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Iruña-Veleia eta EHUko Letren Fakultatea (egia ezagutu nahi?) 
 

EHUk Iruña-Veleiaren aferan daraman jokaera, zientziaren eta etikaren aurkako etengabeko erasoa da.  

Horregatik, EHUren izen eta prestigioa gehiago kaltetu baino lehen, berak sortutako arazo hau konpon 

dezala eskatu nahi diogu datazioak eginez (IPCEk ere ez dituelako egin). 

 

Letren Fakultatea Euskal Herriaren nortasuna babesteko garrantzitsuena da, geure hizkuntza eta historia 

zaindu behar dituelako. Baina interes ekonomiko eta akademikoengatik (Mitxelenaren teoriaren atal batzuk 

eta horretan oinarritutako oraingo irakasleen lanak hankaz gora ez jartzeko) azken 100 urteotan izan dugun 

aurkikuntza arkeologiko handiena lurperatu nahi dute. Bai, Eliseo Gilen taldeak topatutako 400 grafito hauek 

euskeraren, latinaren, kristautasunaren, iberieraren… historia aldatzen hasi dira eta hori ezin dute onartu! 

Horrelako jarrerekin ze profesional mota aterako dira fakultate honetatik! 

 

Hauek dira EHUren Letren Fakultateak gai honetan zientzia eta etikaren aurka ari dela esateko arrazoiak:  

 

1.- EHUko Letren Fakultateak Aholku Batzordea kontrolatzea eta arkeometria aditurik ez sartzea. 

Arabako Foru Aldundiak 2007aren amaieran ostraken faltsutasunari buruz hedabide bakar batek sortu zuen 

kanpainaren aurrean Aholku Batzordea sortu zuenean, EHUren aholkuz, kide gehienak unibertsitate 

horretakoak izendatu zituen, 9 kide. Gainerakoak Aldundiko 2 eta Eliseo Gil bera izan ziren. EHUko 9 

irakasleetatik 7 Letren Fakultatekoak eta beste 2 EHUko Ingeniaritza eta Kimika Fakultatekoak ziren. 

Joseba Lakarrak publikoki esan zuen hobe zela kanpoko unibertsitateak gai honetan ez sartzea. Hau da, ez 

zen arkeologia erromatarreko eta arkeometria alorreko aditurik ekarri nahi izan eta horren ordez, Letren 

Fakultateak kontrolatutako batzorde bat sortu zuten. Zientzia zehatzetatik bi kide baino ez ziren egon, 

Fernando Legarda ingeniaria eta Juan Manuel Madariaga kimikaria eta arkeometria alorreko bat bera ere 

ez, nahiz eta gaia argitzeko diziplina hau garrantzitsuena zen hemen. 

 

2.- Datazio eta kata kontrolatuak ez onartzea. Aholku Batzorde honek 5 bilera baino ez zituen egin eta 

bertan ez ziren onartu orduko indusketako zuzendaria zen Eliseo Gilen bi eskaera: 100 ostraka 

polemikoenak datatzea eta kata kontrolatuak egitea. Bigarren eskaera hau EHUtik kanpoko partaidea zen 

Dominic Perring-ek ere eskatu zuen. Kata kontrolatuak eta datazioak ez onartzeak, gai hau argitzeko zuten 

"interesa" argi adierazten digu. Horren ondoren ere, Batzordeko kide batzuek ostrakak ezin direla datatu 

adierazi dute. Denak ezin direla datatu badirudi ere, erdiak baino gehiago bai, horietako asko faltsutzat 

hartutakoak, Ingalaterrako laborategi baten arabera: kaltzita arrastoak dituztenak, sedimentuak, egosi 

aurretik idatzitako adreiluak, hezurretan egindakoak, eta abar. 

 

3.- Indusketa ez bisitatzea eta arkeologoak ez elkarrizketatzea. Aholku Batzordeko kide bat ere ez zen 

indusketara joan azterketa sakonak egitera eta Eliseo Gilen taldearen lana ondo ezagutzera. Horrez gain,  

 



ez zen inor Eliseoren arkeologo taldearekin bildu grafitoak nola agertu ziren, zein estratutan, zein teknika 

erabili zuten… Hau da, ikerketa batean ezinbestekoak diren lan bi hauek ez ziren egin. 

 

4.- Informazio osagarririk ez eskatzea eta landa koadernoak ez kontsultatzea. Aholku Batzordeko inork 

ez zion Eliseo Gili informazio osagarririk eskatu eta haien erabakia hartzeko, Eliseok urtero Aldundiari 

ematen zizkion memoria laburrak baino ez zituzten irakurri. Ez zituzten Lurmenen landa koadernoak 

kontsultatu, lan arkeologiko bat ondo egin den ala ez jakiteko ezinbestekoa dena. Edward Harrisek, mundu 

osoan erabiltzen den indusketa arkeologirako sistemaren sortzaileak, Gasteizera etorri zenean, egin zuen 

lehenengo gauza landa koadernoak kontsultatzea izan zen.   

 

5.- Arabako Foru Aldundian 2008ko azaroaren 19an egin zen prentsaurrekoko adierazpenak. 

Aldundiak ostrakak faltsutzat hartu eta Lurmen kanporatu zuen egun hori, EHUrako egun tristea izan zen, 

bertako irakasle batzuek egindako adierazpen publikoengatik. Joseba Larraka eta Joaquin Gorrochateguik 

ostraka batean “Descartes” agertzen zela adierazi zuten, argazkia erakutsi gabe noski. Hilabete bat geroago 

argazkia publikoa egitean “Miscar(t)” agertzen zela ikusi genuen. Horrez gain, ostraka batzuetan ergatiboa 

ez egotea faltsutasunaren sinonimotzat hartu zuten, egunero eskola, institutu eta mila lekutan ikasleei akats 

bera egiten ikusten dugunean.  

 

Juan Manuel Madariagak, bestetik, ostrakak faltsuak zirela esan zuen 

osagai moderno bat zutelako. Eliseo Gilek hurrengo egunean argitu zion 

EHUko irakasle horri ostrakak apurtuta agertzean osagai modernoz egiten 

den kolaz itsasten direla, eta gainera, ea horrelako zalantza bat izanik, 

nolatan ez zion berari horri buruz galdetu aurretik. Zientzia alorretako 

EHUko beste irakasle batek, Fernando Legardak, ostraken euskarri 

zeramikoak erromatar garaikoak zirela jaso zuen txostenean. 

 

6.- EHUko hiru irakasle iritziz aldatzea. Prozesu honetan harrigarria izan da EHUko hiru irakasle, Joaquin 

Gorrochategui, Juan Santos eta Pilar Cipres hasieran ostrakak egiazkotzat hartzea eta gero, ostraka berririk 

agertu gabe, hau da, oinarri berdinaren gainean, faltsuak zirela esatea. Aldaketa iritzi hau bapatean izan 

zen eta hirurok ia batera aldatu zuten iritziz, oso harrigarria dena. 

 

7.- EHUren eta Arabako Foru Aldundiaren arteko hitzarmena egitea. Aldundiak Eliseo Gil kanporatu 

zuenean EHUrekin hitzarmena egin zuen, indusketan EHUko kideak jarriz. Gogoratu behar da irakasle 

hauek Aholku Batzordeko kideak izan zirela eta haien txostena erabakigarria izan zela Eliseo kanporatzeko. 

Ez da etikoa, ez egokia, pertsona bat kanporatzeko parte hartu dutenak ondoren bere lekua hartzea, hau 

da, “juez y parte” izatea. Gainera garai hartan gaia Epaitegian eta argitu gabe zegoen. 

 

8.- Indusketa eremuaren sektore oso bat suntsitzea. Hau EHUren izenean prozesu honetan egin den, 

jadanik konpondu ezin den eta egunen batean EHU auzitegietara eramateko arrazoia izan daitekeen 

hondamena izan da. 2010eko uztailean, Julio Nuñezek bi hondemakina sartu zituen Iruñako sektore batean 

eta, 150 cmko sakoneraino aritu zen, sektore honetako egitura arkeologiko gehienak suntsituz (hormak…) 

eta bertan zegoen guztia isurtegira bidaliz, 7 minuturo kamoi bat betez. Sektore hau arkeologikoki suntsituta 

geratu dela esan beharra dago. Edward Harrisek proposatu zuen moduan, EHUko Arkeologia Sailak 

egindako lan hau auditatu beharko da egunen batean. 

 

9.- Eztabaida zientifikoa garatzeko gai ez izatea. Une honetan grafitoen alde 24 txosten eta irizpen daude 

(Txillardegi, Hector Iglesias, Edward Harris…), horietako bi aldizkari zientifikoetan argitaratuta. Faltsuak 

direla baieztatzen duten txostenak 7 dira. Bost urte hauetan Fakultate honetako irakasleak ez dira gai izan 

txosten guzti hauen gainean eztabaida zientifiko ireki, lasai eta sakona egiteko eta, eta faltsukeriaren 

aldekoek ez dute ia inoiz grafitoak defendatzen dutenekin publikoki eztabaidatu nahi izan.   

 

10.- EHUk Letren Fakultateko zenbait irakasleren gezurrak. Julio Nuñezek, Joseba Lakarrak eta Joaquín 

Gorrochateguik eta Letren Fakultateko beste kide batzuek publikoki egindako adierazpen batzuetan 

egiazkoak ez diren adierazpen gehiegi ikusi ditugu: 



 

EHUko Letren Fakultateko zenbait irakasleen gezurrak 
 

1. EHU hondeamakinek, gehienez 50 cm-tara sakondu zuten? 

a) Esandakoak 

 EHUko Arkeologia Sailak Plan Zuzendarian 

idatzitakoa: hondeamakina ez da 50 cm-tara 

baino sakonago sartuko.  

 Julio Nuñez hedabideetan: “Hondeamakinak 

labore lurrak baino ez ditu kendu”. 

 
Diario de Noticias. 12.06.30 

b) Egia 

 Hondeamakinak gutxienez 150 cm-tara aritu dira, 

estratuak aztertu gabe eta 7 minuturo kamoi bat 

betez. 

 Sakonera horretaraino zeuden egitura 

arkeologikoak suntsitu dituzte: hormak…  

 Material arkeologikoa datatu gabe jaso da: 

harlauzen gainean zeuden objektuak zuzen 

isurtegira. 

 Sektore hau bereziki zaindu beharrekoa zen. 

Eskuineko argazkia Eliseo Gilen txosten batetik 

jasotakoa da eta bertan sektore hau ikusten da 

airetik, hondatu baino lehen. Etxeetako egiturak 

lurretik oso hurbil zeudela argi ikusten da eta 

kontu handiz ibili behar zen hemen, ez Nuñezek 

egin zuen moduan noski, ezta 50 cm.-tara ere 

ez.  

c) Froga: 

    
               Hondeamakina 150 cmtara baino sakonago lanean  Eliseok airetik hartutako sektorearen argazkia. 

 

2. EHUk San Joan komentuaren aztarnak aurkitu ditu? 

a) Esandakoa 

 “Las excavaciones en Iruña-Veleia permiten 
hallar un convento del siglo XI…” 

 Hau egunkari guztietan argitaratu zen eta 
ETBn aipatu zen 2012ko ekainaren 13an:  
 
http://www.eitb.com/es/cultura/detalle/905080
/descubrimiento-irunaveleia--convento-siglo-
xiv-iruna-veleia/ 

b) Egia 

 Komentu honen kokapena orain dela 300 urte 
ezaguna zen. 

 
c) Froga 

 Gezur honen aurrean gutunak bidali ziren EHUko 
zuzendaritza organoetara, Interneten eta 
hedabideetan ere gaia zabaldu zen eta Julio 
Nuñezek esandakoa zuzendu behar izan zuen, 

http://www.eitb.com/es/cultura/detalle/905080/descubrimiento-irunaveleia--convento-siglo-xiv-iruna-veleia/
http://www.eitb.com/es/cultura/detalle/905080/descubrimiento-irunaveleia--convento-siglo-xiv-iruna-veleia/
http://www.eitb.com/es/cultura/detalle/905080/descubrimiento-irunaveleia--convento-siglo-xiv-iruna-veleia/


 
www.deia.com/2012/06/14/ocio-y-
cultura/cultura/redescubriendo-iruna-veleia 

 

 

 

 

zoritxarrez, beste gezur bat esanez: berak ez duela 
esan aurkitu zuela, Noticias de Alava, 2012ko 
uztailaren 30ean egindako adierazpenetan irakurri 
dezakegun moduan: 

 

 

3. Proba zientifiko guztiak egin dira? 

a) Esandakoak 

 Julio Nuñez Radio Euskadin: “se han hecho 
todas las pruebas científicas posibles”.  

 

 

http://www.eitb.tv/eu/irratia/radio-euskadi/mas-que-

palabras/945019…  
 

b) Egia 

 Lurmenek eskatutako biak ez ziren egin: 100 
grafito datatzea eta kata kontrolatuak egitea.  

 Horrez gain, auditoria arkeologiakoa ere ez zen 
egin.  

 Egin zen lan bakarra Madariagaren analitika 
batzuk izan ziren, baina arkeologiari buruz ez 
zekien ia ezer ez, “osagai modernoa” 
edukitzeagatik ostrakak faltsuak zirela esan 
zuenean frogatuta utzi zuen moduan. Hau da, ez 
zekien zeramika zatiak kolaz itsasten direla.  

4. “Veleia” lehenengo aldiz? 

a) Esandakoak 

 Julio Nuñez, Joaquin Gorrochategui eta Pilar 
Cipres: “Se ha encontrado escrita por primera 
vez la palabra “Veleia”:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Egia 

 Lurmenek 12 “Veleia” topatu zituen. Estratu 
guztiak, Harrisen metodoaren arabera, ondo 
datatuta daude. Beraz, Nuñezek 13. Veleia 
topatu du, ez lehenengoa. 

 
c) Froga 

 Lurmenek topatutako Veleiak: Veleia Nova, 
Veleia Gori… Harris Matrixaren arabera 
erromatar garaikoak dira. 

 

 

http://www.deia.com/2012/06/14/ocio-y-cultura/cultura/redescubriendo-iruna-veleia
http://www.deia.com/2012/06/14/ocio-y-cultura/cultura/redescubriendo-iruna-veleia
http://www.eitb.tv/eu/irratia/radio-euskadi/mas-que-palabras/945019/992255/mas-que-palabras-24-11-2012/
http://www.eitb.tv/eu/irratia/radio-euskadi/mas-que-palabras/945019/992255/mas-que-palabras-24-11-2012/


5. 2008an egindako EHUko irakasleen txostenetan egiazkoak ez diren gauza pilo bat dago 

a) Lakarra 

 Miscart jartzen zuen lekuan Descartes jartzen 
duela esateaz gain, bere txostenean, nahita, 
egiazkoak ez diren gauza gehiago esaten ditu.  

Adibidez, beheko hitza S hizkiaz amaitzen dela 
dio: DENOK ZURE NA(H)IA (Todos tu deseo), 
nahiz eta gehienok S bat ikusten dugun: DENOS 
ZURE (A)NAIA (Denos tu hermano) (a galtzea 
logikoa, mona -> amona eta reba -> arreba 
agertzen direlako) 

 

b) Gorrochategui 

 Angelu altua duten M guztiak faltsuak dira, Erdi 
Aroko estiloa delako:  

 
baina Nuñezek berak angelu altua duen M 
bat topatu du indusketako aldare batean: 

 

 Lurmenen topatutako Veleiak faltsuak dira, B 
hizkiaz idatzita agertu behar zirelako. Baina 
Nuñezek berak beste Veleia bat topatu du! 

 
c) Lakarra eta Gorrochategui: 

 Deidre izen irlandar moderno baten antzekoa da. 
(Deirdre). Beraz, faltsua da. 

 

Hector Iglesiasek argitu die, aditu askori galdetu 
ostean. Hau Frantziako P.-Y. Lambert hizkuntza 
zeltako adituak argitu dio: Hiru izan daiteke, Riamo 
(bat) eta Dalia (bi) hitzekin batera agertzen delako.  

 

 Iruña-Veleiako grafitoetan ortografia akats asko 
dagoenez, grafitoak faltsuak dira. 

Zer uste dute, lehen ez zela akats ortografikoak 
egiten!!!!! 

d) Nuñez  

 Lurmenek aurkitutako marrazki batzuk faltsuak 
dira emakumeek marra bat erdian orraztuta 
dutelako. 

Idoia Filloyk erantzuten dion moduan, 
Pompeyako ikonografian horrelako 3 baino 
gehiago ikusi daitezke: 

 

 Emakumea biluzik ageri duten irudiak ez ziren 
erromatar garaian egiten.  

Idoia Filloyk erantzuten dion moduan, erromatar 
garaiko beste leku askotako irudietan ikusten dira 

 

 Animalien irudiez egindako mozorroak Erdi 
Arokoak dira. Beraz, Iruña-Veleian aurkitutakoa 
faltsua da. 

Idoia Filloyk erantzuten dion moduan, 
Pompeyako ikonografian horrelakoak ikusten dira 
Hau da, Nuñezek ez al du Pompeya ezagutzen?  

 

Ondorioak 

Grafitoak egiazkoak izan daitezkeela dioten 24 
txosten eta irizpenetan faltsutzat emandako testu 
gehienak argitu ahal izan dira hiru bide erabilita: 

- Europa mailako aditu askori galdetuta (Deidre 
bezala) 

- Beste indusketa erromatarretan dagoen 
ikonografia aztertuta (Pompeyan adibidez) 

- Zentzua erabiliz: akats ortografikoak, 
horiexek dira, akatsak, ez faltsukeriak 

Grafitoak egiazkoak direla defendatzen duten 24 
txosten eta irizpen kontsultatzeko: 
http://euskararenjatorria.net/?p=2236 
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