
Basetxe Zaharra sorginduta dagoela esaten
dute. Horri buruz istorio asko kontatzen da. Ho-
rietako asko ez dira benetakoak. Baina aitortu
beharra daukat haren hormek zenbait sekretu
gordetzen dutela. Agian sekretu horietako bat
basetxearen horman azaltzen da guztion aurrean.
Horrela ziurtatzen du askok, eta argazki kamerak
ezin gezurrik esan: harritik bertatik, tristura darion
duen aurpegi ilun batek guri begira dagoela
ematen du.

Basetxea guztiz ahaztuta dago, denboraren
igarotzeari utzita. Bizkaiko Atxondo eta Abadiño
artean kokatuta dago, Durangaldean. Basetxea
bisitatzea desafio bat bilakatu da. Barrenean sartu
eta solairu ezberdinetan zehar ibiltzea oso arris-
kutsua da, zoladurak behera jo baitezake edozein
unetan. Hala ere, badago basetxea bisitatzen due-
nik, agian misterioak topatu nahian edo pertsonalki
esperientzi paranormalak bizitzeko asmoz. Kontua
ez da gutxiagorako…

Harrian txertatua

Barrukaldean odolez zikindutako hormak to-
patu dira, gurutze eta bestelako sinbolo ezezagunak
irudikatuz. Hilkutxetako gurutzeak lurrean botata
azaltzen dira, eta baita eskela bilduma bat ere,
OHE fenomenoari buruzko prentsa zati baten
parean. Psikofonia ugari lortu da ere, bai barrukal-
dean zein inguruetan. Zenbait ibiltarik etxetik
aldentzean sentsazio arraroak izan dituela dio.
Kasualitate misteriotsuak, beti ere basetxearen
inguruan, atrezzo elementu bat balitz bezala.
Horien artean trantzeak hartutako igarle bat, berak
emandako informazioa Melilla eta Bartzelonatik
beste hainbat sensitibok emandakoarekin bat
datorrena…

Ustez sorginduta dagoen leku bat bisitatzea
erakargarria da beti. Baina bisitariak gutxitan

aurpegi bat horman
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Durangaldean dagoen basetxe batean aurpegi berezi bat
ikus daiteke. SEIP elkartearen Bizkaiko ordezkaria den

J. M. Duran Martinez ikerlariak horren berri ematen digu
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Aurpegia  gogor  txertatuta dago harrian
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erreparatzen dio hormatik berari begira dagoen
misterio bati. Giza aurpegi batek, seguruenik
gizon batena, harrian bertan sustraituta dagoela
ematen du, hurbiltzen ausartzen direnei urrunetik
begira. Seguruenik, erreportai hau laguntzen duten
argazkiek irakurlearen irudimena piztuko dute.

Denbora luzez aurpegi horren berririk ez da
izan, pertsona batek ezagutarazi zigun arte.
Basetxe Zaharraren inguruan istorio ikaragarriak
kontatu genizkiolako hurbildu zen basetxera,
eta ondoren hots egin zigun ”horman aurpegi
bat zegoela” esateko. Egia zen. Hara hurbildu
ginenean berehala topatu genuen duda izpirik
gabe aurpegi bat zirudiena. Hormari itsatsitako
aurpegia zen, eta denbora zein errealitatetik
harantza guri begira zegoela zirudien. Misterio-
aren munduan teleplastia deritzenak, hain zuzen.
Antza, urte luzeak emanak zituen bertan. Aur-
pegi bakartia, tristuraz beterikoa, espresio lako-
nikoduna. Etengabe aurrera doan denborak
Basetxe Zaharra, bere etxea, pixkanaka nola
txikitzen duenaren testigu isila.

Bizitza laburra

Sen onak arrazoi naturalez horman azaldu
den orbana baino ez dela agintzen digu. Orban
kapritxosoa, ahalegin haundiegirik gabe giza
aurpegi bat gogora ekartzen diguna. Irudia
hurbiletik ikustean gutako bakoitzak sentitzen
duena inpresio pertsonal eta subjektiboen
eremuan kokatzen da. Onartu beharra dago,
hala ere, orbana bereziki kuriosoa dela, eta
espekulaziorako aukera ematen duela.

Behin batean orbana ezabatzen saiatu ginen,
ura eta xaboia erabiliz, fenomenoa berriro azalduko
ote zen konprobatzeko. Gure ahalegin guztiak,
alta, alferrikakoak izan ziren, aurpegia horman
gogor finkatuta baitzegoen. Oraindik ere bertan
dago, kuriositate eta balentriaz hornituta hara
hurbiltzen denari so. Noiz arte?

Basetxearen teilatua erori da. Zomorroek,
txakurrek zein tximitxek barrukaldea marruskatu
dute. Gela ezberdinetan ordenurik gabe azaltzen
diren altzari eta bestelako trasteak pipien janari
bihurtu dira. Aterik ez dago, zoruan barreiatuta
dauden egur puskak ez badira. Eskailerak oso
arriskutsuak dira kontuz ibiltzen ez direnentzat.

Basetxe Zaharrak bizitza laburra izango du.
Urte askotan zehar basoko zuhaitzen artean erdi
izkutatuta egon da. Orain, ordea, gizakiek zakarki
bota dituzte zuhaitzak, inguruaren lasaitasuna
hautsiz, garapen teknologikoaren mesedean paisaia
artifiziala eratzeko asmoz. Basetxe Zaharraren
horma ahulak azkenetan dira. Bere malko eta
negarra behin leihoak ziren zuloetatik ateratzen
diren bitartean, aurpegi herabeti batek aurrean
dituen egun apurrak zenbatzen ditu. Horman
barneratuta,  beldurgarri eta melankolikoa, inork
ez daki zergaitik eta zertarako azaldu den. Nor
den ere ezin dugu jakin. Eta psikofonia edota
Ouija taularen bitartez emandako erantzunetan
oinarritzen diren espekulazioen bitartez ez bada,
gertaera paranormalaren garrantzi hutsala eskuratu
duen orban beltz hau zergaitik azaldu den ere ezin
izango dugu jakin.

! J.M. Duran Martinez

Basetxea
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Mende gatazkatsua izan zen hura. Espainia
eta Portugalgo Koroen arteko lehia egundokoa
zen. Mendebaldeko munduaren jaun eta jabe
ziren bi inperio horiek. Aita Sainduaren bitarte-
karitzaz Tordesillasen sinatutako hitzarmenak
mundua banatzeko bi inperioen arteko akordioa
finkatzen bazuen ere, aurkitu berria zen Ozeano
Bareak tirabira berriak sorrarazi zituen.

Moluka uharteek berehala erakarri zuten in-
perio horien arreta. Testuinguru horretan, Espai-
niako Koroak espedizio bat agindu zuen uharte
horietara, Garcia Jofre de Loaisaren gidaritzapean.
Zazpi itsasontzi eta 450 lagun inguruz osatua, A
Coruñatik atera zen espedizio hura 1525an. Hel-
burua urrea zein espeziak topatu eta uharte horiek
Espainiako Koroaren agindupean jartzea zen.

Ibilbide traketsa izan zuten zazpi untziek.
Patagoniako kostaldearen inguruan ekaitz batek
Sancti Spiritus untzia hondoratu zuen. Anunciada
izenekoa, berriz, handik denbora gutxira Atlan-
tikoan galdu zen, kostaldetik gehiegi urruntzean.
San Gabriel untziko tripulazioa, azkenik, motinatu
eta Penintsulara bueltatu zen.

Lau karabela baino ez ziren Ozeano Barean
sartu. Baina ez zuten elkarrekin denbora gehiegi
eman. Beste zorigaiztozko ekaitz batek behin
betirako sakabanatu zituen gainontzeko untziak.
Santa Maria de la Victoria untzi nagusiak Moluke-
tara heldu zen bakarra izan zen.

San Lesmes karabela Ozeano Barean sartu eta
gutxira desagertu zen. Baliteke beste karabela

askok izan zuen zorte berbera jaso izana. Agian
karabela horrek hondoa jo zuen eta tripulazio
osoak itsaspean izan zuen azken atsedena. Baina
badaude zioak, ordea, untzi horrek bestelako
zortea izan zuela pentsateko.

Ez zen hondoratu

Robert Langdon australiarra Ozeano Bareko
Nabigazioaren Historiako katedraduna da. Kaze-
tari ohia, The Lost Caravel zein The Lost Caravel
Reexplored izeneko liburuetan bere teoriaren ma-
mia bildu zuen. Horren arabera, San Lesmes
karabela ez zen hondoratu, eta zenbait marinelak,
euskaldun eta galiziarrak gehienak, bizirautea
lortu zuen, haien odisearen aztarnak Zeelanda
Berrian eta Polinesian utziz.

Langdonen arabera, behin Ozeano Barean
sartuta, San Lesmes karabela Moluka uharteetara
abiatu zen, baina Amanu izeneko atoloian traba-
tuta gelditu zen, gaur egun Polinesia Frantziarra
den zonaldean. Hortik atera ezinik, kainoiak
uretara bota behar izan zituzten. Untzia atoloitik
aterata, Anaa uhartean denbora bat eman zuten
eta, bertako emakumeekin elkartuta, seme-alabak
izan zituzten. Marinel horiek edota beraien seme-
alabek Ozeano Bareko hainbat uhartetatik saka-
banatu ziren  –Zeelanda Berria, Tahiti eta Rapa
Nui, besteak beste– eta uharte horietan aztarnak
eta eraginak utzi zituzten.

Karabelak izan zituen nondik norakoak finka-
tzeko, Langdonek aztarna arkeologiko, genetiko
eta historikoak aztertu ditu. Adibidez, Amanuko
atoloian aurkitutako zenbait kainoi XVI. mendea-

XVI. mendean zenbait
euskaldun Polinesiara heldu
zen eta bertako biztanleekin

nahastu zen. Robert
Langdonek garatutako

teoriaren inguruko
polemikak bizirik dirau

euskal
dunak

ozeano
barean
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ren hasieran eginak zirela argitu zuen Parisen
egindako azterketa batek. Langdonek kainoi ho-
riek San Lesmesekoak direla uste du.

Bestelako pistek Langdonen teoria babesten
dute. Batata Zeelanda Berrian noiz eta nola sartu
zen, esaterako, argitu gabeko misterioa da
oraindik ere. Langdonen arabera, San Lesmes
untziak batata hara eraman zuen. Azken urteotan
honako hau ikerketa bide berria izan da
australiarrarentzat.

Maoriek XVI. mendean batatak gordetzeko
biltegi mota berezi bat eraikitzen zuten, harrien
bitartez jasota, tuberkulu horiek arratoien
hatzaparretatik babesteko. Galizako horreoaren
itxura eta funtzioa, hain juxtu. Galizako Pedro
Sarmiento de Gamboa Elkarteko kideek bere
teoria babesten zuen datu berri bat helarazi zioten
Langdoni: biltegi horiei pataca deitzen zaie
maorieraz, galizieraz batata izendatzeko erabiltzen
den hitz bera.

Bestalde, bi mende t’erdi geroago zonaldera
azaldu ziren europarrek bitxitasun ugari topatu
zuten. Jose  Manuel Alonso Ibarrola kazetari
donostiarrak bereziki Bonetxea kapitain
getariarraren ibilbidea jarraitu du. Honek, eta
baita Cook famatuak ere, XVIII. mendean hainbat
sorpresa aurkitu zuen Tahitin. “Bertakoek bazekiten
eskua ematen agurtzeko, izarrak zituzten orientabide
gauean, zenbait hitz gaztelerazko zirudien, indigena
batzuen aurpegi-ezaugarriek mendebaldarrekiko antz
haundia zuten… eta, gainera, Bonetxeak halako batean
gurutze bat ikusi zuela aipatzen du bere bidai-
liburuan”, adierazi zuen Alonso Ibarrolak Egin
egunkarian 1993an agertutako artikulu batean.

Bestelako aukerak

Longdonena ez da teoria bakarra, baina bai
gai honen inguruan ospe gehien eskuratu duena.
Roger Herve frantziarrak beste teoria bat garatu
du. Honen arabera, gure karabela, Zeelanda Berria
eta Tasmaniatik igaro ondoren, Australiara heldu
zen. Ibilbide latza egin ostean, portugaldarrek
harrapatu zituzten galdutako karabelaren
marinelak. Zonaldean aurkitutako zenbait
aztarnen arabera oinarritzen du Hervek bere
proposamena, baina tripulazioak bertan utzitako
eragina Langdonek proposatutakoa baino askoz
txikiagoa izango litzateke.

Beste zenbait adituk jorratutako ikerketak
Hervek proposatutakoaren bidetik doaz. Ozeano
Barearen Ikerketarako Espainiako Elkarteko
presidente den Francisco Mellenek bere iritzia
luzatu digu. “San Lesmes ez zen Tuoamotu uharteetan
hondoratu. Karabelak bere bidea jarraitu zuen,
mendebalderako norbaidea hartuta, Australiako

kostaldea ukitu arte”. Kainoien aferari dagokionez,
XVIII. mendeko untzi batekoak direla diosku, “ez
daukate zerikusirik XVI. mendeko karabelarekin”.

Tahitiko Papeten gaztelera irakasle eta Ikerketa
Iberikoetan doktore den Annie Baertengana jo
dugu ere iritzi bila. Berarentzat karabelak jorratu
zuen ibilbidea da benetako misterioa. Langdonen
teoria, ordea, onartezina da bere aburuz.

Australiarrak hiru motatako eraginak bereizi
zituen: eragin genetikoa, materiala eta espirituala.
“Eragin genetikoa azaltzea zaila bada ere, eragin
materialarena ezin daiteke sostengatu, gutxienez garai
horietako polinesiar herria azpigaratutzat jotzen ez
bada”. Eragin espiritualari dagokionez, Anniek
ere kontrako iritzia azaldu digu: “Zaila iruditzen
zait imaginatzea hain denbora gutxian erlijio
sinismenak sartu izana. Gainera, polinesiarrek ez zuten
atzerritarrik behar munduaren sorreraren inguruko
mitoak asmatzeko”.

Langdonek ala Hervek arrazoia izan,
Ozeano Bareko kultur ezberdinetan sorpresak
topatzen dituzte hortik igarotzen direnek. Santi
Gonzalez eta Mayi Errazkin hondarribiarrek,
Urko eta Zigor euren semeekin batera, hamazazpi
urtez munduari buelta eman zioten belauntzi
batean. Polinesiako hainbat eta hainbat uharteetan
denbora luzea eman zuten, baita Tahitin ere.

Santik Aventura a toda vela  liburuan
idatzitakoak zer pentsa ematen du: “Polinesiera
ikasten genuen bitartean, euskararen eta polinesieraren
hitz asko beretsuak direla konturatu ginen, bai
esanahian zein ahoskeran: aita, aitona, maitea, titia…
Era berean Mayi eta biok zera ikusi genuen, kasik
sinetsi ezinik: tahitiar morroskoek haien tradizioaren
arabera egindako harri-jasoketa ikuskizun bat. Ozeano
Barearen inkognitak”

! Juanma Gallego

Langdonek bi l iburutan bildu zuen bere
teoriaren mamia
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“Kixmi jaio da!”, mendian behera oihuka ari
da jentil gaztea. Garai mitologiko lainotsuan
murgilduta zegoen Euskal Herria datorkigu gogo-
ra. Garai horretan Kristautasuna zabaldu zen, eta
ordu arte jaun eta jabe ziren jentil erraldoiek
kobazuloetan izkutatzeko kondena jaso zuten.
Pagano horiek jende arrunta baino altuago eta
indartsuagoak omen ziren, eta horrela gelditu dira
behin betirako euskal irudimenean.

Euskal Herrian ezezik, kultura askotan man-
tendu izan da zibilizatu gabeko erraldoi hauen
oroimena. Aipatutako jentilak, edota Basajauna
bera, piztien erara bizi ziren pertsonaiak ziren eta
gizakiok animalia hutsa izatetik zein gertu gauden
gogora ekartzen diguten mitoak dira.

Baina guztia ez da iraganeko mitologia. Hasi
berri dugun XXI. mende honetan oraindik ere
badira izaki erraldoien inguruko kontakizunak.
Lagun askorentzat horixe baino ez dira, kontaki-
zunak, oinarririk gabeko fabulak. Beste hainbat
kulturetako lagunen iritziz, ordea, erraldoi hauek
guztiz errealak dira. Haien tradizioaren baitan
betidanik egon diren pertsonaiak dira eta guztiz
normaltzat jotzen dute izaki hauen esistentzia.

Mendebaldarren artean ere mundu osoan zehar
izaki hauen bila ari diren ikerlariak egon badaude.
Gure zientzia eta teknikaren kulturan tabutzat

jotzen diren beste hainbat gaiekin gertatu ohi den
moduan, horietako askok jakin badakite beraien
prestigio akademikoa kolokan jarri dezaketela
“txorakerietan ibilitzeagatik”.

Munduko zonalde ezberdinetan izen propioa
duten izakiak ditugu. Errusian almas esaten zaie.
Bigfoot deitutako piztiak noizean behin Ipar Ame-
rikako egunkarietako orrialdeetan azaltzen dira.
Gauza bera Autraliako yowiearekin. Baina duda
barik ezagunena Himalayako yetia da.

Himalayako erregea

Elurretako Gizaki Higuingarria. Noizbait baten
bati bururatu zitzaion horrela deitzea yeti gixajoari,
eta hortik aurrera esaldi hori alboan izan duen
sanbenitoa da.

Mendebaldarren artean, yetiarekin topo egin
izana adierazi zuen lehena Tombazi izeneko ar-
gazkilari greziarra izan omen zen 1925an. Askotan
errepikatu izan den datu hau, ordea, Peter Kolo-
simo idazle italiarrak idatzitako liburu batean
baino ezin daiteke aurkitu. Iturri bakarra, beraz.

Baina dudarik gabe famatuena eta hoberen
kontrastatuta dagoena Sir Edmund Hillary eta
Tenzing Norgayren testigantza da. Munduaren
gailurra lehen aldiz zapaldu zuten bi lagun hauek

Yetia eta antzeko
izakiak mitologiaren

eremuan sailkatu ohi
dira. Hala ere, zenbait
ikerlari erraldoi horien

arrastoaren atzetik dabil

erraldoien

atzetik
erraldoien

atzetik
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tamaina haundiko oinatz-lerro bat deskribatu zuten
1953an. Zazpi urte geroago bueltatu zen Hillary
yetiaren bila, baina ez zuen ezertxo ere ez topatu.

Lehen saiakera horretatik denbora dexente
igaro den arren, yetiaren inguruko informazioa
topatzea helburu duten espedizioek jarraipena
izan dute. Asmo honekin, 2003an bertan japonia-
rrez osatutako talde bat Himalaya aldera abiatu
zen, puntako teknologiaz horniturik.

Gugandik hurbilago, Juventus Mendi Taldeko
Iñaki Carranza mendogoizale bizkaitarrak basa-
pizti baten hatzaparra zirudiena topatu zuen 2003an
Himalayako Rolwaling zonaldean trekking bat
egiten ari zela. Bertako sherpek berehala ulertu
zuten norena zen aztarna hori.

Telefonoz baieztatu digunaren arabera,
“katalogatu gabeko urtsido” baten zatia dela
ondorioztatu dute Leongo Unibertsitateko adituek.
Orain arte zientziak ezagutzen ez duen hartz mota
bat, beraz, ikerketa horren arabera.

Barmanua

Jordi Magraner zientzialari katalandarrak ha-
mabi urte eman zituen Pakistango Kailash hara-
nean barmanu izeneko izakiaren bila. 2002ko
abuztuaren 2an bukatu zen betirako Jordiren

bilaketa, egun horretan bera eta bere
laguntzaileetako bat erahilda

topatu baitzituzten Chitral
erregioan alokatuta zuten

etxean. Hilketaren arrazoiak
argitu gabe daude oraingoz,
baina zurrumurru batek
gero eta indar haundiagoa
hartu du azken hilabe-
teotan: Jordik erabili ohi
zuen goi mailako ko-
munikazio tresneriak
espioia ote zenaren
susmoak piztu zituen
nonbait. Zonalde eta
garai gatazkatsu batean
lan egiteak ez zion zorte
haundiegirik ekarri Jor-
diri.

Magraner zientzialari
trebea izan zen. Pariseko Historia
Naturalaren Museoan aritu zen

hainbat urtetan, batrazioen
ikerketan espezialdurik.

80ko hamarkadan yetiaren inguruko grina piztu
zitzaion, eta gaia ikertzeari ekin zion. Pakistango
Chitral zonaldean kokatu zuen bere ikerketa gunea,
bertako egoera ezin aproposagoa zelako: barmanu
izeneko izaki bat bertokoen sinismenetan gogotik
sustraitua zegoen, eta mendebaldeko gizartean
yetiaren inguruan zabaldutako istorioek apenas
kutsaturiko zonaldea zen.

Bere ikerketak aurrera joaten ziren heinean,
Jordik gero eta argiago zeukan ideia bat. Horren
arabera, barmanua guztiz erreala zen, eta jatorri
konkretua zuen: Neanderthalgo Gizakia.

“Denborak Magraner jarriko du berak merezi
duen lekuan. Berari zor diogu, hein haundi batean,
gaur egun hominido hauek ‘fosil biziduntzat’
irmotasunez eta segurtasunez jo ahal izatea”.
Bruno Cardeñosak luzatu digun iritzia da. Orain
dela gutxi El código secreto izeneko liburua
plazaratu duen kazetari honen iritziz, “basa ho-
minido bakoitzak bere eboluzio lerro propioa
dauka. Adibidez, Himalayako yetia edo Ipar Ame-
rikako bigfootaren lotura gurekiko oso urrunekoa
izango litzateke. Hala ere, baliteke Errusiako
almastiak edota Pakistango barmanuak neander-
thaldarrengandik biziraun izana”.

Garai batean bi gizadi ezberdinek elkarrekin
topo egin zuten: Cro-Magnonak eta neanderthal-
darrak. Azken hauek zergaitik desagertu ziren
argitu gabeko misterioa da, baina askoren ustez
guk, Cro-Magnonok, era batean edo bestean la-
gundu genuen auzokideen desagerraldian. Magra-
ner eta beste hainbatek proposatutakoa noizbait
baieztatuko balitz aukera polita izango genuke
nolabaiteko barkamena eskatzeko. Beti ere, noski,
zoologiko batean ez bada.

! Juanma Gallego

Jordi Magraner, Pakistanen
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Mundua gobernuek gidatzen dute, antza.
Historia ofizialak inperio eta estatu ezberdinetako
agintariak seinalatzen ditu munduaren gidaritzat,
bata bestearen atzetik. Baina baieztapen sinple
honek inor gutxi asetzen du. Era batean edo
bestean, jende gehienak beste pertzeptzio bat
dauka buruan. G8, Munduko Bankua edota
Nazioarteko Diru Funtsa bezalako foroetan hartzen
dira mundu osoan eragina izango duten erabakiak,
beti ere multinazional erraldoien presiopean.
Horretaz jabetuta, bilera horien aurka jo dute
askotan mundu osoko gizarte mugimenduek.

Baina erabakirik garrantzitsuenak horrelako
foroetan hartzen al dira benetan? Hasiera batean
horrela ematen badu ere, badira bestelako foro
ezezagunagak, agian askoz erabakiorragoak
direnak.

Informazio bila

“Urtero hiru egunetan zehar burutzen den
bilera, Europa eta Ipar Amerikako bankari, eko-
nomilari, politikari eta gobernuetako kide garran-
tzitsuenen artean diren 100 lagun inguru biltzen
duena. Bilera Mendebaldeko herrialde ezberdin
batean egiten da urtero, eta segurtasun hertsiko
giroan burutzen da. Ordezkari bakoitzak bileran
zehar egiten diren eztabaiden inguruko sekretu-
tasuna mantenduko duela zin egiten du. Bileraren
helburua horrela deskribatu izan da: nazioarteko
harremanetan eta politika nazionaletan eragina
dutenei marku pribatu eta informala ematea, elkar
ezagutu eta haien amankomuneko arazoak konpro-
mezurik gabe eztabaidatzeko aukera izan
dezaten”.

Tinko bezain argia. Ez da webgune txiki batean
konspirazioaren teoriaren jarraitzaile sutsua den
lagun batek idatzitako testua, Britannica
entziklopedia ezagunean Bilderberg Biltzarraz
egiten den definizioaren pasarte bat baizik. Nahi
duenak egiazta dezake hori, esaterako, Bizkaiako

Aldundiak Bilbon duen liburutegian. Horrela egin
nuen nik, orain dela hiru urte inguru. Garai
horretan internet ez zegoen hain hedatuta paraje
hauetan eta mota horretako informazioa
eskuratzeak oraindik ere desafio bat suposatzen
zuen.

Egia esanda, harrituta geratu nintzen.
Bilderberg taldearena ez zen oinarririk gabeko
beste kontakizun hutsal horietako bat. Beste behin
ere seriotzat jotzen den iturri bat kontsultatzeak
zalantzak argitzen lagundu zidan.

Kontsulta horretatik denbora dexente igaro da,
eta gaur egun eskura dugun informazio kopurua
itzela da. Gehiegi agian, hainbeste informazioaren
artean zaila baita askotan egokiena aukeratzea.

Elitearen kluba

1954an bildu zen lehen aldiz talde hau
Herbeheretako Oosterbeek hiriko Bilderberg
hotelean. Bilera horrek jarraipena izan zuen
ondorengo urteetan. Herbeheretako Bernard
printzea izan zen Mendebaldeko eliteetako lagunak
bilduko zituen gune bat sortzeko ekimenaren
bultzatzaile nagusia, adiskide zuen Joseph H.
Retingerren proposamenari kasu eginez. Azken
honek, publikoki oso ezaguna ez bazen ere, eragin
haundia izan zuen garaiko inguru diplomatikoetan.
Nazioez gaindiko erakundeek gidatutako
munduaren antolaketa sistema bat eratzea zen
Retingerren ametsa.

Bilderberg taldearen sorrera erabat lotuta dago
Europar Batasuna sortzeko asmoari. Are gehiago,
talde hau jotzen da europar proiektuaren izkutuko
bultzatzaile gisa, eta baita euroa sortzearen
arduradun gisa ere.

Batzorde iraunkor batek gonbidatuak zeintzuk
izango diren erabakitzen du. Horietako askok
errepikatzen dute urte batetik bestera, baina beste

Bilderberg Biltzarrak
Mendebaldeko eliteak biltzen

ditu urtero. Hedabide haundien
presioetatik kanpo, mundu

osoan eragina izango duten
erabakiak hartzen dira bertan

g
 itzalpeko boterea
bilderberg
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Atzeko atea

batzuk urte konkretuetan baino ez dira azaltzen.
Horien artean, adibide esanguratsuenetakoa Bill
Clintonen kasua da. 1991ko Biltzarreko gonbidatu
berezia izan zen, eta 1993an AEBetako presidentzia
eskuratzea lortu zuen.

Isiltasun mediatikoa

Zilegia da pentsatea hain garrantzi haundiko
bilera batek oihartzun haundia izan beharko zuela
mundu osoko hedabideetan. Baina ez da horrela.
Informazio hori ez da masa hedabide haundienetan
azaltzen, zenbait salbuespen alde batera utzita.
Horren arrazoietako bat oso sinplea da: munduko
hedabide nagusienak bi l tzen di tuzten
entramatuetako zuzendariek biltzarretan parte
hartzen dute.

Bilderbergdarren atzetik zelatan aritzen diren
kazetari apurrek gustoko dute bilera horiek agerian
jartzen dituen teknika sainple bezain erraza
erabiltzea. Telefono dei bat baliogarria zaie haien
asmoa gauzatzeko. BBC irratiak berak iaz teknika
hori erabili zuen bere emisio batean: esatariak
hotelari hots egin zion Biltzarra burutu behar zen
egunetarako gela bat eskatzeko. Ezinezkoa zen
gelarik lortzea, hotela itxita egongo baitzen egun
horietan. Hotelean Bilderberg Biltzarra burutuko
ote zen galdetuta, harreragileak berehala erantzun
zion BBCko kazetariari: “ez, ez dakit zer den
Bilderberg Biltzarra”.

Bilderberg ez da mundu mailan dagoen mota
honetako erakunde bakarra. Batzorde Trilateralak,
adibidez, Europa, Ipar Amerika eta Japoniako
zenbait lagun garrantzitsu biltzen du. Bilderberg
Taldearen alaba txikitzat jotzen da. Baina

Trilateralak beste motatako politika jarraitzen du.
Bilerei oihartzun gehiegi ematen ez bazaie ere,
ez da sekretupean aritzen. Itxurak zaindu nahian
edo, webgune ofiziala ere badauka.

Trilateraleko partaideak, noski, oso ondo
aukeratuta daude ere. Bilderberg Biltzarrera
azaltzen den zenbait lagunak Trilateralaren
bileretan parte hartzen du. Horietako bat da, esate
baterako, Espainiako Ford enpresako zuzendaria
den Jaime de Carvajal y Urquijo, bi taldeetako
bileretaran ohizko gonbidatua baita. Trilateralaren
bileretara joaten direnen artean, sorpresa asko
topa daiteke. Ospe haundiko euskaldun bat
erakunde horretako partaidea da. Gogoa eta
denbora izanez gero, irakurlearen esku uzten dut
euskaldun hori nor den ikertu eta asmatzea.

! Juanma Gallego

Informazioa zabalduz

Bilderber.org izeneko webgunean talde honen inguruko informazio ugari bildu du Tony Goslingek. 1996an
jarri zuen martxan egitasmo hau. “Konturatu nintzen pertsona hauek gure gobernuak baino boteretsuagoak
zirela, baina inork ez zituela hauteskundeen bitartez aukeratzen”. Bere webguneak botere ezberdinen
aldetik izan duen jazarpenaz galdetu diogu Tonyri. “Lege mehatxuetaz gain, Demon Internet enpresak
behin batean webgune osoa ezabatu zuen, Bilderberg Taldearekin zerikusirik ez zuen artikulu bat zela
eta. Google bilatzaileak, aldiz, bere aurkiketa-emaitzetatik kendu zuen webgunea, 2002ko Biltzarra bildu
baino hilabete bat lehenago”.

Tony mesfidati agertu zait hainbat galdera egiteko bidali diodan mezu elektronikoari erantzuna ematean.
“Mezu elektroniko guztiak argiak dira NSArentzat. Hots egidazu telefonoz”.

Errealitate gordina azaldu behar izan diot: nire ahozko ingelesak noizean behin datozkidan turistak
Guggenheim aldera bideratzeko baino ez du ematen: yes, O.K., straight on this way until you see a very
big museum… Ez nago ziur Tonyk txantxa harrapatu ote duen. Umore ingelesa eta euskalduna bateragarri
izango al dira? Globalizazioaren paradoxak.

BBCk Pariseko Biltzarraren inguruko
albistea jorratu zuen
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