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2012: Odisea (kutxa)espazioan

001: Odisea espazioan
z ientz ia- f ikz iozko
film ospetsuan mun-
duko hainbat gizaldi
agertzen zaigu, homo

sapiensarena baino lehenagoko
garaitik, etorkizunaren mutu-
rreraino kontatuak. Baina falta
du zerbait. Egia kontatzea.
Izenburutik: 2012: Odisea
(kutxa)espazioan. Hor primate
talde batek kutxazain automati-
ko bat aurkitzen du, adimen
maila altuago baterako zubi. Milioika urte
geroago, ilargi batean lurperatuta ageri den
beste kutxazain automatiko batek, zientzia-
larien arreta piztuko du. Azkenik, NASAko
espazio-misio bateko kutxazain zentralak,
espazio-ontzia gidatzeaz gain, ahoz komuni-
katzeko gaitasuna eta adimen artifizialeko
motor boteretsu bat ditu, baina bere akats
bat agerian ez gelditzeko, tripulazio guztia
akabatzen saiatzen da. Hortxe gure mundua-
ren historia. Hasieratik, amaierara arte. Aur-
kikuntza kasualitatez egin dut, baina ez zait
komeni gehiegi zabaltzea (eremu urriko hiz-
kuntzak babestuta sentitzearen abantailak).
Batetik, aurkikuntza horrek guztiak txundi-
turik utziko zituen, eta Big Bang-aren teoria
kolokan jarriko luke. Nire tresnak espazioko
alderdi “huts” batera zuzendu nituen, uni-
bertsoko hondo-zarata erregistratu eta gero
Lurrera orientatuta objektuak
detektatu asmoz. Hondo-zara-
ta erregistratu ordez, kutxa-
zain-seinale indartsuak iritsi
ziren antena parabolikora. Sei-
naleak kontrastatu ondoren,
unibertso zabalean 65 milioi
argi-urtera beste “kutxazain”
berri bat aurkitu dudala ez
dago ukatzerik. Eta datu
horrek Big Bank-aren nire teo-
ria indartu egiten du, alegia
unibertsoa Kutxa Bank handi
baten leherketaren ondorioz
sortu zela. Eta bestetik,
2012rako munduaren akabera
totala iragartzen duten ahotsei

serio kasu egin beharko
genieke. Senekak mundua ke
artean bukatuko zela adiera-
zi zuen. 1666an ere bukatze-
koa zen mundua, piztiaren
zenbakia zela-eta. 2000.
urtean kaos informatikoak
ere munduaren akabera era-
batekoa ekarriko omen
zuen. Inork ez du asmatu.
Orain arte. 2012an sartu

berri gara, eta maien egutegia amaitzearekin
batera, gure mundua ere pikutara joango da
datorren abenduaren 21ean. Aditu nahi ez
duenak, libre, baina munduaren amaiera
ekarriko duen urtea izango da 2012, bai.
Maien egutegiak iragartzen duena gertatzen
ez bada, honako beste guzti hau gertatuko
delako: gerra nuklearra; zenbait lurrikara;
Eguzkiaren jardueraren maximoa izango da
aurten; hori gutxi balitz, Lurraren eremu
magnetikoaren noranzkoa ere aldatzekoa da
2012an justu; eta asteroide bat ere Lurrera
erortzekotan da 2012an. Hauskorrak gara,
eta aurten ezin gehiago. Eta ez bada horrela-
ko ezer ere gertatzen, orduan 2012an mun-
duaren eta unibertso osoaren amaiera ziur-
ziur eragingo duena honako hau izango da:
kapitalismoak (munduko bankuek) sortu
duen krisiak zulo beltz bat sortuko du. Atze-
ratuta gabiltza. Hasi da sortzen. “Duela 10
urte euroa ezarri zenetik prezioak %23 igo

dira, Erosketa saskia %48 igo
da. Etxebizitzaren prezioa %66
igo da”. Zulo beltzak Uniber-
tsoaren gainerako beste guztitik
erabat isolatuta dauden espa-
zioaren arloak ditugu, “Euro-
pako bankuek 115 milioi ingu-
ruko birkapitalizazioa behar
dute krisia gainditzeko”, eta
inguruan egon litekeen materia
irentsiz segituko dute, guztiare-
kin amaitu arte. Ez ote da amai-
tuko behingoz?
Etsipena, hargatik,
lehen ez bezalako
mundu berri baten
ataria izan liteke. n
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