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Chomsky eta hasankeyf 

Noam Chomsky. BBVA Fundazioak 
munduko hizkuntzalari famatue-
nari Giza-Zientzien Saria (400.000 

euro) eman dio. Saria apirilean eman zio-
ten baina Chomsky ez zen Madrilera joan 
eta omenezko ekitaldia Bizkaiko hiribu-
rura ekarri nahi izan dute. Hona ere ez da 
etorri. Chomsky bi arrazoiengatik ezagu-
na da. Guk, batxilergo ikasle garaian bere 
hizkuntzaren teoriak ezagutu genituen, 
gaztelaniazko testuetan, Fernando Láza-
ro Carreterekin batera. Ongi gogoratzen 
dut, Benita, gure ama zenari, behin, 80ko 
hamarkadan galdetu niola ea Chomsky 
ezagutzen al zuen? Eta ezustekoa hartu 
nuen baietz erantzun zidanean. Berak bai, 
iparramerikar gehien-gehienek aldiz, ez. 
NATOren aurkako kanpainan murgildu-
rik luze egon ginen eta Chomsky, AEBe-
tatik gure alde jarduten zuen intelektual 
gutxienetarikoa zen. Hitzkuntzalaria iza-
teaz gain aktibista anti-inperialista legez 
(Vietnam, Timor, Palestina, Nikaragua 
edo NATOren kanpainetan…) ari zen eta 
kartzela barrutik bisitatu ere. Uniber-
tsitatean eta diru-instituzioetan ez zaio 
haren zintzotasuna horregatik eskertu.   
 
BBVA. Duela gutxi Yayo Herrero lagun 
ekofeministari irratsaio batean entzun 
nion egungo zibilizazio eta sistema ka-
pitalistaren ikur menperatzailea BBVA 
gizon estiloa dela. Hots, berton “burgés

-blanco-varón-autónomo”-aren eredua 
dela nagusi. Gustatu zitzaidan. BBVA 
Euskal Herritik mundura barreiatu den 
korporazio multinazional zapaltzaile na-
gusia, Iberdrolarekin batera. Eta horrek 
euskal gizarte eragileen arreta berezia 
eskatzen du. “Gure” transnazionalen 
ekintzen kontrola, Paul Nicholson adis-
kide baserritarraren baimenarekin, eta 
euren proiektu eta jarduera antisozial 
edota antiekologikoen ardura dugu. Eta 
batzuk ari dira lan hori egiten: bbvahil-
tzaile.blogspot.com.

 
hasankeif. Kurduen “Gernika” kontside-
ra daitekeen hiri zaharra ur-arriskupean 
dago aspaldiko partez. BBVA-k, Tigris 
ibaiaren arroan eraikitzen ari den Ilisu 
urtegia finantziatzen du eta nazioarte-
ko mugimendu ekologistak, Mesopota-
miako aktibistekin batera, diru inber-
tsio hori gogor kritikatzen du. Laister 
ur-betetzea hasi nahi dute. Gure ardura 
izan da horixe bera Chomskyri ezaguta-
raztea. Greenwash eta Gizarte Erantzun-
kizun Korporatiboa ederto maneiatzen 
dituzte, baina ez dut ahalmen osorik. 
CSIC espainarra edo EHUko udako ikas-
taroak finantziatzen dituzte baina ez 
dute lortzen planetan zehar egiten di-
tuzten triskantza sozial eta ekologikoak 
ezkutatzea. Izugarrizko boterea dute… 
baina ez osorik! 

Zorionekoak gu: erabilgarri jarri 
dute 5G-a. Hango eta hemengo adi-
tuek azaldu diguten moduan, tele-

foniaren bosgarren belaunaldiak sarea-
ren hobekuntza nabarmena ekarriko du. 
Ez omen da nolanahiko aldaketa izango. 
Izan ere, dagoeneko zenbait lekutan ira-
kurri duzunez, iraultza handia gertatuko 
da arlo teknologikoan, industrialean eta, 
areago, sozialean.

Urduri sumatu duzu inguruko zenbait 
lagun, teknologiak (berriz ere) hankaz 
gora jarriko duelakoan bizimodua. Alde 
horretatik, geuk diseinatutako gailu elek-
tronikoek bezain harrapatua gaitu haie-

kiko kontraesanak: egunerokoa errazten 
omen digun teknologiak etengabeko al-
daira-giroan zailduak gaitu hondarral-
dian. Gero eta maizago irakurria duzu, 
baita erakunde mailako testuetan ere, 
ziurgabetasunez bizitzen ikasteko gaita-
suna garatu behar dugula. Hori ere irentsi 
dugu, nonbait. Ñaka. Txukulun.

Ziurgabetasuna ziurtatua dagoen ho-
netan, arrunt gustura eta harrigarriro 
seguru dakuskizu hainbat jakintsu etor-
kizunaz. Horregatik, zuk telekomunika-
zioaz deus gutxi jakin arren, sakelakoan 
esaldi bat partekatzea erabaki duzu: 
“guru gehiegi nire gusturako”.  
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