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Munduaren ibilbideak bere gora-
beherak ditu, bere aurre-atzeak,
bere ezker-eskuinak, bere jira eta
birak. Dena aldatuz doa, baina as-
kotan badirudi dena lehengoaren

berdin dela. Inguruetan gertatzen
ari denari begiratu besterik ez
dago. Frantzian ijito errumania-
rrak kanporatzen dituzte, Sar-
kozyren aginduak medio. Bestela-
ko garaiak direla jakinda ere, ezin
buruak naziek eragindako irudie-
tatik alde egin: juduak eta ijitoak
bagoietan sartzen. Bai, sentimen-
talak gara, eta sentimentalismoak,
subjektibitatearen zaldian ibiltzen
baita trostan, dena areagotzen du.
Objektibitateak, bestalde, gauzak
diren bezalakoak erakutsi nahi
dizkigu. Esaten digu: «Ez du zer
ikusirik, ez gara nazien aroan
bizi». 

Karl Marxek arrazoi zuen zen-
bait alderditan. Bera ere atzera sa-
marturik geratu da, bere teoriak
bezala; baina funtsean, esan beza-
la, arrazoi zuen. Historia errepika-
tu egiten da: batzuetan txantxa
moduan; besteetan, tragedia mo-
duan. Ijito errumaniarrak kanpo-
ratzen dituen Sarkozy ez da, segu-
ru asko, Adolfo Hitlerren enda-

koa; eta erabaki horrek ez du Hitle-
rren erabakien larritasun maila
lortu. Baina antza dute biek. Azken
finean, gizaki batenganako mes-
pretxua erakusten dute, etafroga-
rik gabe epaitzen da bestea, susmo
hutsez, aurreiritzi maltzur hutsez.  

Historiaren gurpilak, izan ere,
jira egiten du, baina ez betiko bide-
tik. Lehentxeago marraztutako
arrastotik aldentzen da, baina ez
gehiegi. Arrasto berriak aurreko-
tik gertu egiten du bere lera-bidea,
hura ukitu gabe, jakina. 

Horregatik datorkigu halako
deja vu sentipena. Lehen gertatu
zena, gaur ere gertatuko balitz be-

zala, edo gertatzeko zorian balego
bezala. Ameriketako apaiz batek
Coran liburuak erre ditu. Ekintza
horrek bestelako ekintzak dakarz-
kigu oroimenera: Berlineko Uni-
bertsitateko Plazan liburuak pila-
ka, eta sua gainean, dena kiskaliz,
dena suntsituz. Sarkozyk arraza
jakin bat zigortu du, ijito erruma-
niarrena. Ameriketako apaizak
kultura jakin bat, musulmanena. 

Ez dakigu nola atera aurrera, eta
atzera begiratzen dugu, zer egin
zen jakiteko. Baina gure iragana ez
da batere kontsolagarria. Alderan-
tziz dela esango nuke: tristea da eta
odoltsua.

›› Loretopetik
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Deja vu

Historia errepikatu egiten
da: batzuetan txantxa
moduan; besteetan,
tragedia moduan

Donostia International Physics Centerrek jaialdi
zientifiko baten bidez ospatuko du bete berri duen
hamarkada; hamar Nobel Saridun izango dira.

Pasio ugari
jaialdi bakarrean
MAITANE ALDANONDO

A pirila amaieran hamar
urte bete zituen Donostia
International Physics

Centerrek (DIPC). Hamarkada ez
da egunero betetzen, eta horrega-
tik, ospakizun egitarau mardula
antolatu du Ibaetako campusean
egoitza duen erakundeak. Zien-
tzialarien eta herritarren artean
maiz gertatu ohiden urruntasuna
murrizteko xedez, Passion for
Knowledge¬Ezagutzarekiko pa-
sioa¬ izeneko jaialdia prestatu
dute. Hilaren 27tik urriaren 1era
luzatuko de egitarauaren berri
eman zuten, atzo, DIPCko presi-
dente Pedro Miguel Etxenikek,
Aquariumeko presidente Vicente
Zaraguetak eta jaialdiaren idazka-
ri orokor Igor Campillok.

Jakintza zientifikoa herritarren
eskura jarriko duten ekitaldietan,
puntako zientzialariek parte har-
tuko dute. Nobel Saridunak, esate-
rako, DIPCak betetako urteak adi-
na izango dira: Aaron Ciechano-
ver (2004), Jean Marie Lehn
(1987), Dudley Herschbac (1986),
Ricard Ernst (1991), Roald Hoff-

mann (1981) eta Ada Yonath
(1990), kimikari dagokionez; eta
Theodor Hansch (2005), Frank
Wilczek (2004), Clude Choen-
Tannoudkji (1997) eta Heinrich
Rohrer (1986), fisikari dagokio-
nez. Hauekin batera, Roger Lan-
ger eta Juan Ignacio Cirac Astu-
rias Printzea saridunak. Guztiek,
artea eta kultura munduko izen
handiekin batera, beraien dizipli-
naren ikerketan izandako bizipe-
nak, aurkikuntzak eta aurreikus-
penak azalduko dituzte.

Harrobia lantzeko topaketak
Ezagutzaren pasioa hilaren 27an
ofizialki hasiko dute, Kursaal Au-
ditorioan. Eusko Jaurlaritzako
Hezkuntza, Unibertsitate eta
Ikerketa sailburu Isabel Celaa eta
Etxenike buru izango dituen eki-
taldian, Robert Langerreketa Aa-
ron Ciechanoverrek, hurrenez
hurren, Biomaterial berriak eta
Gaixotasun guztiak sentatuko al
ditugu?hitzaldia eskainiko dute. 

Irekiera ekitaldiaren aurretik,
ordea, bestelako ekimenak ere
egingo dituzte. Datorren astelehe-

netik aurrera, Pasioa Arteagatik
atala osatzen duten NanoArt 21eta
Fotzientzia erakusketak ikusgai
izango dira, Bretxan eta Aquariu-
men. Azken honetan, Itsasoagatik
pasioa zikloa burutuko dute, hila-
ren 24tik 26ra bitartean. Bertan,
Charles A. Farwell eta Fernando
de la Gandara ozeanografoak en-
tzuteko aukeraz gain, Iluntasunak
itsas desertu batean eta Ocean
Simphony dokumentalak ikusi
ahal izango dira. Halaber, hilaren

30ean, eskola umeek Sylvia Earle
eta Ada Yonath zientzialariekin
elkartuko dira. 

Etxenikek zehaztu zuenez,
«jaialdia hiriari irekia bada ere, be-
reziki, gazteei zuzendua da. Ha-
rrobia landu behar dugu, berezko
oinarri zientifikoa ezinbestekoa
baita». Hori lantzeko, Aquariume-
koaz gain, DBHko eta Batxilergo-
ko ikasleei nahiz irakasleei zuzen-
dutako topaketa bana egingo dute
Zientziaren Kutxagunean. Leku
horretan bertan, Ciechanover,
Langer eta Ernst kimikariak bio-
zientzien alorreko profesionale-
kin elkartuko dira. 

Kursaal, zientziaren itsasargi
Hiriko hainbat txokotara zabaldu-

ko bada ere, jaialdiaren gune nagu-
sia Kursaal izango da. Goizetan,
zientzialariei zuzendutako
Workshopsatalaren egoitza izan-
go da. DIPCak azken hamarkadan
garatutako ikerketa lerro nagusiak
ardatz izango dituzten lau lante-
gietan parte hartzeko, jada, nazio-
arteko 400 ikerlarik izena eman
dute. Arratsaldeetan, aldiz, herri-
tarrei zabalduko dizkie ateak. Hi-
tzaldiak atalean, zorroztasun zien-
tifikoa eta aisialdia uztartuz, eza-
gutzaren inguruko gogoeta egingo
dute adituek, pentsamendu kriti-
koa sustatzeko ahaleginean. Sa-
rrera doakoa bada ere, jada 800 la-
gunek egin duten bezala, aldez au-
rretik izena eman behar da
www.dipc10.eu webgunean. Hi-
tzaldi bakoitzak 45 minutuko lu-
zera izango du, eta www.dipc.tv
webgunean zuzenean jarraitu
ahal izango da.

Bestalde, DIPCk bere patroi pri-
batuak diren erakunde eta enpre-
sak omenduko ditu jaialdiaren ba-
rruan. Ekitaldia, udaletxean au-
rrera eramango dute irailaren
27an, 12:00etan.

Egun batzuetan zientziaren
gune bilakatuko bada ere, DIPCren
neurria argi du Etxenikek: «Garena
gara, hasiberriak. Donostia eta Eus-
kal Herria gure mailako zientzia
erakundeen mapan mantentzea da
gure xedea, jarraikortasuna izan eta
epe luzera begira, etengabe lan egi-
nez». Jaialdia urriaren 1ean amai-
tuko bada ere, zientzialari handiek
hirian jarraitu dute. Izan ere, Euro-
pako Fisika Elkarteak bertan egin-
go baitu urteroko bilera.

Vicente Zaragueta, Pedro Miguel Etxenike eta Igor Campillo, atzo.M.A.

Hiriari irekia bada ere,
gazteen artean
zientziarekiko grina piztu
nahi du ekimenak
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Hilak 27
]09:00.Osasun alorreko profesio-
nalekin topaketa, Zientziaren Ku-
txagunean.
]12:00.DIPCaren patroi pribatuei
omenaldia, udaletxean 
]17:30.Irekiera ekitaldia. Robet
Langerrek Biomaterial berriak eta
Aaron Ciechanover-ek Gaixotasun
guztiak sendatuko al ditugu? hitzaldia
eskainiko dute. 

Hilak 28
]10:30.Ikasleekin topaketa Zien-
tziaren Kutxagunean. Partaideak:
Roald Hoffman, Frank Wilczek eta
Juan Ignacio Cirac. 
]17:00-21:00.Fisica cuantica: Una
nueva vision de la naturaleza y mucho
mas, De la materia a la vida: ¿Quimi-
ca? ¡Quimica!, Pasion y responsabili-
dad eta La urgencia de explorar la
frontera profundahitzaldiak emango

dituzteJuan Ignacio Cirac, Jean Ma-
rie Lehn, Richard Ernst eta Sylvia
Earlerk, Kursaalen

Hilak 29
]10:30.Irakasleekin topaketa Zien-
tziaren Kutxagunean, 10:30ean.Par-
taideak: Dudley Herschbach, Hein-
rich Rohrer eta Calude Cohen-Tan-
noudji.
]17:00-21:00.Domesticando mole-

culas salvajez, Pasion por la precision,
Anticipando una Edad de Oro etaUn
poema a mi amigo Lazkanohitzal-
diak, Dudley Herschbach, Theodor
Hansch, Frank Wilcz eta Bernardo
Atxagaren eskutik, Kursaalen.

Hilak 30
]10:30.Ikasleekin topaketa Aqua-
riumen. Partaideak, Sylvia Earle eta
Ada Yonath. 

]17:00-20:00.Tensiones esenciales
de la quimica, Utilizando la luz para
manipular atomos eta Pasion por la
musicahitzaldiak emango dituzte
Roald Hoffman, Claude Cohen-Tan-
noudji eta Luis de Pablok, Kursaalen.

Urriak 1
]17:00.Amaiera ekitaldia, Kursaa-
len. Partaideak: Sir John Pendry, Ada
Yonath eta Heinrich Rohrer.


