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erregistratuta geratzen
diren ahots eta bestelako
soinuak dira psikofoniak
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Aitortu beharra daukat. Inoiz ez dut izan espe-
rantza askorik psikofonia bat lortzeko. Baina hala
ere horiek lortzen saiatu naiz behin baino gehia-
gotan. Eta ia beti, zelan ez, leku “berezi” batera
egindako txangoetan. Otsate, Atxondoko basetxea,
Unbe Gana Aralargo Santutegia… horrelakoetan
txorien kanta eta haizearen soinua erregistratzea
baino ez dut lortu. Esan beharrik ez dago soinu
horiek ere guztiz interesgarriak direla, eta txikitan
nuen ornitologiaren inguruko zaletasuna berpizten
lortu dutela.

Neskalagunak debekatuta dit gure etxean espe-
rimentu psikofonikorik egitea.  Badaezpadan ere.
Berak jende askok gai hauekiko mantzentzen duen
jarrera bera agertu du beti. Nik izen bat daukat
horretarako. “Badaezpadakoaren teoria”. Ez da
ziurrenik soziologia liburuetan sartuko den kont-
zeptua, baina nahiko adierazgarria dela ezin uka.

Txantxak aparte utzita, argi dagoena da gehie-
netan psikofoniek benetako ikara sarrarazten di-
gutela. Euskadi Irratian jarri ditugunean jakin
badakigu jende askok benetako beldurra pasatu
duela. Kaiako zenbait irakurlek ere psikofoniekin

izandako esperientzia helarazi digute. Beti ere
zirrara berezia sorrarazten duen fenomenoa da,
agian zuzenean misterioarekin aurrez aurre topo
egiten dugulako.

Ahots paranormalak

Kaia agerkaria inauguratu zuen Otsateri
buruzko artikuluan fenomeno honen historiaren
inguruko zertzelada batzuk marraztu genituen.
Oso gainetik komentatu genuen zelan Friederich
Jürgensonek lortu zituen lehen psikofoniak. Baina
gauzak ondo zehazteko, esan beharra dago Jürgen-
son baino lehen zenbait aurrekari izan zirela,
gehienbat espiritismoaren inguruko mugimendue-
tan.

Orain arte erabili dugun terminoa bera ere ez
da guztiz zehatza. Normalean “psikofonia” gisa
izendatzen ditugu, baina badira bestelako termi-
noak nahiago dituztenak. Horrela, askok parafo-
nema izendatzen dituzte, edota ingelesetik
hartutako Electronic Voice Phemomena-ren akro-
nimotik, “EVPak”. Psikofonia terminoak psikean
kokatzen du fenomenoaren abiapuntu, eta hau ez
da guztien gustoko.
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Transkomunikazio instrumentalaren munduan
dabiltzanek “transaudio” gisa ezagutzen dituzte
ahots horiek. Teknika sorta hau lantzen dutenak
gure errealitatetik harantzago ustez dauden entee-
kin kontaktua izaten saiatzen dira, eta horretarako
teknologia erabiltzen dute. Eta ez pentsa soilik
soinu kontuetan gerartu direnik. Horrela, psiko-
foniak ezezik, psikoirudien bila abiatu da lagun
asko eta asko. Ustez beste errealitate batean diren
enteen irudiak lortzen saiatzen dira, eta horretarako
oso metodo bitxiak erabiltzen dituzte. Gainetik
azalduta, bideokamera batez telebista pantaila
batean agertzen den “zarata” grabatzen dute, eta
hortik inteligentzia baten irudia topatzeari ekiten
diote.

Orohar gertaera paranormal askorekin gertatzen
dena errepikatzen da hemen ere. Jendearen artean
hipotesirik ezagunena “transzendentala” izenda
genezakeena da. Hipotesi honek hildakoen arimen
ahotsarekin parekatzen ditu psikofoniak. Baina
bestelako teoria asko proposatu dira fenomeno
berezi honen misterioa argitu nahian. Hauen oi-
narria psikean dagoela diote batzuk. Beste batzuk,
aldiz, ezagutzen ez dugun arrazoiak direla eta
zenbait tokitan txertatuta geratzen diren soinuak
direla proposatzen dute. Edota bentrilokia inkon-
tzientea arrazoi gisa proposatzen dutenak. Hauen
ustez konturatzeke sabelhiztunarena egiten dute
zenbait pertsonek, ahots kordak konturatu gabe
mugitzen dituztelarik.

Zer egin

Ahots hauen jatorria non dagoen ezbadakigu
ere, horiek lortzen saiatzea interesagarri izan
daiteke. Baina zein da psikofoniak lortzeko me-
todoa? Nahi dugun bezain konplikatua izan dai-
teke, baina baita oso sinplea ere. Grabagailu bakar
bat nahikoa zaigu psikofoniak lortzen saiatzeko.
Esperimentua egiteko leku lasai bat aukeratu
ondoren, erabili gabeko zinta ala diska jarriko
dugu grabagailuan. Kanpoko mikrofonoa eskura
izanez gero, askoz hobeto, horrela grabagailuak
berak sorrarazitako zarata ekidituko baitugu.
“Record” sakatu, eta ondoren isiltasuna manten-
duko dugu, bizpahiru minutuz. Entzuten ditugun
zarata guztiak papertxo batean apuntatuko ditugu.
Behin hori egin dugula, zintan grabazioa arreta
handiz entzuteko une erabakiorra heldu zaigu…

Eta egin berri dugun grabazio horretan normala
ez den zeozer topatuko bagenu? Lehenik eta behin
soinu edo ahots hori jatorri ezagunik ez duela
ziurtatzen saiatuko gara. Pertsona batek baino
gehiago grabazioa entzuten badu hobe, horrela
bertan zer esaten den argitzea errazagoa egingo
zaigu. Adituren bati psikofonia hori helarazita
beste pisuzko iritzia jasoko dugu.

Ahots horiek mezu zehatzaren bat utziko ba-
lute, adituen aholkua argia da: lasaitasuna man-
tendu eta ez egin jaramonik esaten denari. Izan
ere, gertaera “paranormaltzat” jotzen ditugunak
ez dira arriskutsuak, baina gizakiok geure burua-
rekin egin ditzakegunak bai.

Juanma Gallego

Lagun askok irudien zaratan psikoirudiak bilatzen ditu
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Iraganari begira

Tradizioaren arabera, Griala Jesukristok azken
afarian erabili zuen kopa izan zen. Romako dok-
trina ofizialak dio Griala Valentziako katedralean
gordetzen dela. Hala ere, bati baino gehiagori
harrigarria gertatu arren, Itun Berrian ez da haren
aipamenik batere agertzen. Izan ere, Grialari
buruzko lehenbiziko aipamena erdi aroko poeta
batek egin zuen: XII. mendeko Chrétien de Troyes
poeta frantziarrak Perceval edo Grialaren ipuina
idatzi zuen, eta horixe da kondairaren lehenbiziko
aztarna idatzia. Garai berean Boron-eko Robert
poetak Grialaren inguruko beste kondaira bat
zabaldu zuen: haren arabera, kopa hura Kristoren
odola jasotzeko erabili zuen Arimateako Josek.
Griala eta odolaren arteko harreman horrek ga-
rrantzi handia hartuko zuen gerora.

Historiarekin jarraituz, XIII. mendeko Wolfram
von Eschenbach poeta alemana izan zen Grialaren
kondaira hizkuntza germaniarren eremuan sartu
zuena. Hala ere, Eschenbachek ez zuen kopa
bezala irudikatu, harbitxia bezala baizik, Luzifer
aingeruak San Miguelen kontrako borrokan galdu
zuen koroako harbitxi magikoa hain zuzen. Oso
garrantzitsua da jakitea kasu honetan Luzifer ez
zela deabrutzat hartzen, Argiaren aingerua bezala
baizik.

XIX. mendean, Richard Wagnerrek ere erabili
zuen Grialaren kondaira bere operetan: Lohengrin
eta Parsifal operetan agertzen da, beti odolaren
eta garbitasunaren ikur gisa... Odola eta garbita-
suna, oso nahasketa arriskutsua. Izan ere, garai
hartan ideologia abertzale, militarista eta antise-

mitak gero eta indar handiagoa hartzen ari ziren
Europa osoan. Arraza arioa goraipatzen zuten
egileek gero eta arrakasta handiagoa zuten. Dena
den, oraindik Grialak kristautasunarekiko harre-
manari eusten zion. Horrek, baina, galdera bat
sortzen digu: nola liteke azken batean erlikia
judutarra zen hura, arraza arioaren ikur gisa hartu
izana? Erantzuna ulertzeko, kontuan hartu behar
dugu egile arrazista haiek (haien artean R. Wag-
nerrek berak ere) ez zutela sinesten Jesukristo
judua zenik. Aitzitik, Jesus arioa zen, eta juduek
bidegabeki hil zuten. Eta Haren odol garbia jaso
zuen kopa arraza arioaren kontrako krimen goren
haren ikur bihurtu zen.

Horrenbestez, XIX. mendeko mugimendu eso-
teriko, antisemita eta abertzaleak Grialaren kon-
daira erabiltzen hasi ziren arrazaren garbitasunaren
metafora gisa. Alemanian mugimendu horiek
indar handia hartu zuten, ariosofismoa bezalako
ideologia arrazistak sortuz.

XX. mendea hasita, Grialaren kondairak gero
eta harreman ahulagoak izan zituen kristautasuna-
rekin. Orain Griala Europako antzinako erlijio
paganoen ikurra zen. Egile anitzek Griala barne
bilaketa baten sinbolotzat hartzen zuten. Egile
haiek espiritualtasun berri bat aldarrikatzen zuten,
mundu materialistegi haren kontrakoa. Baita erlijio
judu-kristau zapaltzaileen kontrakoa ere. Naturaren
erlijioen aldeko apustua egiten zen, behialako
ohitura, kultu eta sinesmenak sutsuki aldarrikatzen
ziren... eta naziek indarra hartu zutenean, egile
haiek guztiek haien alde egin zuten.

Benetan bilatu zuten naziek Griala? Eta, hala izan baldin
bazen, zergatik? Zer lortu nahi zuten haren bidez?

Naziak
 eta

Grialaren
bilaketa
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Orain arte errandakoa kontuan hartuta, ulert-
zekoa da naziek hain gustoko izatea Grialaren
kondaira, garbitasun eta odolaren ikurra baitzen
ordurako, baita Germania zaharraren sustrai pa-
ganoena ere. Gainera, tradizioaren arabera, Griala
zaldun aukeratu bakar batzuen esku bakarrik
egonen zen, eta nazien interpretazioan, Griala
arraza arioari zegokion, gizaki guztien artean hura
baitzen arraza gorena. Griala lortuko zuen nazioak
berpizkunde espirituala izanen zuen, eta -
Kristautasunak ukaturiko- bere benetako sena
berreskuratuko zuen.

Horregatik bilatu zuten naziek Griala. Batez
ere Pirinio katalanetan ibili ziren haren bila,
Montserrat eta Montsegur mendietan, Von
Schenbachen kondairaren arabera Griala Montsal-
vat izeneko mendi batean baitzegoen. Otto Rahn
SSetako ikerlaria izan zen bilaketa horiek zuzendu
zituena, 30. hamarkadan. Rahnek “Luziferren
gortea” izeneko liburuan eman zuen bilaketa
fantastiko haren berri. Haren ustez, Griala kataroek
gorde zuten Montsegurreko gazteluan. Izan ere,
kataroak Europako antzinako erlijiora itzuli nahi
zuten arioak ziren, Naturaren kultuetara alegia.
Romak ezin zuen halako heresiarik onartu eta
kataroen kontrako gerra odoltsua piztu zuen.
Ondorioz, indar kristauek kataroak sarraskitu
zituzten eta haien gotorlekuak (Montsegur barne)
suntsitu. Baina hori baino lehen, kataroek Griala
ezkutatzea lortuko zuten, eta hortxe egonen zen
oraindik, Pirinioetako tokiren batean, arraza ario-
aren berpizkundearen zain.

Dakigunaren arabera, naziek sekula ez zuten
Griala aurkitu. Bestalde, Rahn 1939. urtean hilda
agertu zen oso modu susmagarrian. Gaur egun
uste da SSek berek hil zutela: Rahn homosexuala
eta alkoholikoa zen, eta gero eta kritikoago azal-
tzen zen erregimen naziarekiko. Grialaren ikerlaria
oso deseroso bihurtua zitzaien SSei. Hala ere, hil
ondoren ere, agintari naziek behin eta berriro
argitaratu zituzten Rahnen liburuak.

Griala, dena den, ez da naziek bilatu zuten
erlikia bakarra. Dakigunez, Hitlerrek Longinos
Lantza (Jesukristo hil zuen arma) ere eskuratu
zuen. Longinos Lantza Habsburgo errege etxearen
altxorraren parte zen, eta Vienan gordetzen zen.
1938an Austria Reicharen baitara sartu zenean,
Hitlerrek agindu zuen Lantza Santua Hanburgora
eramateko. Historia ofizialak dio antzinako errege
etxe alemanen legitimitate itxura eman nahi ziola
Hitlerrek bere III. Reichari. Beste teoria ausarta-
goen arabera, ordea, Führerrak Lantzaren indar
esoterikoa erabili nahi zuen, kondairak argi eta
garbi erraten baitu Lantzaren jabea gaindiezina
dela gerran.

Beti bezala, bi bertsio eta egia bakarra.

Alberto Ladron Arana

Albertoren azken nobela,  nazien
sinismen esoterikoen inguruan

Otto Rahn
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Katalejua

Su baten inguruan bilduta gaude. Edari eta
janari faltarik ez dago, batak zein besteak ekarrita.
Udako gauak zeru izartsu bezain polita oparitu
digu gaurkoan ere.

Gure kontuetaz hizketan ari gara. Baina halako
batean, ia bapatean, lagun batek hizketaldiaren
tonua guztiz aldatzen duen gaia aipatu du. Aurpegi
alaiek pixkanaka bestelako itxura hartu dute.
Harridura, beldurra eta zalantzaren artean kokatzen
den aurpegia jarri du askok.

Bere adiskide bati gertatutakoa kontatu behar
digu orain. Gainera gure herritik gertu izandako
istorioa da. Alboko herriko jaietatik bueltan gertatu
omen zen, kotxean zihoazela…

Hau izan da betidanik kaleko istorioen trans-
misioa bultzatu duen giroa. Sua, eta suaren ingu-
ruan sorrarazten den giro berezi hori. Gaurkoan
internet eta bestelako komunikabide berriek izu-
garri azkartu eta ugaritu dute istorio hauen trans-
misioa.

Kaimanak albistegian

Kaleko istoriak dira. Hiri-kondairak, edo,
FOAFs, ingelesez. “Friend of a friend tales”.
Lagun baten lagunaren istorioak.

Errepideko bihurgunean auto-stopa egiten duen
neskaren istorioa, saltxitxa fabrika batean desa-
gertutako langilearena edota Coca-Colaren formula
sekretuaren inguruan diren kaleko istorioak bene-
tako klasikoak dira.

Bizitza propioa duten istorioak dira. Denboran
zehar mantendu, garatu eta gaurkotu egiten dira.
Eta, antza, afera honetan globalizazioa aspaldikoa
da. Izan ere, horietako zenbait istorio ia unibert-
saltzat jo genitzake. Gaia sakonki ikertu dutenek
diotenaren arabera, askotan gure inguruetan esaten
direnak beste nonbaiten, askotan oso urrun, jaio-
tako istorioen bariazioak baino ez dira.

Ezagunen batek kontatzen digunean, baliteke
ez sinistea, baina istorio horiek hedabideetan
azaltzen direnean sinesgarritasun osoa irabazita

Kaleko
istorioak
Hiri kondairak ahoz aho dabiltzan
istorioak dira. Sinesgarritasuna
ematen diegu askotan, faltsuak
diren arren
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daukate. Vocento taldeko aldizkari famatu batean,
adibidez, lapurrek erabiltzen omen duten kode
sekretua argitara eman zuten. Eta Espainiako
telebista bateko berriemale batek New Yorkeko
estoldetan diren kaiman erraldoien inguruko kro-
nika egin zuen aspaldian.

Konfidantza nori?

Coca-Colaren formula bi lagunek baino ez
dute ezagutzen, eta debekatuta daukate hegazkin
bera hartzea. Aspalditik entzundako kaleko isto-
rioa. Beste klasiko bat, dudarik gabe.

Mundu osoan zehar barreiatutako “bizitzaren
txispa” kaleko istorio askoren protagonista da.
Istorio hauek hain zabalduta daude inkluso enpre-
saren webgune ofizialean tarte oso bat dagoela
horrelako “zurrumurru eta mitoei” eskeinia.

Baina zelan bereizi daiteke kaleko istorio bat
benetako gertaera batetik? Zenbait kasutan asmo
hori nahiko era errazean gauzatu badaiteke ere,
badira kontrastatzeko zaila izaten direnak.

Horren adibide dugu satelite bidezko irudiak
protagonista dituen istorio bat. Aspalditik entzuna
da Txinako Harresi Handia espaziotik begi hutsez

ikusten den giza eraikin bakarra dela. Horrela
uste izan du mundu guztiak, eta baita txinatarrek
ere. Baina 2003an Txinak espaziora bidalitako
lehen gizakiak berak harresia ez zuela ikusi esan
zuen. Eta Txinako agintariek “errealitatea” onartu
behar izan zuten, testu liburuetatik “sinismen”
hori kenduta.

Sinismena? 2004ko maiatzan Europako Espa-
zio Agentziak gauzak bere lekuan jarri zuen:
harresia espaziotik ikusgai zen, eta horren froga
gisa argazki bat helarazi zien hedabideei. Zientziak
bere ebazpena emana zuen. Baina handik 10
egunetara esandakoa gezurtatu behar izan zuten.
Argazkiotan ikusten zena ez zen harresi haundia,
ibai bat baizik.

Horrelako gertaera batek argi uzten digu asko-
tan zein zaila den egia eta gezurra bereiztea.
Seguruenez gutako inork ez du aukerarik izango
espaziora bidaiatzeko eta Txinako Harresia begi
hutsez ikusgai ote den konprobatzeko. Beraz baten
bati delegatu beharko diogu gure konfidantza.
B e s t e  p e r t s o n a  e d o  e r a k u n d e  b a t i
“sinesgarritasuna” eman beharko diogu.  Nori
ordea?

Juanma Gallego

Bihurguneko neska

Dagoeneko gaua sartu da, eta euria etengabe
ari du. Kepa bere autoa gidatzen ari da, lanetik
bueltan. Bapatean auto-stopa egiten ari den
neska gazte bat ikusi du. Ez dago trafiko askorik
ordu horretan, eta arraroa gertatu zaio horrelako
ordu horietan norbait auto-stopa egiten ikustea.
Kotxea berehala gelditu eta neska hartu du.
Atzoko partean sartu da neska, mesfidati agian.
Biak hizketan hasi dira, eguraldi kaxkarra aitza-
kitzat hartuta. Baina bapatean neskaren ahotsak
tonu serioagoa hartu du.

- Aizu, arren, hartu kontu handiz bihurgune
hori. Oso arriskutsua da. Ni neu hor bertan hil
nintzen.

Kepak atzera bota du begirada, aztoratuta.
Baina kotxearen atzekaldean ez du inor topatu.

Estoldetako kaimanak

New Yorkeko saneamendu zerbitzukoak na-
hiko beldurtuta daude azken hilabeteotan. Eta
kontua ez da gutxiagorako. Diotenez, New Yor-
keko estoldetan kaimanak topatu dituzte. Bai
kaimanak, benetako kaiman erraldoiak!

Baina nola demontre egon daitezke kaimanak
estoldetan?. Ez pentsa beste munduko gauza
bat denik. Kontuak azalpen erreza du. Jende
askok hegoaldean ematen ditu oporrak, Florida
eta Lousiana bezalako Estatuetan. Hor kaiman
kumeak erosten dituzte. Oso animalia txiki eta

xelebreak dira. Baina tira, badakizu, oporren
bueltan etxera ekarri eta kaimantxo horiek
ikaragarri hazi egiten dira. Beldurtuta, eta jakinda
kaimanak erostea debekatuta dagoela, arazoari
irtenbide erraza topatu diote askok. Komunetik
bota eta listo, akabo arazoak.

Kaiman-kume horietako askok bizirautea
lortu dute, eta orain kaiman erraldoi horiek dira
estoldetako benetako erregeak. New Yorkeko
azpikaldearen jaun eta jabe.…

Sorpresa, sorpresa

A ze pasada! Oraintxe bertan eman berri
dute, aizu! “Sorpresa, sorpresa” horretan… bai
telebistako programa hori. Nik ez dut ikusi baina
Ainhoak bai, eta oraintxe bertan kontatu dit
telefonoz!

Kontua da sorpresa bat prestatu behar ziotela
neska bati. Ricky Martin eraman dute bere etxera,
bere ametsetako mutila. Etxea kameraz josita
zegoen, eta guzti guztia harrapatu dute. “Tipa”
 hori etxean sartu, zapatak kendu eta ohera joan
da, lasai asko, bere txakurtxoarekin jolasean.
Baina halako batean neska altxatu da, sukaldera
joan, eta marmelada pote bat hartu du hozka-
ilutik. Gero ohera bueltatu da, bere txakurrarekin.
Halako batean gona eta kuleroak kendu ditu eta
hankartea marmeladaz josi du! … Ricky Martin
gixagoa armairuan zegoen izkutatuta, eta ezin
duzu imaginatu ze nolako tonto itxura zeukan!
Emisioa berehala moztu dute, baina ia guztia
ikusi da!



KAIA 4. alea | 2004ko uda

7

Atzeko atea

Frank Olson-ek bere buruaz beste egin zuen.
1953ko azaroaren 19an New Yorkeko Hotel ba-
teko hamargarren soilairutik bere burua bota zuen.

Bi hamarkada baino gehiago pasatu ziren us-
tezko suizidio horren atzean zeuden benetako
zioak argitu ziren arte. 70 mikrogramo inguru
LSD sartu zioten Olsoni bere edalontzian.

Frank hura zen edonolako pertsonaia. Ame-
rikako Estatu Batuetako Armadaren zerbitzuan
aritutakoa zen, eta aberriaren aldeko bere zerbit-
zuak bide ilunetatik joanak ziren. Special Opera-
tions Division izeneko taldean zebilen Olson,
Camp Detrick-eko Armadako Biologia Zentruan.
LSDaren efektuak ikertzen ari zen bere buruaz
beste egin zuen garaian. Bere helburuetako bat
LSD bezalako aluzinogeno indartsu bat galdeke-
tetan zelan erabili ahal zen ikertzea zen. Eta,

bizitzaren ironiak, berak beste gizakiekin hainbes-
teetan ikertutako drogak suizidiora eraman zuen.

Komunisten ahalmen ikaragarriak

1949an Josef Mindszenty Hungariako gotzai-
nak Budapesten epaitu zuten. Mundu osoaren
harridurarako, agintari komunistek bere aurka
aurkeztutako salaketak onartu zituen.

Urtebete geroago iparramerikarrak Koreako
Gerran murgildu ziren. Eta gerra horren hasieratik
ipar korearrek gudan hartutako lehen gatibuek ere
sopresa eman zuten. Soldadu iparramerikarrek
kapitalismoaren basakeriak salatzen zituzten gutun
zein irrati bidezko mezuetan.

Nola zen posible hau guztia? Zalantzarik ez
zegoen. Komunistek buru-jate edo “burmuinaren
garbiketan” aurrerapausu itzelak eginak zituzten.

Mk-Ultra
programaren

bitartez AEBek
portaeraren

gaineko kontrola
lortu nahi izan

zuten

Burmuinaren
kontrola helburu
Burmuinaren
kontrola helburu
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Atzeko atea

Eta aurkikuntza arris-
kutsu horien aurrean,
iparramerikarrek
aurrea hartu behar
zuten ezinbestean.
Horretarako CIAk
Mk-Ultra progra-
ma martxan jarri
zuen.

Gaur egun ja-
kin badakigu ko-
rearrek erabilitako
metodoak ez zirela
izan, orohar,  beste
munduko kontua. Ge-
hienbat doktrinatze pro-
zesua garatzen zuten,
gatibuak egindako kolaborazioa
eskertuz eta kolaboraziorik eza zi-
gortuz. Gizakia gizakia denetik erabiltzen den
teknika berbera.

Ikerketa ofiziala

Mk-Ultraren inguruko lehen datuak 1977an
publikora zabaldu ziren. Urte horretan AEBetako
Senatuko batzorde batek gaia ikertu zuen. Garai
horretan CIAko zuzendari zen Stansfield Turnerrek
berak ere batzorde horren aurrean deklaratu behar
izan zuen.

“Society for Investigation of Human Ecology”.
Giza Ekologiaren Ikerketarako Elkartea. Antro-
pologoez beteta irudika genezakeen elkarte hori,
ordea, CIAren estalkia baino ez zen. Horren bi-
tartez finantziatu zituzten burmuinaren kontrola
helburu zuten esperimentuak.

Burmuinaren sekretuak ezagutzea amets ezin
erakargarriagoa da. Are gehiago inteligentziaren
mundu ilunean aritzen diren taldeentzat. Demagun
espioitza lanetan abiatuko den agente bat dugula.
Harrapatuta izanez gero, bahitzaileek zenbait
informazio baliotsu harrapatu ahal izango lukete.
Baina, lortuko bagenu agente horren burmuinetik
zenbait informazio ezabatzea? Nolabaiteko am-
nesia partziala eragitea? Eta alderantziz? Harrapatu
berri dugun agente atzerritar horren burmuinean
diren sekretu guztiak errez ezagutuko bagenitu?
Horiek ziren, azken finean, programa hau asmatu
zutenen ametsetako bat.

Buru-jatea helburu

Mk-Ultraren in-
guruan AEBetako
Senatuak eratu zuen
batzordeak berak
aipatu zuenez, 30
unibertsitate eta
elkarte baino ge-
hiagok parte hartu
zuen Mk-Ultraren
inguruko saioetan.

Zenbait zientzialarik
horren berri zehatza

bazuen ere, argitu be-
harra dago gehienek ez

zekitela haien ikerketen
finantziazioaren atzean CIA

agentzia zegoenik.

Ikerketa hauen artean, agian gehien dokumen-
tatuenak Montrealgo Allan Memorial ospitale
psikiatrikoan Ewen Cameron doktoreak garatu
zituenak dira. Berak jakin bazekien CIArentzat
lanean ari zela, eta krudelkeriaz betetako  esperi-
mentuak garatu zituen bertan: electrosockak,
bakartze sentsorialak… eta benetako torturatzat
jo genitzakeen beste saio asko eta asko. Cameronek
akuri gisa ospitale horretan zeuden gaixoak erabili
zituen inpunitate osoz.

Ez ziren izan esperimentu bakarrak. CIAk
berak kudeatutako putetxeetan sexua eta drogen
arteko konbinaketa informazioa ateratzeko zuen
baliogarritasuna ikertzeko behaketa gelak martxan
jarri zituzten. Hipnosiaren bitartez hiltzaile pro-
fesionalak eraikitzeko saiakerak egin ziren ere.
Azken finean, Mk-Ultra ez zen programa bakar
bat, programa ezberdin askoren batuketa bat baizik.
Guztira 149 proiektu garatu ziren gizabanakoen
portaeran eragina izateko helburuarekin.

Mk-Ultra ametsgaizto baten oroimena baino
ez omen da. Baina gaur egun Mk-Ultra bezalako
programen bitartez bereganatutako ikaspenak
mundu osoko ziegetan praktikan jartzen direla
pentsatzeko arrazoi nahikoa dago. Eta agian uste
duguna baino hurbilago ere.

Juanma Gallego
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