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Maria José Torrecilla Gorbeak 30 urte baino gehiagoko
esperientzia du arkeologian eta kultura-ondarean. Erdi
Arotik industria-iraultzara arteko historia teknologikoarekin
zerikusia duten azterketa- eta birgaitze-indusketak eta
proiektuak zuzendu ditu. Sakon ezagutzen du pilategi, errota,
burdinola edo zentral hidroelektrikoetan aplikatutako
teknologia hidraulikoaren erabilera historikoa. 2007az
geroztik, La Encartada Fabrika-Museoko teknikarikontserbatzaile lanetan dihardu, Cadaguako energia
hidraulikoa aprobetxatzen duen antzinako ehungintzaindustria batean.
Aldiri: Jakina da Euskal Herriaren historia urari lotuta dagoela
(edozein zibilizazio bezala, uraren presentzia beharrezkoa
zen). Baina, gure kasuan, herria kostaldean dagoela eta duen
klima aintzat hartuta, ez da gauza bitxia ura herri gisa gure
garapenaren protagonista izatea. Asko idatzi eta ikertu duzu,
besteak beste, burdinola, errota eta abarrei buruz. Noiz sortu
ziren lehen burdinolak eta zer ekarri zioten gure herriari?
Maria José: Burdinola hidraulikoek beren lana errazteko
uraren energiaren erabilera egokitu zuten; gure ingurunean
XIII. mende inguruan hasi ziren ezartzen, nahiz eta albiste
dokumentalak XIV. mendean hasi ziren erregulartasunez
aurkezten. Hurrengo 2 zenturietan, burdinaren eta beste metal
batzuen ustiaketa —besteak beste kobrearena— penintsulako
Euskal Herriaren oinarri ekonomikoetako bat izan zen; izan ere,
uraren erabileraren bidez artefaktuak mekanizatzeak aukera
eman zuen ekoizpena eta produktibitatea bera nabarmen
areagotzeko. Industria hori garatzean, kanpoaldearekiko
merkataritza-trukeak areagotu eta Europako Ipar-Hego

ardatzaren harremanak erregularizatu ziren, gure espazio
geografikotik. Haren garapen ahaltsuak eta emankorrak
bigarren mailako sektorearen egituraren zati handi bat zehaztu
zuen Euskal Herrian; burdinaren jarduerak eragin nabarmena
izan zuen sektorearen egituran, bai zuzeneko enpleguetan,
bai zeharkakoetan, garrantzitsuak ziren gainerako sektore
ekonomikoen zerbitzura —besteak beste, nekazaritza,
orientazio-nabigazioa (arrantza, armada, garraioa, zaina
garraiatzea…) edo ontzigintza bera—.
A: Ura faktore erabakigarria izan zen burdinolen sorreran.
Zera irakurri dut: euskal burdinolak hain ziren garrantzitsuak,
Europan kontsumitzen zen burdinaren % 10 gure burdinoletatik
zetorren. Mineralaz beraz aparte, zer beste faktorek izan
zuen eragina industria hau garatu den bezala garatzeko?
MJ: Zenbait gertakari izan ziren metalen galdaketa
hidraulikoak penintsulako Euskadin izan zuen arrakasta eta
garrantzia izateko. Honako hiru hauek izan dira industria horren
garapenaren funtsezko 3 oinarriak: burdina-iturri onak izatea
—haien ezaugarriak labe baxuan (hura baita burdinolan
erabiltzen dena) murrizteko prozesura egokitzen ziren—,
bigarren oinarrizko lehengaia ematen zuten basoen oparotasuna
(egur-ikatza) eta urak bultzatutako aparatu mekanikoak
ezartzeko bide ematen zuen sare hidrografikoa (erregimen
erregularreko ibai emaritsuak eta malda nabarmenekoa
itsasotik hurbil egoteagatik). Beste faktore batzuek, zenbait
etapa eta baldintzatan, sektoreak bere biografiaren
balantze orokorrean izan zuen martxa arrakastatsuan izan
zuten eragina: foru-ordenamenduetan ustiapenerako eta
eraikuntzarako lege-aitorpenak eta pribilegioak eskuratzea;
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herrialdearen iturri egokien hornikuntzan babes eta lehentasun
bereziak izatea; sektore horren garapenak ogibide eratorri eta
zeharkakoetan (ikazkinak, garraiolariak, errentariak, mineral
eta metalaren handizkariak…) biztanleria aktiboaren zati
handi bat inplikaraztea eta, ondorioz, babestu beharreko
jarduera gisa ulertzea; Aro Modernoaren mendeetan sektore
estrategiko gisa ikustea, esate baterako, kontuan hartuta
horregatik abantaila protekzionistak eskuratu zituztela
Espainiako koroako barneko merkatuetan etab.
A: Hainbesteko garrantzia izan zuela aintzat hartuta, noiz
hasi zen burdinolen gainbehera eta zergatik?
MJ: Ur-burdinolek ez dute izan garapen unibokoa eta
lineala. 600 urte baino gehiagoz izan dira, eta hedapenak,
krisiak, egokitzapenak eta abar izan dituzte, XIX. mendera
iritsi arte. Europan industria-iraultzaren etengabeko
garapenaren ondoriozko aldaketek agerian utzi zuten,
batetik, burdingintza-industria horren atzerapen teknologikoa
eta, bestetik, komunikabide berriek sortutako merkatu
zabalenean eta bizienean lehiatzeko zuen ezintasuna. XVIII.
mendeko modernizazio-ahaleginek labe garaiak hedatzeko
oztopoa izan zuten aurrez aurre, eta bariazio tekniko horrek
beste gai batzuk erabiltzeko bide eman zuen (harri-ikatza,
burdina-zainen beste mota batzuk); bertan, baldintzatzaile
geografikoak (prozesuak mekanizatzeko ur-jauzia) ordurako
ez zuen eginkizun erabakigarririk. “Berritu ala hil”; bizi-arau
hori euskal ola-sektorean kalteak eragin zituen ariete bilakatu
zen. XIX. mende luzean bizirik irten ziren burdinolek hilzori
sakona bizi izan zuten, 1900. urte inguruan erabat desagertu
zirela egiaztatu arte. Bitartean, paraleloan, gaur egungo
enpresa siderometalurgiko berriak garatzen joan ziren,
ordurako labe garaiez hornituta.
A: Zer gertatu zen ordurako erabiltzen ez zen eta garatuta
zegoen teknologiarekin? Urak jarraitzen zuen bertan egoten;
aprobetxatzen jarraituko zela ulertzen da…
MJ: Esan dizudan bezala, industria-iraultzaren fenomenoa
pixkanaka ezarri izanak —burdinolak desagertzeko
oinarria— uraren erabilerarako ikuspegi berriak ekarri zituen.
Burdinolaren teknologia bera ahuldu egin zen, harik eta ia
erabat desagertu arte. Baina azpiegitura hidraulikoak, energia
hori aprobetxatzeko obra askok, egokitzapenak izan zituzten,
eta, ondorioz, haien bizitza luzatu egin zen eta, batzuetan,
gainera, sektore ekonomiko berrien garapenaren oinarri izan
ziren.
Aurreko mendeetan, obra hidraulikoa gutxitan baztertu
zen betiko, esaterako: ohiko baliabide izan ziren, besteak
beste, errota bat ezartzea aurreko asmamenaren ordez,
haren gaitasuna bikoiztea eta abar. XIX. mendearen
erdialdetik aurrera, baina, industria-sektore berriek are
arrakasta handiagoz egin zuten errentagarri. Modu masiboan
aplikatu zen zenbait ekoizpen-prozesutan (paperontziak,
mineralaren garbiketa, zurrategiak eta ontzeak…), baina
uraren energia potentzialak, gainera, bere bideari jarraitu
zion. Lehen urratsa: energia zinetikoa beste mekanismo edo
industria batzuk mugitzeko erabiltzea eta, horretarako, gurpil
handiagoak aplikatzea; aldaketa horren bidez, sorkuntza
mekanikoan aurrezpen handia izan zen, izan ere, ez zen
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lurrun-energiara jo behar, kontuan hartuta haren oinarrizko
lehengaian –ikatza– Euskal Herria erabat defizitarioa zela.
Bigarren urratsa, garrantzitsuagoa eta eragin handiagokoa:
jauzi zaharrak —eta berriak— doitzea, sorkuntza
elektroeragilean aprobetxatzeko. 1890az geroztik, zentral
hidroelektriko txiki eta ertainak ezartzeak hazten ari zen
sektorea ekarri zuen; haren aztarna, unitateetan atzera
egin arren, oraindik nabarmena da gaur egun. 1940. urtera
arte, lurralde barruko ia fabrika guztiek zuten beren talde
elektroeragilea, errota asko barne; haiek elektrizitate-hornitzaile
bilakatu ziren inguruneko baserri eta auzoentzat. Gainera, XX.
eta XXI. mendeetako euskal enpresa-egituraren bereizgarri
den sorkuntza elektrikoaren enpresa ahaltsuen hastapenak
garatu ziren. Baina, gainera, gaur egun, Euskal Herriko
minizentralen sektoreak jarraitzen du esanguratsua izaten eta
zati garrantzitsu bat, gure herrialdean energia berriztagarriak
aplikatzeko balantzean.
A: Oraintsu, eta Manu Izaguirreren oroimenez eta hari
omenaldia egiteko, hitzaldia eman zenuen Arkeologi
Museoaren “XI. Topaketen” barruan, “Teknologia hidraulikoa:
Erdi Arotik gaur egunera” izenekoa. Argi dago urak aurreko
mendeetan izan duen garrantzia (ontziolak, errotak…).
Baina, gaur egun, zer eginkizun du teknologia hidraulikoak
gure herrialdean?
MJ: Bada, nahiz eta guztiok oso kontziente ez izan,
garrantzitsua izaten jarraitzen du. Hainbat eta hainbat
zentral txikik sorkuntza hidroelektrikoari esker jarraitzen dute
bizirik, eta, hari esker, presak eta ubideak mantentzen dira,
eta, nahiz eta batzuetan arrain-hazkuntzaren faunarentzat
“oztopo” izan, behintzat ura oxigenatzeko eta irabiatzeko
eginkizuna betetzen dute. Nik neuk ehun urtetik gorako
industria-museo batean lan egiten dut eta, bertan, instalazio
hidrauliko zaharra aktibo kontserbatzen da: XV. mendeko
burdinola baten oinordekoa da; gero irin-errota baten eta
txokolate-errota baten bidez aprobetxatu zen, eta, beste 100
urtez energia eman izan dio Balmasedako La Encartada (18921992) ehungintza-fabrikari. Gaur egun, instalazioak 1910eko
turbina du eta, haren bidez, aprobetxamendu hidroelektrikoan
dihardu, Iberdrola banatzailearen goi-tentsioko sarera
konektatuta. Udal batzuek, erakunde batzuek eta sozietate
partikular batzuek minizentralak mantentzen dituzte, eta
haiek ibaiaren inguruneari ematen diote bizitza. Gainera,
badaude bizirik irauten duten ibai-errota kopuru txikia eta
berreskuratu diren eta bisita daitezkeen burdinolen 3 adibide.
Adibide horiek kasu batzuetan jendearentzat ikusgai daude,
eta erkidegoko 3 lurralde historikoetan daude, eta “egokiro
etxekotutako” energia horren balioaren lekuko dira, bai eta
uraren balioarekiko errespetuan oinarritzen den prestakuntza
jasotzeko eskola ere. Geure kostaldeak olatuen energia
errentabilizatzen duen marea-zentral bat du, eta, era berean,
gure ibai eta paduretan ere izan ziren marea-errota baliotsuak
iradokitzen dizkigu.
A: Oraindik gure geografia osoan (Bizkaian eta Gipuzkoan,
nagusiki) burdinolak, errotak eta beste hainbat egon izanaren
aztarna ugari daude. Zer egiten ari da urari lotutako memoria
hori berreskuratzeko? Eman adibidetzat har dezakegun
kasuren bat.
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MJ: Nahiz eta ehun urte baino gehiagoko industria izan eta
sektore hori gure ekonomiaren, gure paisaiaren eta gure
historiografiaren bereizgarri izan den, hondar eta aztarna
horien gaineko esku-hartzeak ere ez du ez ibilbide bera,
ez sakonera bera. Azterketak eta ezagutzak metatzen joan
dira, baina aztarnatik eta hondar fisikotik erabat bereizita.
XX. mendeko azken 2 hamarkadetatik aurrera hasi da
antzinako euskal burdinola-industriaren lekukotza materiala
ezagutzen eta aitortzen. Ordura arte —baita egun ere—,
nahiko ohikoa zen industria hau ezarri zen lehen mendeetako
asmamenen deskribapen zuhurrak aurkitzea; haien faktore
eta eraikitzaileez hitz egiten ziguten, eskuratutako metalaren
kopuruez… Baina oso gutxi esaten ziguten heredatutako
legatu materialari buruz, edo ezer ez. Ondorioz, pasa den
mendeko azken 2 hamarkaden ondoren, ikono horietako asko
desagertu egin ziren, eta gertakaria kezkagarria izan zen.
Eta, zehazki, hondatze ikaragarri hori gertatu da zenbait
jarduketaren bitartez (Lenbur edo Agorregi Gipuzkoan, El
Pobal Bizkaian), zaharberritze eta berrintegrazioen bidez,
memoria hori berreskuratzeko ahalegina egiten ari zela.
Azken jarduketa horien erritmo berean, hondarren ezagutza
berezian oinarritzen diren ikerketa-lerro berriak garatu ziren:
haien inbentario xehatua, miaketa arkeologikoa —bidezkoa
zenean—, besteak beste ibilbide historiko-kulturalen
artean egoteko identifikazioa, balioespena eta finkapena
(Barbadunen edo Lea-Artibairen ibilbideak). Lortu da haietan
fokua jartzea, anonimatutik ateratzea eta, batzuetan,
tratamendu duinagoak eta dauzkaten sinbolismoarekiko eta
memoriarekiko koherenteak direnak ematea. “Errespetu
handiago” horren adibideak badaude, eta adibide horiek
mota eta izaera ugarikoak dira, eta badugu haiek ezagutzea:
aipatu ditudanen berrintegrazio formala, Igartzaren
berregokitzapena eta babesa (Beasainen; salbuespenezkoa,
espazio urbanizatu berri batean txertatzeko ahaleginagatik);
Bolunbururen kasuan heredatutako ondasunaren finkapena
eta mantentze-lana (Zallan; bertan, Foru Aldundiko
Nekazaritza Sailak bere gain hartu du “hondarrak” egoera
seguruan mantentzea, aisiarako arloaren zati gisa); erabilera
berrietarako errehabilitazioa, higiezinaren identitatearen
oinarrizko ezaugarriak mantenduz, besteak beste, Ansotegi
hotelaren (Etxebarrian) edo Torrelandako familia biko
etxearen (Orozkon) kasuak…
Hala ere, aldizkariaren irakurleak ohartarazteko, aztarnen
konplexutasuna aintzat hartuta —presentzia eta ibilbide luzea
dutelako—, egokia izango litzateke asmamen horiek ezartzeko,
errehabilitatzeko eta/edo egokitzeko proiektuek BENETAN
aholkularitza teknikoa izatea. Izan ere, jarduketaren xede den
ondasunaren ezagutza epidermikoaren ondorioz, zabalkunderako
iturri orokorretan oinarrituta, oinarririk gabeko lanak egiten dira,
besteak beste oraintsu Bizkaian industria honen elementu
enblematikoetako baten gainean egin dena. Ezin dugu,
bisitariaren “erosotasunerako” eta eremua “girotzeko” (oker
ulertuta), erreferentzia bilakatu Zen lorategi bat, bertako
pasaguneek arkitektoak obra historikoan garrantzitsutzat eta
identitariotzat jotzen duena “enkoadratuko” balute bezala;
izan ere, horrek irakurketa okerra eta pastichea eragingo
luke… XXI. mendean, bete-betean? Zorigaiztoko eskuhartzea ikusi dugu; bertan, jarduketaren beraren “diseinua”
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eta materialak begiradaren foku bilakatzen dira; zabaldu nahi
den lanaren balioak “ikusezin” egiten ditu, eta “nagusitu egiten
da” egituraren, haren eraketa-elementuen, mezuaren eta
bere irudi fisikoaren aldean. Are mingarriagoa da, hala izaterik
balego, azterlan arduratsuaren web-orrialdeak Rilkeren aipu
ezaguna jasotzen duela aintzat hartuta (“Lan baten balioa
edo kalitatea ez dago ezer falta ez den tokian, baizik eta
soberan ezer ez dagoen tokian”). “Gutxiago gehiago da” ez da
adierazpen kosmetiko hutsa, bereziki batek azkenean dragqueen bat bezala makillatzea aukeratzen badu… Nork bere
burua ikusarazteko, ziurrenez! Eta, jakina, lan horrek de-neta-rik du soberan.
A: Ibaiak gure industriaren eragile izan dira eta, ondoren,
hainbat urtez, haren “zabortegi” izan dira; azken urteotan,
jendea haren babesaren eta kontserbazioaren garrantziaz
(uraren kalitateari, ekosistemei eta abarrei dagokienez)
kontzientziatzeko kanpainen protagonista izaten ari dira.
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Irudiaren egilea ~ Irati Eguren

arriskuan jartzen dugu hala gure etorkizuna.
A: Uste duzu euskaldunok oraindik badugula urarekin
lehengoa besteko lotura? Uste duzu jendea lotura horren (ia
funtsezkoa) kontziente dela?
MJ: Bada, ezagutza bezala… baliteke, oro har, galdetegi
batek euskaldunek urarekin sentitzen duten historia- eta
ingurumen-loturaren emaitza nabarmena erakustea. Nik neuk
euriaren falta sentitzen dut luzaroan kanpoan nagoenean edo
lehorte-sasoi bitxiak izaten direnean… Eta, jakina, ezagutzen
ditut uraren energiaren aplikazio historikoak. Baina, era
berean, oro har, egungo ia zibilizazio guztiak bezala, nire ustez
oraindik ez dugu ulertzen, inondik inora ere, zer OINARRIZKOA
den, eta ez gure kulturan bakarrik, baita gure bizitzan ere.
Ingurumenaren eta sortu ditugun aldaketa antropikoen
gaineko sentsibilizazio soziala —pixkanakakoa— delaeta, nahiz eta dagoeneko “kalean” dagoen eztabaida izan,
oraindik ez dakigu gauza handirik. Kontzientziazio- eta babeslanek, URA Uraren Euskal Agentziak egiten duenak, besteak
beste, oraindik ez dauzkate merezi dituzten aitorpena eta
balioespena. Ura, jakina denez, funtsezkoa da gure bizitzarako,
eta baliabide hori erabiltzeko, kudeatzeko, gehiegikeriatan
jarduteko… dugun modua gure etorkizunaren oinarria da.
Haren balioaren eta geure ondarea balitz bezala babesteko
dagoen behar larriaren eta kritikoaren kontziente ez bagara
,gizarte gisa dugun etorkizuna arriskuan dago.

Baina, babestu beharreko ondasunez gainera, uste duzu haien
kudeaketa jasangarriaren bidez berriro aberastasuna sor
dezakeen (ez bakarrik ekonomikoa) aukerarik badagoela?
MJ: Errealitatea da ibai bat, ur-ibilgu bat, urmael bat… gai
direla aberastasuna sortzeko, berez; izan ere, bizitzaren
jatorri dira, eta ez dago aberastasun handiagorik. Ez al duzu
uste? (flora, fauna eta hainbat eta hainbat aprobetxamendu,
besteak beste haran eta arro baten drainatzea, ureztatzea,
aisiarako paraje naturala…). Alderdi horretatik, hezkuntza
eta ezagutza planteatu behar dira: burdinolak mugitu ala ez,
zuzeneko ustiapen ekonomikoaren iturri izan ala ez, gure uribilguak gizakiaren bizitzaren egituraren oinarrizko arteriak dira,
eta guk haiekin dugun harreman historikoa eta ezinbestekoa
direla-eta, alertan egon behar dugu, haien osasunari eta egoerari
dagokienez. Ugari daude gure herrialdean, haien izaera
klimatikoa aintzat hartuta. “Bizirik” ez badaude edo hiltzear
badaude… gu geu gara ekosistema horren partaide eta

Oraindik asaldatu egiten naiz zenbait jarrerarekin, besteak
beste: etxeko olioa saneamendu-sarera botatzea, komuneko
tanga zaborrontzi gisa erabiltzea, txorrota zabalik dagoela
harrikoa egitea, hortzak garbitzea eta abar. Ekintza horiek
guztiek zalantzan jartzen dute herri gisa dugun heldutasuna,
gizarte kontzientea garenik edo gure iraganetik ikasbiderik
izan dugunik. Uraren arrazoizko kudeaketak, milaka eta milaka
urteetan izan dugun ondasun mugatuarenak, lehentasunezkoa
izan behar du, bai eta gutako bakoitzaren konpromiso
pertsonala ere. Eta nahiz eta administrazioei, maila guztietan,
kontserbatzeko, babesteko eta hobetzeko eginkizuna
betetzeko eskatu behar diegun, lortuko den emaitza eta
garrantzia handiagoa izango da guk geuk ezartzen baditugu
eginkizun horien gaineko eta gure eguneroko bizitzaren eta
ohituren gaineko urratsak. Sarritan pentsatu izan dut eta
defendatu egiten dut edozein herritarrentzat derrigorrezkoa
izan beharko lukeela hondakin-uren instalazio bat bisitatzeak
eta gure erabilera eta abusuen emaitza ikusteak. Gauza bera
birziklapen-instalazioen, zabortegien eta beste hainbaten
kasuan. Gure gizartea oraindik ez da zabor-zibilizazio horren
jakitun eta ez da kontziente gure ur-ibilguak zikinkeriaren
kanalizazio gisa erabiltzen direla, eta hori huts bat da;
garrantzitsua da huts hori banan-banan gainditzea, azterketa
bat balitz bezala.
===
Larraitz Uriartek itzulia
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