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Arabako Iruñako indusketa eremu arkeologikoaren sun tsiketa 
(Munduko 86 arkeologia fakultateera bidalitako txos tena) 

 
Gutun honen bidez, zeuk zuzentzen duzun Arkeologia Fakultateari Euskal Herrian gertatu 
den suntsiketa arkeologikoaren berri helarazi nahi dizuegu, zehatz-mehatz Iruña Veleiako 
indusketan. 
 
Berau, seguruenik, Europako Batasunean azken urteotan gertatu den ondare 
arkeologikoaren suntsiketa handienetakoa izan dela uste dugu. 
 
Zuen informaziorako, gure elkartea euskararen jatorriaz arduratzen den erakundea da eta 
urtero biltzar bat antolatzen dugu gai honen inguruan. Arabako Iruñan orain 1.800 urteko 
euskara ezagutzeko aukera bakarra genuen baina faltsutzat hartuak izan ondoren, inolako 
dataziorik egin gabe, suntsitzen hasi dira eremua, ager litezkeen euskarazko testudun 
ostraka gehiago desagerrarazteko. 
 
Ondoren, labur-labur, eraso kultural honen zertzelada nagusiak irakur ditzakezue. Orain arte 
argitaratutako txosten guztietarako loturak ere badaude. Txosten horietako 7k ostrakak 
faltsutzat hartu dituzte eta beste 19 txostenek egiazkotzat. Indusketaren suntsiketaren 
bideorako lotura ere jarrita dago.  
 
1. Lehenengo aurkikuntza arkeologikoak 
 
1994 eta 2008 bitartean, Eliseo Gilek zuzendutako arkeologoen taldeak Euskal Herriko 
Araba lurraldean kokatutako eta erromatar garaikoa den Iruña Veleia eremuan indusketa 
lanak egin izan zituen. Hasieran, ia baliabide ekonomikorik gabe, uda garaian lan egiteko 
aukera baino ez zuten izan. Geroago, diru laguntza egokiago bati esker, taldea handitu eta 
indusketa urte osora zabaldu ahal izan zen, eta, horri esker, ikerketa arkeologikoaren lanean 
aurrerapen handiak eman ahal izan ziren. 
 
2005ean eta 2006an aparteko ostrakak aurkitu ziren, Euskal Herriko historian zeresan 
handia emango luketenak: kristautasun arloko irudiak, euskaraz idatzitako testuak, etab. 
 
2. Ikerketa Batzordearen sorrera 
 
Indusketaren ardura zuen Arabako Foru Aldundiak batzorde zientifiko bat sortzea erabaki 
zuen 2007. urtean, aurkitutako grafiko horien benetakotasuna aztertzeko. Batzorde horren 
12 kidetatik 8 hemengo EHU unibertsitateko fakultate bereko irakasleak ziren: Letretako 
Fakultatea. Batzordearen osaketa ez zen oso egokia izan garai erromatarretan esperientzia 
handiko arkeologorik ez zelako egon eta, batez ere,  ez zegoelako datazio arkeometrikoetan 
esperientziarik zuen kide bakar bat ere ez. Hilketa ikerketa batean DNA probak egin 
litzakeen tekniko bat egongo ez balitz bezala.  
 
Zientzien alorretako zeuden kide bakarrak Fernando Legarda ingeniari nuklearra eta Juan 
Manuel Madariaga kimikaria ziren.  
 
Batzordearen lana urte betez luzatu zen eta epe horretan 5 batzar egin zituzten. Urte 
horretan,  Batzordekideek ez zuten indusketa eremua bisitatu, ez zituzten bertan lanean 
egondako arkeologoak elkarrizketatu, lana nola egin zuten behar bezala aztertzeko. Eta 
larriena, Eliseo Gilek egin zituen eskaera garrantzitsu biak ez zituzten onartu: 100 ostraka 
polemikoenak datatzea eta zalantzazko ostrakak aurkitu ziren lekuetan kata kontrolatuak 
egitea. 
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Batzordeko Euskal Herritik kanpoko kide bat ere ez zuten gonbidatu indusketa eremua 
ezagutzera, edo arkeologo taldeekin egotera edo, Batzordearen bileretan zuzenean egotera. 
Kontuan hartu beharra dago Batzordea indusketatik 8 km.tara dagoen Gasteiz hirian 
batzartzen zela.  
 
Lurmenen lan arkeologikoen txosten partzialak bidali zitzaizkien, esanez, Batzordeko beste 
kide askorentzat faltsuak zirela, gauza erabat desegokia. Gainera, Eliseo Gilen antzera, 
Euskal Herritik kanpoko aditua zen Dominic Perrineg-ek proposatu zituen kata kontrolatuak 
ez ziren egin.  
 
Batzordea batzartzen egon zen urte horretan ez zen isilpekotasun klausula errespetatu eta 3 
aldiz prentsara zabaldu zen ostrakak faltsuak zirela. Horrez gain, Batzordeko kide batek 
publikoki gai honi buruz hitz egin zuen biltzar batean. 
 
 
3. 2008ko azaroaren 19ko prentsaurrea 
 
2008ko azaroaren 19an Arabako Foru Aldundiak agindu bat onartu zuen Batzordeko kide 
askoren iritzia kontuan hartuta baina ez guztiena, ostraka guztiak, euskarazkoak zein 
latinezkoak faltsuak zirela ebatsiz. Horrez gain Eliseo Gilek zuzentzen zuen Lurmen enpresa 
indusketatik kanporatu zuen eta geroago salaketa judiziala jarri zuen enpresa honen kontra. 
 
Geroago jakin izan zen moduan, aurkeztutako 10 txostenetatik bakarrak zuen azaroaren 19 
aurreko data. Beraz, Aldundiaren agindua ofizialki aurkeztu ez diren txostenetan oinarritu 
zen. Susmoa dago bat behintzat data hau eta gero aldatu zela prentsaurrean esandakoa eta 
gero txostenean jasota dagoena bat ez datozelako. 
 
Aurkeztutako 10 txostenetatik, 7k faltsuak direla edo ezin direla Lurmenen proposatutako 
mendekoak izan diote (II, III eta IV, mendekoak). Baina 7 horietatik,  ia erdia, urte bete 
lehenago ostraka horiek egiazkoak direla esaten zuten hiru irakasleenak ziren. Hau da, 
aurkitutako material berberarekin ostrakak egiazkoak esan eta, urte bete geroago faltsuak 
zirela. 
 
Aldundiak emandako prentsaurrean, bi gai landu ziren bereziki. Batetik, Lakarra jaunaren 
iritziz “Descartes” agertzeak ostrakak faltsuak zirela baieztatzen zuen, baita, 
faltsifikatzailearen ezgaitasuna ere. 
 
Bi hilabete ondoren argazkia publikoa egin zenean, argi ikusi ahal izan genuen “Descartes” 
baino, “Miscart” agertzen dela.  
 

 
Idazkun honetan Aldundiko Batzordeko 3 hizkuntzalarien arabera 

“Descartes” agertzen da, zalantzarik gabe 
 
Bestetik, Madariaga kimikari jn.k hedabide guztien aurrean ostrakak faltsuak zirela esan 
zuen bere analisietan osagai moderno bat aurkitu zuelako. 
 
Hurrengo egunean, Eliseo Gilek gai hau argitu zuen: osagai hori zeramika zatiak pegatzeko 
erabiltzen den kolaren osagaietako bat zen. Madariagaren aipamen hau nahiko izan behar 
izan zen Batzordetik kanporatzeko eta kobratutako dirua itzultzea exijitzeko. Baina ez zuten 
egin eta ez zuten beste aditu bat bilatu datazioak egin ahal ziren jakiteko. Izan ere, 
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Aldundiko Batzordean, hondakin arkeologikoak datatzeaz arduratzen den arkeometria arloko 
aditu bat ere ez zegoen eta geroztik ere ez da egon. 
4. Txostenen argitalpen ofiziala eta hauen laburpen a 
 
Ia bi hilabete pasatu ondoren, 2009ko urtarrilaren 17an Aldundiaren webgunean publiko jarri 
ziren txosten guztiak eta idazkunen argazki asko. Egun horretan “Miscart”, txostenen datak 
eta abar ikusi ahal izan ziren.  
 
Ondoren txosten batzuetako argudioren bat laburtuko dugu. Txostenetako edukian 
sakontzeko, ondorengo loturara jo behar da, osorik ikusteko: 
 

http://euskararenjatorria.net/?p=3393 
 
4.1. Madariaga. Lehen aipatu dugunez, faltsutzat eman zituen ostrakak prentsaurrean. 
Harrigarria bada ere, bere txostenean dio kimikaren bidez ezin dela esan egiazkoak edo 
faltsuak direla. 
 
4.2. Legarda. Batzordean zientzietako alorreko bigarren kidea zen, Madariagarekin batera. 
Honek C14 datazioak ondo eginda zeudela baieztatu zuen, hau da, zeramikak erromatar 
garaikoak zirela.  
 
4.3. Lakarra. Filologo honek, Batzordeko beste hizkuntzalari biak bezala, baieztatu zuen 
“Descartes” zela agertzen zen hitza. Horrez gain, oso onartuak ez diren irakurketak 
proposatzen ditu. Adibidez, beheko argazkian “DENOK” agertzen dela esaten du, 
euskarazko “Denos”, “Denus” izen erromatarraren baliokidea izan daitekeenean: 
 

 
Zalantzazko idazkuna: batzuentat “Denos”,  

Batzordeko hizkuntzalarientzat “Denok”. 
 
Ostraka batzuetan ez dago euskarazko ergatiboa. Lakarrentzat hori faltsuaren sinonimoa da. 
Harrigarria da hori esatea gaur egun ama hizkuntza gaztelera duten eskolaumeek akats 
berdina egiten dutelako, gazteleraz, latinean bezala, ergatiborik ez dagoelako. 
 
4.4. Gorrotxategi. Lakarra eta Gorrotxategiren iritziz, orain dela 2.000 urte ez zen “a” 
artikulua erabiltzen hitzen amaieran. Beraz, artikulu hori duten hitzak faltsuak dira. Argudio 
hau ez da oso sendoa garai erromatarreko idazkun batzuetan “a” artikulu hori dutelako. 
 
4.5. Nuñez. Arkeologo honek dionez, agertutako irudi batzuk ezinezkoak direla erromatarren 
garaian eta horregatik guzti horiek faltsuak dira: emakumeen orrazkera marra erdian 
dutenak, animalien irudiekin egindako antzerkirako mozorroak, emakume biluzien 
irudikapenak… Nuñezek ez omen daki Pompeyan bertan “ezintasun” ia guzti horiek agerian 
daudela. 
 
Esan beharra dago arkeologo hau dela indusketen oraingo zuzendaria. Erabaki desegokia 
gai honetan Lurmen kanporatzen parte hartu duelako. 
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Pompeyan dauden irudiak : emakumea orrazkera  

erdiarek in edo mozorroak animalien irudiek in 
 
4.6. Cipres eta Yanguas. Epigrafista eta historialari hauek, Gorrotxategirekin batera, 
hasieran ostrakak defendatzen zituzten hiru pertsonak dira. Oraingo txostenean esaten 
dutenez ostrakak faltsuak dira “ortografi akatsak” daudelako, edo datiboa falta delako 
latinezko hitz batzuetan, etab. Argudio hauek harrigarriak dira aurkitutako testuak 
“pedagogium” batekoak zirelako, hau da, ikasteko leku batekoak. Ostraken artean 3 
abezedario daude eta horrek baieztatzen digu ostrakak idatzi zituztenek gazteak zirela eta 
normala dela ortografia akatsak izatea.  
 
 

 
Aurkitutako hiru abezedarioetako bat 

 
4.7. Velazquez. Lakarraren irakurketa gehienekin bat dator: “Descartes”… 
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5. Ostrakak egiazkoak izan daitezkeela adierazten d uten txostenak  
 
Txosten eta argazkien argitaratzeari esker eztabaida zientifikoa hasi ahal izan zen. Ez 
egoera normalean, egiazkotasunaren alde egingo lukeena desprestigiatua izateko arriskua 
zuelako. 
 
Ondoren 19 txosten aurkeztu dira, ostrakak egiazkoak izan daitezkeela diotena, eta 
inplikatutako arlo guztietatik eginda daude: hizkuntzalaritza, arkeologia, epigrafia, historia, 
egiptologia eta geologia, Euskal Herrikoak zein beste herrialdeetako ikerleek egindakoak.  
 
Txosten horietan Batzordeak faltsutzat hartzeko argudioei arrazonamendu eta beste 
argudioekin erantzuten zaie. Baina, hiru urte pasatu ondoren, Batzordean faltsuaren aldeko 
kide bakar batek ere ez du oraindik 19 txosten hauetako kontra-argudio hauei erantzuteko 
gai izan. Horrez gain, ez dute publikoki gai hau eztabaidatu nahi izan ere. Horrek, argi eta 
garbi, haien argudioen sendotasun maila zein den erakusten du. 
 
19 txosten hauek 1.800 orrialdetik gora osatzen dute eta doan egin dituzte. Aldundiko 
Batzordearen txostenak 400 bat orrialde eta diru asko kostatu dute.  
 
Txosten guztiak garrantzitsuak badira ere, Elexpuru eta Iglesias hizkuntzalarienak 
nabarmendu behar dira. Puntuz puntu Lakarra eta Gorrotxategik esandako guztia oker izan 
daitekeela esaten dute, hainbat adibide, informazio eta iturrien bidez: Miscart (ez Descartes), 
Denos (ez Denok)… Iglesiasek dioen bezala, mundu osoan izen keltak ezagutzen dituzten 
adituak 10 baino ez badira, nola da posible faltsifikatzaileek horrelako izenak daudela jakitea 
eta Batzordeko adituek ez? 
 
Beste txosten garrantzitsu bi Van den Driessche-na eta Baxarias-ena dira. Lehenengoak argi 
eta garbi azaldu du faltsutzat emandako ostraka asko datatu daitezkeela, besteak beste 
kaltzita arrasto eta sedimentuak dituztelako. Adreiluan egindako ostrakak ere datatu 
daitezke, egosketa noiz egin zen jakiteko aukerak daudelako, edo ke aztarna dituzten 
ostrakak edo hezurretan egindakoak.  
 
Baxariasek, bere aldetik, hezurretan egindako idazkunak egin berriak izatea ia ezinezkoa 
dela dio. 
 

  
Kaltzio karbonatoa edo sedimentuak dituzten ostrakak 
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Egosi aurretik idatzitako adreiluak 

 

 
Ke aztarnak dituzten ostrakak 

 
Aipatu beharreko beste txosten-irizpena Edwar Cecil Harrisena da, Bermuda Museum 
Maritimeko zuzendaria eta arkeologia modernoaren aita. Harris doktorearen arabera, 
Lurmenek erabilitako indusketa metodoa egokia izan da eta baldintza guztiak bete izan ditu. 
 
Espazio faltagatik ezin dugu egiazkotasunaren aldeko 19 txostenak aipatu baina ondorengo 
helbidean kontsultatu daitezke: 
 

http://euskararenjatorria.net/?p=2236 
 
 
6. Epaitegiak eta datazioak 
 
Gaur egun gai hau daraman Gasteizko Instrukzioko 1. Epaitegiak, Lurmenen kontra enpresa 
babesle biek aurkeztutako kereila biak betiko artxibatuta utzi ditu eta, bakarrik, Arabako Foru 
Aldundiak aurkeztutakoak irekita jarraitzen du. Bertan, Eliseo Gil eta bere taldeko kide bi 
faltsifikatzaileak direla leporatzen die.  
 
Baieztapen hau indartzeko, Aldundiak txosten grafologiko bat egitea agindu zuen. Txosten 
horrek ez zuenez argi eta garbi Gili delitu hori leporatzen, beste bigarren txosten bat agindu 
zion beste grafologo bati. Aurrekoaren emaitzaren antzekoa izan zuenez, hirugarren txosten 
bat agindu zuen eta horrek bai seinalatzen zuen Gil egile gisa. Esan beharra dago txosten 
hori egin zuen grafologoak eskatu zuela bere izena publiko ez egitea. 
 
Eskerrak hirugarren txostenean Aldundiak nahi zuena lortu zuela, bestela laugarren, 
bosgarren… bat aginduko zuten lortu arte. Nahiz eta azken bi txostenak prentsara filtratuak 
izan, gaur egun akusatuaren esku ez daudela esan beharra dago. Horregatik prentsan 
agertutakoagatik baino ezin izan aztertu baina argi geratu da erabat desegokia dela txosten 
hori Roslym M. Frank-ek bere txostenean aipatzen dituen arrazoiengatik: zeramika moduko 
euskarriz urrunetan grafologia azterketak egiteko ezintasuna, aztertutako letra guztietan 
aldaera gehiegi egotea, etab. 
 
Guzti honen aurrean, Instrukzioko Epaitegiko Epaileak Eliseo Gil akusatuaren eskaera 
onartu zuen: ostraka batzuk datatzea egiazkoak ala faltsuak diren behin betiko jakiteko. 
Eskaera honek 2010eko uztailean hartu zuen eta horretarako Guardia Zibileko Kimika Sailari 
zegozkion probak egiteko eskatu zion. 
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Esan beharra dago datazioen eskaerak Aldundiak ostrakak faltsuak zirela esan eta segituan 
hasi zirela. 2.000 sinadura baino gehiago jaso ziren ere datazioak egin zitzaten. Horrez gain, 
prentsan gutun eta artikulu asko agertu dira eskaera hau eginez, datazioak gai polemiko hau 
argitzeko geratzen zaigun bide bakarra dela azalduz. Baina eskaera hau ez dute kontuan 
hartu orain gai hau piztu zenetik orain arte egon diren Aldundiko Kulturako hiru diputatuek. 
 
Harridura handia sortu zuen Epaileak Guardia Zibilari eskaera hau egin izana, izan ere, 
erakunde honetako Kimika Sailak ez dauka datazioak modu egokian egin ahal izateko behar 
diren arkeometria alorreko aparailu berezirik: azeleragailuak masen espektrometriak egiteko, 
termoluminiszentzietarako aparailuak, etab. 
 
Urte bete itxaron eta gero, 2011ko uztailean, Guardia Zibilak Epaitegiari datazioak ezin 
zituela egin esan zion Epaileari, prentsaren bidez agertutako filtrazio baten bidez, denok 
hasieratik uste izan genuen moduan. 
 
Epaitegiak eskaera bera egin zion dio Ertzaintzari, baina honek horrelako datazioak egiteko 
baliabiderik ez zuela ere erantzun zion. 
 
Nahiz eta Instrukzioko Epaitegiak, lehendabiziko momentuan instituzio polizial hauetara jo 
behar duen, Justizia Sailari ostrakak Euskal Herritik kanpoko laborategi batera eramateko 
baimena eta baliabide ekonomikoak eskatu baino lehen, oso geldo doa eta ez da ulertzen 18 
hilabete pasatu ondoren oraindik baldintza hau bete ez izana.  
 
Edo txarragoa dena: ez dakigu Fiskaliak ostrakak prestigioko arkeometria laborategietara 
bidaltzeko benetako asmorik duen, horiek izanik gai hau behingoz argitu dezaketen 
bakarrak.  
 
7. Suntsiketa programatua indusketako sektore batea n 
 
2010eko uztailean, Epaileak datazioak egitea agindu duenean, denbora ez galtzearren, 
indusketako arkeologoen talde berriak, Batzordeko kidea izan zen Nuñez jaunak 
zuzendaritzapean, sektore oso bat suntsitu zuen hondeamakina batekin. 
 

 
Hondeamakinak sakontzen eta eraisten 

harlauzak apurtuz eta gainean zegoen guztia  
isurtegira zuzenean bidaliz 

Sektore oso bat suntsitu dute! 
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Aste betez pala mekaniko bat erabili zuten,  metro eta erdiko sakoneraino sartuz eta 
jasotako guztia isurtegira eramanez. Sektoreko leku askotan hondeamakina etxeen 
zoruetaraino sartu zuten. Horren ondorioz, harlauza asko agerian utzi eta beste batzuk 
apurtu zituzten, argazki hauetan ikus daitekeen moduan.  
 

 
Hondeamakinak apurtuta harlauza bat bere 

 gaineko lur, horma zati eta hondak in guztiak hartzean 
 
Harlauza horien gainean egon zitekeen guztia –tresnak, zeramika zatiak, ostrakaren bat 
agian...- apurtu eta zuzenean isurtegira bidali zuten 7 minuturo kamoi bat betez. Orain zer 
egin behar dute, hondakin arkeologikoak harlauzen azpian bilatu? 
 
 
Lan hau ez dute edonon egin. Hondeamakina sartu duten eremu honetan, euskarazko bi 
ostraka eta abezedario bat aurkitu ziren. Baina Nuñezek Batzordean horrelako ostrakarik 
Iruña Veleian agertzea ezinezkoa zela agertzea baieztatu zuenez, ulergarria berak 
agindutako suntsiketa.  
 
 
Suntsiketaren bideoa hemen dago ikusgai: 

http://www.youtube.com/watch?v=1CaiVRIPwQU 
 
Suntsiketari buruzko txostena eta beste batzuk 
 

http://euskararenjatorria.net/?p=3519 
 
 
Suntsiketa tamalgarri  honen aurka izan ziren protestak direla eta, iaz ez zuten 
hondeamakina sartu eta harresia hobetzeko lanetara mugatu dira. 
 
 
8. Informazio gehiago 
 
Ostraken argazki eta testuak: http://www.sos-irunaveleia.org/arqueologia:arqueologia 
 
 
Noski, zuen esanetara gauzkazue gai honi buruzko informazio gehiago bidaltzeko horrela 
eskatzen badiguzue. 
 
Arkeologiak zuen laguntza estimagarria izango duelakoan, atsegin handiz agurtzen 
zaituztegu. 
 

 
2012ko apirilaren 14an 

 
 
 

Euskararen Jatorria Elkartea 
 


