoan gertatutako berrikuntza 
behar dugu gure mugak zabaltzen 
jarraitzeko.

Orratza adibide bat baino ez da eta homo 
sapiensarentzat berritzea bultzada naturala 
dela frogatzeko ideia egiaztatzen digu, aldi 
berean erakusten diguna nola tramankulu 

Antzeko milaka kasu aurki genitzake, Osloko 
Eskuliburuan proposatutako definizioa 
betetzen dutenak. Eta, ziur asko, sorkuntza 
prozesu ia guztietan egongo dira, besteak 
beste, ideia-, hipotesi-, esperimentazio-, 
ikaskuntza- eta dibulgazio-uneak. 

2015ean, NBEren 70. Batzarrean, Garapen 
Iraunkorreko 17 Helburuak onartu ziren, eta 
horietatik 9.ak berariaz aipatzen du 
berrikuntzaren sustapena. Nahiz eta, gure 
uste apalean, helburu guzti-guztiek errealitate 
bihurtu ahal izateko berrikuntzak beharko 
dituzten, bakoitzak bere arloan, seguruenik 
modu natural eta inplizituan gertatuko dira.
Azken finean, berrikuntza da gizakiok garena 

txiki batek, sinple baina sofistikatu batek, 
historiaren ibilbidea markatu duen, Gizateriari 
laguntzen, ez bakarrik bizirik irauten, baizik 
eta munduaren eta kanpoko espazioaren zati 
babesgabeak konkistatzen, berrikuntzari esker. 

Analogia honek batzuetan loa kentzen digun 
gaiaz hausnartzeko balio digu; berrikuntzaz. 
Izan ere, hitz hori entzuten edo irakurtzen 
dugunean (gaur egun eremu askotan gertatzen 
da), beharbada bizi garen garaiagatik 
"internet", "digitalizazioa", "hazten ari diren 
teknologiak"… eta antzeko hitzak etortzen 
zaizkigu gogora, eta berrikuntza azken 
mendeko zerbait esklusiboa dela iruditzen 
zaigu. Hala ere, berrikuntza Gizateriaren 
hastapenetatik gertatu da.  

Egia da, hala ere, Joseph Schumpeterrek XX. 
mendearen hasierara arte ez zuela aztertu 
berrikuntzaren fenomenoa ziklo ekonomi- 
koan, eta horri buruz teorizatu zuela. Hona 
hemen Osloko Eskuliburuak horri buruz 
ematen duen definizioa: 

eta izatera iritsiko garena eragiten duen 
ezaugarrietako bat.

Gaur egun, espezie gisa, bi erronka global 
nagusi ditugu aurrean: SARS COV 2 
(COVID-19) birusaren aurkako borroka eta 
berotze globalaren aurkako borroka. Gure 
ahalmen berritzaile guztia aplikatu beharko 
dugu ezinbestean, horiei arrakastaz aurre 
egiteko.
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Asko hitz egiten da gutaz, nolakoak garen   
eta ... baina, zerk egiten gaitu garen bezalakoak? 
Hain ... ba horixe, garena. 

Pentsa liteke dena delako zer horretan eragin 
handia daukala mapan dugun kokapenak: 
Iparraren hegoa gara eta hegoaren iparra.

Ezin ukatuzkoa da badugula geure bizimodu 
berezia, inork kenduko ez diguna. Gure 
ustez gastronomia artea da; txokoak eta 
sagardotegiak maite ditugu eta poteatzea 
gustatzen zaigu.

Guretzat natura geure burua ezagutzeko, 
atseden hartzeko eta gozatzeko bidea da; 
mendira igotzen gara eta hondartzara jaisten 
gara, eta nahi izanez gero bi gauzak egin 
ditzakegu egun berean.

Eta kultura, zer esango dugu, bada, kulturaz! 
Erreferente mundialak gara arkitekturan, 
antzerkian eta diseinuan.

Nahaste eklektiko honi esker bizkaitarrok 
harro gaude hemen bizitzeaz. Baina badugu 
ezaugarri bat are bereizgarriagoa dena eta 
gurera etortzen diren pertsonekin gaudenean 
ezinbestean azaltzen dena: harrotasuna 
abegikortasun bihurtzen da, kontzientzia 
jasangarria agertzen da eta gauzak sortzeko eta 
gure herria ezagutu nahian heldutakoei 
erakusteko eta abegi egiteko gogoa nagusitzen 
da.

Urtero milaka pertsona etortzen dira Bizkaira 
maleta bete proiekturekin. Eta beste 
horrenbeste joan ziren eta itzuli zirenean inoiz 
baino gogo handiagoa zuten hemen gelditzeko 
betiko. Ikasteko, eraikitzeko eta sortzeko 
datozen guztiei (datozen tokitik datozela) 
harrera egiten diegu, gure klase sortzailea 
baitira.

Egon apur bat... klase sortzailea? Zer dugu 
hau, beste modernotasun bat? Ez, klase 
sortzailea aspaldiko ideia da eta aski 
zabalduta dago. Terminoa Richard Floridak 
sortu zuen 2002. urtean (aspaldi, esan bezala, 
baina indarrean dago oraindik). Haren 
esanetan, klasearen kategorian biltzen dira 
ezagutzaren eta sormenaren inguruko 
jarduera ekonomikoak eginez hirien 
ekonomia eta garapena bultzatzen dituzten 
pertsonak. Ezagutzen duzue halako inor? 
Beharbada, talde horretakoak zarete eta 
oraindik ez dakizue.

Klase sortzaileaz hitz egiteak soziologiaren 
esparrua astintzen du, baina esan dezakegu 
pertsona horiek guztiek badituztela ezaugarri 
batzuk: adimen zabala, gutxiengoen 
inklusioa, jasangarritasunaren eta kultura- 
aniztasunaren aldeko jarrera.

Beraz, ez zaigu besterik falta pertsona eta 
profesional modura naturarekin bat hazteko 
moduko tokia aurkitzea baino.

Eta, Platonek politikaz uste zuenarekin bat 
etorriz “Politikaria ehulea da, baina 
ehuntzeko ez du artilea erabiltzen, baizik eta 
denetariko gizakiak, eta horrela hiri 
zoriontsua bilbatzen du”, Bizkaian nonahiko 
talentuaren alde egitea erabaki dugu. 
Badakigu onuragarria dela gizartearentzat. 
Horregatik, tinko jarraituko dugu 
sorkuntzaren arloan erreferente mundialak 
izateko beharrezkoak diren enpresa-ehuna eta 
gizartea eraikitzen.

Hori lortzeko, hiru Tak eraiki behar ditugu:

Gai hau aztertzen ari ginela aurkikuntza 
txundigarria egin dugu: Bizkaia klase 
sortzailearen paradisua da! Ez genekien zer 
egin: kalera irten megafono batekin eta lau 
haizeetara zabaldu zer onuragarria den hona 
bizitzera etortzea edo isilik gelditu, sekretua 
ondo gordetzeko.

Zertan datza toki baten
nortasuna?

Talentua, Teknologia
eta Tolerantzia.
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Baina garen bezalakoak izan behar dugu eta 
kontatzea erabaki dugu, eta kontatu ere ozen 
eta argi.

Horren lekuko dira kualifikazio handiko 
profesional eta unibertsitate-ikasle 
talentudunak erakartzeko abian ipini dituen 
laguntzak eta programak. Teknologiaren eta 
berrikuntzaren bidez bizitza hobetzea kultura 
tolerantea eta zabala da, ezinbestean.  

Hor dugu, batetik, Bizkaia Talent: 
prestatzen eta esperientziak partekatzeko 
aukera ematen duten pertsona azkarrak 
ezagutzen jarraitu nahi dutenentzat. Sare 
irekia sortu da talentuaren inguruan 
profesionalentzat, enpresentzat eta 
ikasleentzat.

Teknologia nonahi dago; gizarte aurreratuen 
oinarria da eta ematen dizkigun erraztasunek 
zorionerako bidea zabaltzen dute. Bizkaia 
dorrean (Bilbo) berrikuntzaren arloko crème 
de la crème bilduko da. Ekimen honen izena 
Biscay Startup Bay da: ekimen-zentroa 
izango da, Aldundiak diseinatua munduko 
berrikuntza-gune garrantzitsuenetako bat 
izateko. Ekintzailetzaren Guggenheim izango 
da. Aupa!
 
Azken T-a hitz baketsu bati dagokio: 
Tolerantzia. Hauxe da DNAn errotuen 
daukaguna, guztiz bat baitator hasieran aipatu 
dugun bizitza ulertzeko moduarekin. Gure 
gizartea irekia da; hemengoari atxikita dago, 
baina, halaber, ez du inolako beldurrik bere 
ekimen eta onura guztiak (ekonomikoak, 
kulturalak, gastronomikoak eta sozialak) 
mundu osoarekin partekatzeko. 

Hemengo sormenaren paradisua aspaldi aurkitu 
dute enpresa eta pertsona askok (askok ere askok) 
eta beren “txokotxoa” sortu dute gure artean.

Esaterako, 2011. urtean bi gazte Getxora 
heldu ziren diseinu-estudio baten ekimena 
abian jarri nahian. Hala sortu zen Muka 
Design Lab. Espazio honetan diseinu-ideiak 
produktu erabilgarri bihurtzen dira Slow 
Design filosofiarekin. Filosofia honen 
ardatzak artisautza eta tokiko jardun ona dira. 
Gainera, hemengo materialak erabili ohi 
dituzte, pagokia eta arbela, kasurako. Hauek 
gure lurreko txokoetara eramaten gaituzte.

Muka BEAZeko kide ugarietako bat da. 
Bizkaiko Foru Aldundiaren sozietate publiko 
honen helburua da enpresa eta pertsona 
ekintzaileei laguntzea beren ideiak, proiektuak 
eta berrikuntzak gauzatzen eta, batzuetan, 
nazioartera zabaltzen. 

Beste era batera esanda, sormenaren ehuna 
bilbatzen laguntzen du, jakin-nahiz betetako 
pertsona adimentsuek elkar elikatu ditzaten, 
erronka berriak ezar ditzaten eta dagoeneko 
esku artean dauzkaten erronkekin aurrera 
egin dezaten.

Olerkariek musez hitz egiten duten bezala, guk 
ikuspegia aldatzen dugu. Poesiatik gutxiago 
dauka, agian, baina askoz praktikoagoa da 
klase sortzailearentzat. Gure musek diote ezen, 
gizartea oparoa izango bada, garrantzitsuenak 
pertsonak direla, pertsona guztiak. 

Eta pertsona horiek beren ahal osoan eta 
buru-belarri jardungo badute mundua 
eraldatzen, zaindu egin behar ditugu, eskua 
luzatu behar diegu eta eskura ipini behar 
dizkiegu maletan ekarritako ideiak gauzatzeko 
behar dituzten laguntza, sare eta tresna guztiak.

Gainera, ez dugu ahaztu behar bizimodua ere 
lagungarria dela inspirazioa datorrenerako: 
natura, artea, zientzia eta janari ederrak (Da 
Vincik berak ez zuen eduki hain giro onik).

Horrela lortuko dugu Bizkaiak sorkuntzan 
hazten jarraitzea eta bertakoak zoriontsuak 
izatea lanean eta bizitzan. Eta mundu osoak 
jakingo du zein askotarikoa eta homogeneoa 
den gure herria, eta hemen bizi garenok ere bai.

Bizkaia klase sortzailea
da. Bai, hala da!
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Akronimoa entzuten duzun lehenengo aldia 
bada edo Valve Corporationen bideojoko 
plataforma digitalari buruz ari garela uste 
baduzu, teknologia zer den ulertzeko funtsezkoa 
den terminoa ezagutuko duzu.

Orain dela urte batzuk, STEM (Science, 
Technology, Engineering eta Mathematics) hitza 
entzuten hasi ginen, zientziaren, teknologiaren, 
ingeniaritzaren eta matematikaren diziplina 
akademikoak bateratzeko; eta zientziarekin, 
hezkuntzarekin, lan-indarrarekin, nazioarteko 
segurtasunarekin edo migrazioarekin zerikusia 
daukaten kontuetan erabiltzeko. Diziplina 
tekniko-zientifikoen gaineko ikaskuntza 
garrantzitsua da profesional lehiakorra izateko, 
baina ez du ezertarako balio arazoen ebazpena, 
irudimena eta jakin-nahia sustatzen duten 
diziplinekin bateratzen ez bada. Horregatik, gaur 
egun STEAM erabiltzen dugu, Artearen A 
atxikituz. Ez gara karrera edo ikasketa jakin 
batzuei buruz ari, ez da unibertsitatera 
mugatzen, STEAM erabili dezakegu 
lanbide-heziketan, haur hezkuntzan, denetariko 
ikastaroetan eta edozein formatuan, aurrez 
aurrekoan, onlinean edo bien arteko nahasketan. 
Honelako ikasketek gero eta ikasle gutxiago 
dituztela jakitea da garrantzitsua, nahiz eta 
arrazoiaren logikaren arabera, hautatuenak eta 
eskatuenak izan beharko litzatekeen.

Gero eta gazte gutxiagok aukeratzen dituzte 
STEAM ikasketak eta, beraz, pentsamendu 
zientifikoa eta sormenezkoa nola piztu asmatu 
beharra daukagu, bestela, talentu falta handia 
izan genezake hemendik urte gutxira.  

Oraintxe bertan Europak miloi bat profesional 
behar ditu arlo honetan, lortu ez direnak. 
AEBetako langabezia-tasaren gaitzari buruz 
ari garen honetan, arlo 
zientifiko-teknologikoan 1,2 milioi lanpostu 
aurreikusten dira. Bitxia da arlo horiekiko 
gazteen interesa gero eta handiagoa izatea, 
baina ohiko prestakuntzaren bestelako 
ikuspegi batetik. Hezkuntza ez formala 
deritzona edo maker kulturak gauzak norberak 
egitearen, partekatzearen eta hastearen ideietan 
dauka oinarria. Horren guztiaren adibide dira 
3D inprimatzaileak, Raspberry Pi edo Arduino, 
zeinek edozein proiektu teknologiko gure 
etxetik garatzea ahalbidetzen duten (briko 
teknologia).

Belaunaldi berriek oinarritzat hartu dituzte 
beti eredu izandakoak. Ez dakit guztiz egia 
den ala ez, baina beti esan da, abokatu 
telesail bat gazteen artean modan jartzen 
bada, urte batzuk geroago zuzenbide 
fakultateetan ilara luzeak egingo direla 
bertan ikasteko. Telebistari edo ikasleek 
egun erabiltzen dituzten kanalei erreparatuz, 
YouTube eta Twitch sare sozialei bereziki, 
urte batzuen buruan ilarak ikusiko ditugu 
talent show batean, reality batean parte 
hartzeko edo youtuberrak emulatzeko, baina 
ez ingeniaritza edo bioteknologia eskoletan. 

Natibo digitalak terminoa ez dut inoiz 
erabiltzen. Gazteak ikusten ditugu Youtube 
kanal bat sortzen, bideojoko partidak igotzen, 
eta gure etxean ordenagailuetan aditua 
daukagula uste dugu jada. Hori ez da horrela, 
daukaguna kontsumitzaile digitala da, tresna 
batzuk ezagutzen dituena, baina nola 
funtzionatzen duten, onura nola atera 
dakiekeen eta etorkizuneko erronkak nola 
gainditu daitezken ez dakiena. Bere interes 
bakarra jarraitzaile gehiago eta, ziurrenik, diru 
gehiago irabazten jarraitzea da.

Bokazio falta horrek sortzen duen beste arazo 
bat da emakumezko gutxik aukeratzen 
dituztela ikasketa hauek. Arazoa oso gazteak 
direnean hasten da, erro sakonak ditu, ez da 
batxilergoa bukatu ostean zer ikasi 
aukeratzerakoan sortzen. Bizikleta efektua 
deritzodana da; gure bizitzako lehenengo 
urteetan hasten da, mountain bikea 
mutilarentzat da eta saskidun bizikleta 
neskarentzat. Pixkanaka-pixkanaka kate 
horiek apurtuz goaz, baina oraindik luzea da 
bidea, eta hori guztia familiak lagundu behar 
du konpontzen. Zenbatetan topatu ditut, gaur 
egun, euren seme-alabak unibertsitatean 
ikasten edo ingeniari izaten kostata ikusten 
dituztela esan didaten familiak haiek ikasi ez 
dutelako. Konfiantza falta hori transmititu 
egiten dugu, eta, azkenean, neska-mutil askok 
ikasketetan ahaleginak egiteari usten diote 
euren etxean bertan eskola porrota arrazoitzen 
delako.
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Horrekin guztiarekin, ez dut esan nahi Arte 
Ederrak, Filosofia edo Kazetaritza ikasi 
behar ez denik. Adibide baten bitartez 
azaltzen saiatuko naiz. Apple-en Siri sortzea 
erabaki zenean, erabateko laguntzaile 
pertsonala, zeinak mintzamenaren bitartez 
nahi duzunaren araberako lanak egin 
litzakeen, ingeniari taldea software horren 
diseinu eta garapenean murgildu zen. Baina 
konturatu ziren ezagutza falta zutela 
hizkuntzalaritzaren, hizkera naturalaren edo 
sintaxiaren arloan. Arazo horien guztien 
erantzuna filologia fakultateetan zegoen, eta 
hara joan ziren laguntza bila. Katedradun 
gehienek erantzun zieten ingeniariak ez 
zirela eta ezin zituztela lagundu. Beste 
batzuek letretakoak zirela esan zieten, 
ikasketak matematika gehiagorik ez egiteko 
hautatu zituztela eta ez programazioari ezta 
ordenagailuei buruz ere ezer ez zekitela. 
Azkenean, garapen taldearen parte batek 
hizkuntzalaritzaren arloan prestakuntza hasi 
behar izan zuen. Horren guztiaren irakaspena 
honakoa da: gazteak adin txikietan STEAM 
diziplinetan heztea lortzen badugu, ikasketak 
hautatu behar dituztenean, edozein gauza 
aukeratu ahalko dute. Gainera, gai izango 
dira euren ezagutza teknologikoak 
gehitzeko, ikasketa hauen hazkunde oraindik 
handiagoa ahalbidetuko duena.

Baina beti bueltatzen gara zenbaki eta 
ebidentzietara. Programatzaileen lan-eskaera 
zerrenda izugarria da. Europar Batasunak 900 
000 programatzaile beharko ditu aurten. Ez 
lanbide-heziketa, ez unibertsitatea ez dira gai 
izan euren eredu eta ikasgaiak moldatzeko 
eskaera izugarri horri erantzuteko, nahiz eta 5 
urte baino gehiago daramagun zetorren arazo 
hau gogorarazten. Erreforma bat egiteke 
daukagu, bereziki, Lanbide-Hezkuntzaren 
Arloan, enpresetara hurbil dadin. Konpromisoa 
beharrezkoa da irakasle zein ikasleen aldetik, 
zeinek ez duten ohi nahi programatzaile 
lanetan aritu, murrizketa ekonomikoek sortu 
duten ospe txarra dela eta; izan ere, bitarteko 
hauen orduko irabazien balioa izugarri 
murriztu da. Oraingo negozio-eredua aldatu 
beharra dago, ez baitugu izango behar adina 
esku teknologiak proposatzen dizkigun 
erronkei irtenbidea aurkitzeko. Nork 
programatuko ditu ordenagailu kuantikoak?

¿
?

NORK 
PROGRAMATUKO 

DITU ORDENAGAILU 
KUANTIKOAK?

 

Deskargatu aplikazioa.

Zure behatxuloa Bizkaian gertatzen
ari denaren berri jakiteko.
Aldundiaren aplikazio bat, oso intuitiboa benetan behar duzuna 
aurkitzeko: herritarrentzako arreta-kanal bat, agenda kultural 
eguneratua, hondartzen edukierari buruzko informazioa 
denbora errealean, eta askoz gehiago. Eta zergatik ez, 
igogailuan norbaitekin topo egiten duzunean Bizkaiko azken 
nobedade, ekimen eta programei buruz hitz egin dezazun.

STEAM, BIZITZARAKO BALIO 
DUEN TEKNOLOGIA GERUZA

EGITEKE DAUDEN ETXEKO LANAK
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Bizkaian gertatzen ari dena azalduko dizugu:

Aldundiaren ekimen guztiak eta kultura-planak.
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Deskargatu aplikazioa.

Zure behatxuloa Bizkaian gertatzen
ari denaren berri jakiteko.
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Testuak: BizkaiaTech talde editoriala
Ilustrazioa: Hopper Ink

BURMUINA KONEKTATU
ETA DESKONEKTATU EGITEN DA,

ETA ONDOREN... 

¡EUREKA!

Istorioak dio Arkimedes matematikari, 
asmatzaile eta fisiko greziarrak hitz hau 
ahoskatu zuela Hierón II.a erregearen 
koroa urrezkoa edo antzeko eta kalitate 
txarragoko materialekoa zela asmatu 
zuenean.

Izan ere, Arkimedesi treska batean bainua 
hartzen zegoelarik etorri zitzaion inspirazioa, 
igotzen den uraren bolumena urperatuta 
dagoen gorputzaren bolumenaren berbera 
dela asmatu baitzuen momentu hartan.

Askok uste dute Eureka momentu hau 
agerkunde jainkotiar bat bezalakoa dela, 
gau erdian bat-batean heltzen zaizuna. 
Baina benetan, Eureka bakoitzaren atzean 
lan orduak eta ideiagintza, esperimentazio 
eta heltze prozesu luzeak daude.  

Orainaldira bueltatuz, eta hemendik ez 
oso urrun, DBHko 4. mailako jenio batzuek 
Eureka momentu horren bila ibili dira 
amore eman barik, — zertarako?  — “Global 
Innovation Adward” zientzia eta teknologia 
lehiaketa estatubatuarrak aurten 
proposatu duen erronkari erantzuteko. — 
Eta zein zen erronka? — Jendeak kirola 
egin zezan lortzea, alajaina, edo ezagunak 
ez diren kirolen praktika erraztea – baina, 
momentu bat, dena asmatuta dago 
kirolean? — Ezetz dirudi. 

Hamasei urteko gazte taldeak lanean hasi 
ziren Begoñazpi ikastetxean, azarotik 
urtarrilera, Teknologia eta Zientzia 
Kultura ikasgaian eta atsedenaldi 
batzuetan. Aukera berriak sakontasunez 
pentsatu zituzten: nola berritu dezakegu 
eta aldi berean lagundu? zein kirol 
hautatuko dugu? eta galderarik ohikoena 
eta zailena: nondik hasiko gara? 

Eureka momentua 
preziatua bezain 
estimatua da, baina 
nork lortzen du?
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Argi dago, berritu ahal izateko, eraldatu 
beharra dagoela irakatsi diguten era. 
Baina askotan, denbora falta dela eta edo 
ikastetxeak gainezka daudelako, ez dute 
irudimena, pentsamendu kritikoa eta 
jakin-mina sustatzen, horren ordez, 
buruz ikasten, automatizatzen eta 
etxerako lanak egiten irakasten digute, 
baina... zer gertatzen da berezko 
jakin-minak sortzen duen pentsamendu 
autonomoa aske uzten duzunean?

Gazte talde hau pentsaera berritzaile, 
jakin-min handi eta geldiezin horren 
adibide argia da. Aurkeztu zitzaien 
erronkari aurre egiteko kutxatik kanpo 
pentsatzeko euren erak harritu egin 
gintuen: ezohiko kirol maila bat bilatu 
zuten, Goalballa, pertsona itsuentzat 
sortutako kirol paralinpiar bakarra, non 
jokalari guztiek karatula opakoak 
daramatzaten. Interesgarria, ezta? Ba 
interesgarriagoa da jokoaren dinamika. 
Entzumenean oinarritzen da batez ere, 
pilotaren (barruan kaskabelak dituenak) 
ibilbidea hautematen du eta, gainera, 
gaitasun espazial handia beharrezkoa da 
momentu bakoitzean zelaiaren lekurik 
aproposenean kokatu ahal izateko, pilota 
hartzeko eta kontrako taldearen atera 
botatzeko.

Hori irakurrita agian joko erraza dirudi, 
baina errealitatea beste bat da.

Jokalari olinpiar batekin hitz egin genuen 
eta esan zigun “jokoaren zailtasun nagusia 
zelaian espazialki galtzea dela. Izan ere, 
nahiko adi egon behar zara zure kokapena 
momentu oro ezagutzeko”.

Benetan erabilgarria izan litekeen 
konponbide bat planteatzeko hasieratik 
hasi ziren: jokalariak ulertu eta haiek 
bezala jolasten, sor litezkeen arazoak 
hautemateko.

Laser bat izan zen Bizkaiko talde honen 
lehenengo aukera konponbide bat 
topatzeko. Jokalariak non dauden 
hautemateko lauki bat sentsoreen bitartez 
diseinatzea, baina, noski, pilota edo beste 
edozer pasatzen zenean  informazioa ez 
zen zehatza. 

Burmuina burugogorra da, eta konponbide 
azkarrak aurkitu nahi ditu, horregatik, 
topatzen ez dituenean blokeatu egiten da. 
Baina buruari bueltak eman ondoren, eta 
balio ez duten konbinazioak baztertu 
ondoren, momentu bat heldu zen, zeinean 
baliozkoa zirudien hipotesi bat agertu 
zen...

Jenioen belaunaldi berri honen adimena 
gehien piztu dezakeena pertsonen bizitza 
hobetuko duen erronka bat da. 

Kasu honetan, taldeak bazekien, lortzen 
bazuen, eragina beharrezkoa eta pozgarria 
izango zela beste pertsona askorentzat. 
Horregatik, ez zitzaien motibaziorik ez 
gogorik inondik inora falta, bultzada txikia 
baino ez zuten behar: hizkuntza berri bat 
ikastea. Guk idazten ikasi genuen era 
berean, akatsak egiten, praktikatzen eta 
gehiago praktikatzen, haiek kode hizkuntza 
berri bat ikasi behar izan dute, Python.

Tresneria apal baina indartsuekin, era 
auto didaktikoan hasi zuten prestakuntza 
teknologia batzuetan. Orduak eta orduak 
programazio auto didaktikoan, probak 
Raspberry Pirekin- sistema merkea, txikia 
eta kalitatezkoa behar zuten-, eta 
miniaturazko Goalball zelaia errepikatuko 
zuen maketarekin, esperimentatzeko, 
sortzeko eta arriskatzeko.

Seinaleei Arduino moduluak eransten, 
zelaian objektu baten mugimendua 
hautematen hasi ziren. Joko zelaia 
segundoro eskaneatzen duen eta 
momentuan ateratzen den argazki 
originalarekin alderatzen duen, sistema 
baten diseinua izan da emaitza.

Eta eskumuturreko bat 
kamera batekin diseinatzen 
badugu jokalariak lokalizatu 
daitezan?

“Galtzen bazara, atera 
itzultzen zara, hortik 
kantoi batera eta orduan 
zure lekua topatzen duzu 
berriro. Denbora hau oso 
baliotsua da, askotan gola 
sartzen dizute une 
honetan.”

¡EUREKA!

Anomaliaren bat hautematen badute, 
markatu egiten dute eta hortik 
jokalariaren koordenatuei buruzko 
informazioa ateratzen dute, hauek 
prozesatzen dira eta irrati-frekuentzia 
seinaleen bitartez bidaltzen dira daroan 
eskumuturrera. Horrela, bere kokapenera 
sartzen denean, 1,5 segundoko bibrazioa 
jasoko du eta irtetean 0,5 segundokoa; 
noiz sartu den, noiz irten den eta zenbat 
pauso eman dituen jakitea ahalbidetzen 
dionak.

Azkartasunari, sormenari, elkarlanari eta 
pentsamendu kritikoari esker, “Global 
Innovation Adward”-eko finalistak izatea 
lortu dute eta eskola-sari horren mundu 
mailako lehiaketaren parte izan dira.

Nork daki hurrengo urratsa sistema hau 
kirolerako edo domotikarako egokitzea 
izango den, ikusmen urritasuna daukaten 
pertsonentzat. Ez dago ikaratzen dituen 
erronkarik. 

Argi dagoena da Eureka momentua heltzen 
dela, itxuraz ezustean, baina lan orduek, 
elkarrekiko loturarik ez duten gaien 
inguruko irakurketak eta jakin-minak 
sustatzen dute. 

Izan ere, gure burmuina lotura 
sinestezinak egiteko gai izan daiteke 
sormenezko eta berrikuntza prozesuetan. 
Antza, bat-batean eta testuingururik gabe 
heltzen zaiguna, Arkimedesi bainuontzian 
bezala, pentsamendu ezberdinen arteko 
erdigunea aurkitzeko loturei esker 
gertatzen da.

Iraupen-lasterketa bat da non 
honakoarekin hasten den: Nondik hasiko 
gara?
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Sarrera honetan azaldu nahi dugu zergatik 
Quantum Mads, Bizkaian arlo honetan 
espezializatutako lehen startupa, laster izango 
den beste askotariko bat. Euskal Herriko 
Unibertsitateko NQUIRE guneko lau 
doktoregaik, hots Javier, Ana, Giancarlo eta 
Rodrigo, ezagutu dute zuzenean konputazio 
kuantikoa zer den gaur egun, baita zein azkar 
bilakatzen ari den ere.

Ibilera Hackathon batean hasi zen, hau da, 
frikientzako lehiaketa moduko batean. Bertan 
ordenagailu kuantiko batekin “Market 
Artifificial Data Series” delakoak sortzeko 
proposamenarekin irabazi zuten. Arrakasta 
honek notarioarengana jo eta sozietate mugatu 
bat eratzera animatu zituen. Baina aldez 
aurretik taldekatu zituena, kasu batzuetan 
Bilbora egindako bidaia barne, Enrique 
Solano izan zen, Bizkaian Ikerbasqueren beka 
baten bidez lurreratu zuen Peruko fisikaria. Izan 
ere, erakunde hori, isilean, zientzialari handiak 
erakartzen ari da Euskadira. Solanok, Mikel 
Sanz-en eskutik, talde bat bildu zuen 
konputazio kuantikoan inork sinesten ez 
zuenean, eta aditu-harrobi bat osatu du, Bizkaia 
teknologia horren gailurrean kokatzen duena.

Eta zer eskaintzen du Quantum Madsek? 
Oraindik aukera guztiak irekita daude, baina 
optimizazio erronkei aurre egiteko eta ikasketa 
automatikorako erabili daitekeen hibridazio 
kuantiko-klasikoan piztu da interes handiena. 
Izan ere, lehenengo helburua inbertsio-zorroak 
optimizatzeko algoritmoak sortzea izan zen. 
Argi dago merkatuan dauden aukerei buruzko 
datu gehien azkar eta zehaztazunez aztertzeko 
gai denak txapela eskuratuko duela.

Finantza arloa ez da bakarra teknologia honen 
onura jasotzeko gai dena. Hori dela eta, 
Quantum Mads beste sektore batzuk aztertzen 
ari da, bereziki bizi-zientziak, zibersegurtasuna, 
ibilbide logistikoen optimizazioa eta 
industria-prozesuak oro har. IBM, Fujitsu eta 
Amatech talde informatikoarekin (Bilbon du 
egoitza) akordioak sinatu ditu jada, eta enpresa 
konbentzionalagoetara hurbildu nahi du.

Sektore horietan, datuen prozesamenduaren 
gutxieneko azelerazioa dirua izan daiteke 
beti, konpetentziari dagokionez 
lehia-abantailak lortzen baldin badira. 
Zibersegurtasuna da, beharbada, ulertzen 
errazena, zeren hacker batek pasahitz bat 
desegiteko arriskua sumatzea erraza baita, 
milioika konbinazio probatu baditzake 
segundo gutxi batzuetan. Pirata kuantiko 
horiei aurre egiteko, babesa bizkortzeko 
tresnak sartu beharko dira nahitaez.

Baina industria izaera hain handia duen 
Euskadin, teknologia horiei onura handia 
atera diezaieketen beste sektore batzuk ere 
badaude. CIE edo Gestamp-eko 
automobilgintzako osagaien instalazioetatik 
hasita: era guztietako materialak probatu 
behar baitituzte askotariko egoeretan. 
Petronorren laborategiek ere bai: erregairik 
onenak egiteko eginkizuna dute, bai 
eraginkortasunari dagokionez, bai ingurumena 
babesteari dagokionez. Kasu horietan 
guztietan milioika datu prozesatu behar dira 
denbora laburrean, eta kopurua funtsezko 
laguntza izango da.

Ez da ahaztu behar gero eta handiagoa den 
industria bioteknologikoa, hainbat milioitan 
inbertitzen duena farmako ideala aurkitzeko 
eta, oro har, urteak daramatzaten prozesuetan 
probatzeko.

Quantum Mads, orain inbertitzaileak 
erakartzeko fasean egonik, bide horiek guztiak 
aztertzen ari da dagoeneko. Teknologiaren 
gaineko jakintza ez zaio falta. Beharbada 
benetako esperientzia gehiago behar du, baina 
horretan datza, hain zuzen ere, startup bat 
sortzea eta merkatura ateratzea lehen 
prototipoak probatzeko interesa erakartzeko. 
Aurrera kubitok!

IKERKETA HORIEK AZKARTU EGIN 

BADAITEZKE IA DENBORA 

ERREALEAN PROZESATUTAKO DATU 

ERREALEKIN, MERKATURA LEHENAGO 

ATERATZEAK DAKARTZAN 

KOSTU-MURRIZKETEK ETA 

DIRU-SARRERA HANDIAGOEK 

JUSTIFIKATUKO DUTE TEKNOLOGIA 

KUANTIKORIK ONENAK APLIKATZEA.

Denbora laburrean, teknologia kuantikoaren 
aurrerapenak zientzialariak berenganatzen 
ari dira. Gaur egun, beren laborategiak 
munduko laborategi garrantzitsuenekin 
daude konektatuta, eta hainbeste abantaila 
ikusten dituzte bertan biten ordez kubiten 
bidez konputatzen duten ordenagailuen 
erabileran, iraultza dela ere uste dute. Hala 
eta guztiz ere, enpresek oraindik ez dute 
fenomeno hori sumatzen, eta ez dira 
ausartzen ulertzen ez duten aurrerapen hori 
bereganatzen; are gehiago, ez dute beraien 
burua teknologia errentagarri egiteko gai 
ikusten.

Eta horixe da startupentzako haztegi 
egokiena. Konpainia horiek sortu berriak 
dira, eta ez dute epe laburrean dirurik 
irabazteko premiarik, motelki eta gogotsu 
teknologia hau industriara hurbiltzeko 
helburua baizik. Lehen kubit 
ordenagailuetarako sarbidea saltzen dutenen 
kasuan izan ezik (IBM edo Google, 
esaterako), kuantikak oso diru-sarrera gutxi 
sortzen ditu egun. Baina ahalmen horrek 
itxura ona du epe ertainean: erraza da ikusten 
negozio oparoa izango dela.
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Testuak: BizkaiaTech talde editoriala
Ilustrazioa: Carmen Mondéjar

Komunikatzea gustatzen zaigu, hori horrela da. Milurtekoak 
daramatzagu hori egiten. Altamiran ehizatutakoaz arro bisonteak 
marrazten zituen haitzulotar horretatik, Piquer baino gehiago 
arropaz aldatzen den modako tiktoker-eraino. Kultura 
helarazteko gaitasuna izan da milaka urteetan zehar honaino 
ekarri gaituena. Serengetiari begira dagoen tximino batengandik, 
ez beti, bereizten gaituena da.

Komunikazioa mundua ulertzeko daukagun eran dago eta honen 
bitartez definitzeko gaitasunean. Hala ere, bereziki orain, milaka 
norabideetan hedatzen denean, argitasun falta gero eta 
nabarmenagoa da. Premisa honen eskutik jaio da Clara, Adimen 
Artifizialaren eta hizkuntzalaritzaren miraria, zure alboan 
argitasunez idazten laguntzen dizun Pérez Reverte izatea moduko 
zerbait, baina Twitterren iskanbila sortzeko gogorik gabe.
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ezin dira desagerrarazi, baina saihestu 
ditzakegu. Nik isuri bat daukadala antzematea 
nahikoa da, makinak errepika ez dezan 
saiatzeko”. Ibilbide luze eta zaila, baina oso 
konplexua den zerbaiterako balio izan duena, 
“nik ez dut ulertzen” hori edo “niretzat argi 
dago” hori baztertzeko eta testuak irizpide 
objektiboetan oinarriturik neurtu daitezkeela 
frogatzeko. Eurek lortu duten erdiespen itzela.

Baina Clara tresna hutsa baino gehiago da. 
Sonia Oquendoren ustean “honek aktibismo 
sozial apur bat dauka”. Zientzia osotasunean 
ulertzea da, askotariko diziplinak proiektu 
bakar batean biltzeko. Judith Gonzálezentzat 
“letrak eta zientziak eskolan eta unibertsitatean 
baino ez dira bereizten, mundu errealean ez du 
horrela funtzionatzen”. Ana Pinarentzat 
“ikasketa izan da pertsonak laguntzen dituzten 
tresnak sortzea, zeinak  etorkizunean 
lagungarriagoak izango diren teknologia eta 
humanitateen loturari esker”.

Horiek horrela, Clararen atzean sekulako 
iraultza teknologikoak ez ezik, komunikazioa 
demokratizatzeko irrika handia ezkutatzen da. 
Inor kanpo ez uzteko bizi garen komunikazio 
sistema konplexu honetatik , eskuragarri eta, 
bereziki, ulergarri bihurtuz herritarrentzat, 
inolako bereizketarik gabe.

Clara Adimen Artifiziala gaztelanian 
lehenengo aldiz erabiltzearen emaitza da. 
Testuen argitasun maila neurtzen duen tresna 
da, eta horretarako AA-z eta hizkuntzalaritza 
konputazionalaz baliatzen da.  Gainera, 
jarraibideak eskaintzen ditu testuak argitasuna 
irabazi dezan.

Hori bai, Clara ez da ideia polit baten emaitza, 
denboran zeharreko gizartearen bilakaeraren 
emaitza baizik. 50. hamarkadan, Bigarren 
Mundu Gerraren hondamendiaren ostean 
berreraikuntza hasi zuen Erresuma Batuan 
sortu zen beharrean oinarrituz. Herritarrek 
ondasun publikoak eskuratzeko beharra 
zeukaten herrialdea berreraikitzeko eta, hala 
ere, ez ziren gai diru-laguntza hauek lortzeko 
jarraitu beharreko urratsak ulertzeko. Hori 
izan zen beharra aldarrikatzen zuen 
korrontearen hasiera, ulertzeko beharra, eta 
XX. mendeko erdialdean zehar mundu osotik 
zabaldu zen.

Korronte hori ederki bildu du Prodigioso 
Volcánek, hizkuntzarekiko maitasunagatik 
eta, bereziki, pertsonak erdigunean jartzeko 
sortu zen komunikazio agentzia. Manual de 
comunicación clara eskuliburuan eta Derecho 
a entender liburuan adierazi duten 
komunikatzeko dugun moduaren ikuspegi 
holistikoa.  Horrela, Clara garatzea Madrilgo 
Unibertsitate Autonomoarekin batera ez zen 
arrisku-saltoa izan, baizik eta hurrengo urrats 
logikoa.

Clarari egitura eman diote agentziako hiru 
emakumeek, Sonia Oquendok, Ana Pinak 
eta Judith Gonzálezek. Horretarako, testu 
argiak eta ilunak dituen idatzizko korpus bat 
sortu, horietako askoei etiketa jarri eta funtsa 
zutela egiaztatu behar izan dute. AA 
trebatzeko lan neketsua, testu argi bat ilun 
batetik ezberdindu dezan. Hala ere, gizakiak 
parte hartzen duten edozein prozesuan isuriak 
egon daitezke, eta horrek zailtasuna gehitzen 
dio ekuazioari. Judith Gonzálezentzat “isuriak 

Egin dadila Adimen 
Artifiziala! Eta Clara 
gaztelaniara heldu zen

Camilo José Celak zioen moduan: “Lotan 
egotea eta lo egotea ez dira gauza bera, ezta 
izorratua egotea eta izorratzea ere”. 
Komunikazioa, ulergarria izan dadin, argia eta 
zehatza izan behar da. Baina honaino iritsita, 
galdera bistan dago, zerk bihurtzen du testu 
bat argi eta zerk ez? Ulergarria izan behar du, 
baina hortaz aparte, diziplina eta ezagutza 
multzo bat da argitasuna lortzen laguntzen 
diguna.

Lotan egotea eta lo 
egotea ez dira gauza 
bera
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Komunikazio argiaren oinarria da. Idazteko 
era bat, testu hauek guztiontzat ulergarri 
bihurtzen dituzten hitzak eta gramatika 
erabiltzea, bereziki, desgaitasun kognitiboa 
edo intelektuala duten pertsonentzat edo 
formakuntza kultural edo sozial txikia 
dutenentzat.

Hizkuntza argi eta garbia

Hizkera bisuala mezua ulertzeko 
mesedegarria da. Ulertzen errazago, dena 
sinpleago bihurtzen dute irudi eta testuen 
arteko konbinazio egokiak eta hierarkizazio 
onak. Zentsu honetan, komunikazio argia 
ahalbidetzeko funtsezkoa da web diseinua. 
Komunikazio on batek erabiltzailearen 
esperientzia askoz erakargarriagoa egingo 
du.

Irudi batek mila hitz baino gehiago balio du

Testuaren espezializazio mailaren arabera 
hizkuntzaren erabileran zehaztasuna 
handiagoa edo txikiagoa erabili behar dugu. 
Testu juridikoetan, adibidez, kontu handiz 
aukeratu behar da hitz bakoitza zehaztasunak 
nahasketak eta interpretazio subjektiboak 
saihesten lagunduko baititu. Garrantzitsua da 
testu bakoitzean erabiltzen diren arauak 
ezagutzea. Testua argiagoa izan dadin, 
garrantzitsua da ere testu hori nori zuzenduta 
doan jakitea eta gaiari buruz zer-nolako 
ezagutza daukan.

Testuinguruak badauka garrantzia

Zientzia nagusi
Erabiltzailean oinarritutako neuro hizkuntzak 
testuen argitasuna hobetzeko irizpideak 
ematen ditu. Argitasunaren aldeko tresnak 
dira eyetracking-aren antzerako azterketak 
(pantailaren zein zatiri prestatzen diogun 
arreta gehien aztertzen da), gure burmuinaren 
isuri kognitiboak kontuan hartzea edo 
buruzko irakurketa prozesuak erraztea.

Baina mezu argiago bat sortzen laguntzen 
diguten irizpide eta arau horiek guztiak osagai 
gehiegi izan daitezke pertsona bakar batek 
kontrolatzeko. Edo, zintzo hitz egin dezagun, 
errazago da erakusleak esaten badigu zer 
dagoen ondo eta zer dagoen txarto. Eta hortxe 
Adimen Artifizialak lagun gaitzake. Clara 
osagaiak buruz dakien eta bizkotxoa arro gera 
dadin momentu zehatza zein den ezagutzen 
duen Thermomixa bezalakoa da.

George Steiner filosofoak honakoa esan zuen 
“Izendatzen ez dena ez da existitzen”. Eta 
hobe dugu ondo izendatzea eta hobeto 
zehaztea. Hizkuntza eta komunikatzeko era 
direlako gure mundua itxuratzen dutena. Eta, 
hortaz, MUNDUA.

Komunikazioa nonahi dago, eta, nola ez, 
administrazio publikoetan baita ere.  Arauez, 
irizpenez, hitzarmenez, prozedurez... 
inguraturik bizi gara, zeinek oro har gure 
bizitza baldintzatzen duten. Eta, egia esan, 
badirudi ulergarriak ez izateko idatzi direla. 
Horrek hesi ikusezina sortzen du 
administrazioaren eta herritarren artean. 
Bereizten gaituen harresi handia eta 
mesfidantza, asperraldia, eta, zergatik ez dugu 
esango, lotsa pixka bat sortzen duena.

Ziurrenik zure bizitzan dozena bat aldiz egin 
duzu harresi honekin topo. Udalaren gutun bat, 
trafiko isun bat, zitazio judizial bat, errentaren 
aitorpen ikaragarria edo PADRE programa, 
zeina ez duen inork ulertzen, etab. Askotan, 
gutun hori zabaltzeari aurre egitea ikasgaia ez 
zenekienean arbelera ateratzea bezalakoa da.

Egia da azken boladan badirudiela paradigma 
aldaketa bat egon dela. Prodigioso Volcáneko 
Sonia Oquendoren iritziz, “Herritarrok beti 
uste izan dugu geure betebeharra zela 
administrazioa ulertzea eta errealitatean geure 
eskubidea zen”. Gardentasunaren legea 
deritzona egoera hau arintzen saiatu da. Hala 
ere, Soniaren iritziz “Erakunde bat gardena 
izan daiteke argia izan barik”, bere ustez “zer 
den arautu da, baina ez nola”.

Halaber, gurea bezalako demokrazia batean 
guztiok izan beharko genuke ulertzeko 
eskubidea. Zure adina, hezkuntza maila edo 
jatorria ez litzateke oztopoa izan beharko 
administrazioek kontatu nahi dizutena ulertu 
ahal izateko.  Horrela baino ezin direlako uste 
oneko harremanak eraiki. Harreman 
osasuntsuagoak, gardenagoak, herri- 
tarrentzako atsekabe gutxiagorekin eta 
erakundeentzako fama hobearekin.

Lotsaren harresia

Aipatzen ez dena, ez 
da existitzen

Komunikazioak superbotereak ditu. Ez 
da ahoberokeria, gizartea eraldatzea 
lortzea baino botere handiagorik ez 
dago,irekiago, ulergarriago eta 
inklusiboago bihurtzeko. Eta, kasu 
honetan, teknologia sekulako aliatua 
da lan neketsu horri aurre egiteko. 
Clara heltzear dauden askoren urrats 
txiki bat da, aspaldiko programa 
horrek zioen moduan “Hablando se 
entiende la basca”. Guk honakoa 
gehitzen dugu: argitasunez hitz egiten.
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ARTISTARIK GABE EZ DAGO ARTERIK

Kaikoo Bilboko sormen talde bat da, 
Unai Jauregui eta Iker Etxebarria 
diseinatzaile grafikoek osatutakoa.

Instagram: @kaikoostudio
www.wearekaikoo.com

Kaikoo Studio

Beti izan zen bere ikasgelako 
marrazkilaririk onena, horregatik 
Arte Ederrak ikasten bukatu zuen. 
Gaur egun Fjord-en egiten du lan 
Product designer & Illustrator 
bezala, erabiltzaileen beharretan 
aplikatuz bere ezagutza eta 
trebetasun bisualak.

Instagram: @carmen_mondejar

Carmen Mondéjar

Artista eta ilustratzailea, Arte 
Ederretan lizentziaduna Euskal 
Herriko Unibertsitatean. New Yorker, 
The Folio Society eta El País 
bezalako hedabideetako argitalpe-
netan kolaboratu du.

Instagram: @raisalava
www.raisalava.com

Raisa Alava

Nagore M. Jauregi diseinatzaile 
grafiko eta ilustratzailea, 2004tik La 
Machine Gráfica bere estudioan 
darama lanean.

Instagram: @lamachine_grafica
www.lamachinegrafica.com

Nagore M. Jauregi

Ilustratzaile eta disenatzailea 
lanaldi osoan Estudio Perkin-en.

Instagram: @juan.roller
www.estudioperkins.com

Juan Roller 

Hopper-INK estudioa 2007tik 
Aitor, Jota eta Arthurrek osatzen 
dute. Diziplina anitzeko taldea 
diseinuan, Motion Graphics-en, 
ilustrazioan eta komunikazio 
grafikoan lanean. Beraien 
bezeroetako batzuk dira hauek: 
Guggenheim Bilbao Museoa, 
AZTI, Iberdrola, Eusko Jaurlaritza 
etab.

Instagram: @hopperink
www.hopper-ink.com

Hopper Ink

Higi Vandis ilustratzaile gisa ari da 
lanean, eta 2013tik, bere kabuz 
dihardu lanean bere estudioan.

Instagram: @vandis
www.higinia.com

Higi Vandis

Gorka Olmo espainiako talentu 
handiko gazte ilustratzaile bat da 
eta bere ilustrazioak El País 
Semanal, Vanity Fair edo Forbes 
bezalako hedabideetan argitaratu 
ditu.

@gorkaolmo
www.gorka-olmo.blogspot.com

Gorka Olmo

Arte digitala ohial gaineko
olio-pintura berria da

Teknologia da gure artista gonbidatuek sortzeko modu berriak aztertzeko eta 
mundu fisikoaren eta digitalaren artean kulunkatzeko erabiltzen duten 
erreminta sorta berria. Apurtzaileak eta ausartak dira, eta ez diote mugarik 
jartzen beren buruari. Nahastu, fusionatu eta estilo propioari forma ematen 
diete, beren arau propioak ezarrita.

PORTADAN

Gloria Maestre
Gloria Maestre arte digitalean 

espezializatutako ilustratzaile eta diseinatzaile 
bisuala da. Fjord estudioan aurki dezakezu.

Instagram: @dissolve.g
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Sortzaileak,
hauxe da zuen lekua.
Dena etengabe zalantzan jartzen 
baduzue, inkonformismoa banderatzat 
badaukazue eta beti gehiago jakin nahi 
baduzue, leku egokian zaudete.

BizkaiaTech lankidetzarako eta partaidetzarako gune 
irekia da, eta zuen talentua aldarrikatu eta zuen jakin-mina 
ase dezakezue.

Egiten duzuena erakustera gonbidatzen zaituztegu: zuen 
arte digitala, teknologiari edo bizitzari buruzko 
hausnarketak, gai berriak proposatu edota ideia fresko, 
xelebre edo desberdinak azaldu ditzakezue.

Parte hartu nahi baduzue, bidali mezu elektroniko bat 
bizkaiatech@bizkaia.eus helbidera eta pozik egongo gara 
buruan zer daukazuen jakiteaz.


