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‘Hiri galdua. San Frantzisko komentua’

‘Erromaniko errebelatua. Federico Baraibar eta Lorenzo Elorzaren argazki-bilduma’  

 ‘Itsasoko biztanleak’
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6. Vital Eguna

7. Sancho el Sabio aldizkaria

Sancho el Sabio Vital Fundazioa erreferentziazko zentroa da euskal kultura inprimatu historikoan eta egun-
go hedapen digitalean interesa duten ikertzaileentzat. Etengabeko jardunean hirurogei urte luze erama-
teak bere izen ona eta garrantzia bermatzen ditu. Bere ibilbidea Sancho el Sabio Erakunde bezala hasi zen 
1955ean, eta 1964tik aurrera bihurtu zen Ikerketa eta Ikasketa Zentro. 1989an fundazio izateko izaera juridiko 
propioa eskuratu zuen. Bere kokapen fisikoa asko aldatu da urteetan zehar, 2009ko udaberrian bere egoitza 
berria Betoñuko Atearen 23an ezarri zen arte.

Sortu zenetik, Sancho el Sabio Vital Fundazioak helburu berberak ditu: Euskal Kulturari buruzko dokumenta-
zioa bildu, ordenatu, kontserbatu eta zabaltzea.

Sancho el Sabio Vital Fundazioaren dokumentu-bilduma osatzen duten fondoek askotariko tipologia dute: 
inprimakiak, eskuizkribuak, material grafikoa, mapak, argazkia, etab., eta euskarri informatiko eta digita-
leko dokumentuak, informazioaren teknologiaren bilakaeraren ondoriozkoak. Tipologia horren ondorioz, 
deskribapen- eta katalogazio-lan teknikoak egiten dira hiru arlotan: liburutegia, artxiboa eta fototeka, fondo 
bakoitzean espezializatutako langileek egina.

Fondoek hartzen dituen eremu geografikoak Euskal Autonomia Erkidegoko (Euskadi), Nafarroako Foru 
Erkidegoko eta Pirinio Atlantikoetako Departamentuaren barruko Ipar Euskal Herriko lurraldeak hartzen 
ditu, eta, arrazoi historikoengatik, hegoaldean Ebro ibaiaren eta iparraldean Garona ibaiaren artean dauden 
eremu mugakideetara zabaltzen da.

Sancho el Sabio Fundazioak gordeta duen dokumentazio guztia erabiltzeko aukera zabalik dago eta herritar 
guztiek eskura dezakete. Aurrez aurre egin daiteke, euskarri digitala baita mikrofilmatua erabiliz.

2. Sancho el Sabio zenbakitan

Urtez urte bilduma handitu egiten da euskal argitalpenen edo euskal gaien ekoizpenarekin, euskal kultura-
ren bilakaeran interesa duen ikertzaile edo erabiltzailearen zerbitzura dagoen fondo errepikaezina osatuz. 
2019an 3.188 bibliografia-titulu berri eskuratu dira; horietatik 2.865 monografiak edo liburuak dira, eta 323 
aldizkako argitalpen berriak.
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Bibliografiako datu-basea liburuez, aldizkariez, artikuluez -bai liburuetakoak, bai aldizkarietakoak-, mapez 
eta material grafikoaz elikatzen da. 2019an 352.891 erreseinara iritsi da, 2018an baino % 8,13 gehiago.

SANCHO EL SABIO VITAL FUNDAZIOA  2019

 TITULU BERRIEN SARRERA 3.188

     MONOGRAFIAK EDO LIBURUAK 2.865

     ARGITALPEN SAILKATUAK 323
     DATU-BASE BIBLIOGRAFIKOA (12/31) 352.891

     LIBURUAK 104.122

     ALDIZKARIETAKO ARTIKULUAK 208.436

     LIBURUETAKO ARTIKULUAK 17.254

     MAPAK 2.431

     MATERIAL GRAFIKOA 6.618

     ALDIZKARIAK 14.030
 DATU-BASE DIGITALA (12/31) 12.965.763

     ONDARE BIBLIOGRAFIKOA 1.645.908

     FAMILIA-ARTXIBOAK 775.214

     ALDIZKARIEN AURKIBIDEAK 110.167

     EGUNKARIAK 9.167.288

     EUSKO LEGEBILTZARRA 300.000

     SAILKATUAK EZ EUSKALDUNAK (SNV) 239.571 

     EUSKAL ALDIZKARIAK 694.305

     FOTOTEKA 33.310
INFORMATIKAZ KATALOGATUTAKO MATERIALAK 11.924

     ERREFERENTZIAK 11.924
ARTXIBOAK – OROTARAKO ERREFERENTZIAK (12/31) 60.966

    ARTXIBO ERREFERENTZIEN URTEKO GEHIKUNTZA 7.132
  DIGITALIZAZIOA – URTEKO GEHIKUNTZA 441.832

      a) PRENTSA 310.743

     b) ALDIZKARIEN AURKIBIDEAK 0

     c) ALDIZKARIETAKO ARTIKULUAK 2.717

     d) EUSKAL ALDIZKARIAK 0

     e) FAMILIA-ARTXIBOAK  78.372

     f) FOTOTEKA 0

     g) ONDARE BIBLIOGRAFIKOA 50.000
WEB ESTATISTIKAK 603.347

     SANCHO EL SABIO WEB KATALOGOA 163.938

     ARTXIBO-KATALOGOA 111.305

     POSTA, TF, E-POSTA, SAREAK 11.846

     WEB-ORRIA 41.524

     EMD 273.984

     INTRANET 750
PLANTILLA 9
IKASLEAK PRAKTIKATAN 9
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 8
CARLOS AMBERES UNED UNIBERTSITATEA 1

Liburak Aldizkarietako 
artikuluak

Liburuetako
artikuluak Mapak Material 

grafikoa Aldizkariak

2018 98.101 191.138 17.254 1.958 4.161 13.726

2019 104.122 208.436 17.254 2.431 6.618 14.030

Bestalde, datu-base digitalak online kontsulta daitezkeen 12.965.763 orrialde ditu dagoeneko, hau da, iaz bai-
no % 3,52 gehiago. Datu-base honek askotariko informazioak eskaintzen ditu, hala nola ondare bibliografikoa, 
familia-artxiboak, aldizkarien aurkibideak, egunkariak, Eusko Legebiltzarraren jarduerari buruzko informazioa, 
euskal gaien artikuluren bat (SNV) duten argitalpen sailkatuak, euskal aldizkariak edo fototeka.

Ondare 
bibliografikoa

Familia-
artxiboak

Aldizkarien
aurkibideak Aldizkariak Eusko Lege 

Biltzarra SNV Euskal
aldizkariak Fototeka

2018 1.595.908 696.842 110.167 8.856.545 300.000 236.854 694.305 33.310

2019 1.645.908 775.214 110.167 9.167.288 300.000 239.571 694.305 33.310
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Digitalizazioen hazkundea nabarmen ari da aurrera egiten urtetik urtera. 2019an 441.832 digitalizazio berri 
egin ziren. Ondare bibliografikoari buruzko datuen iraulketa digitala nabarmendu behar da, 50.000 sarrera 
berri eta familia-artxiboen digitalizazioen gorakada handia, 78.372 gehiago daude-eta.

Prentsa Aldizkarien 
aurkibideak

Aldizkarietako
artikuluak

Euskal
aldizkariak

Familia-
artxiboak Fototeka Ondare

bibliografikoa

2018 339.736 0 1.152 0 24.300 7.392 0

2019 310.743 0 2.717 0 78.372 0 50.000

Sancho el Sabio Vital Fundazioaren webgunea funtsezko tresna bihurtu da euskal kulturaren edozein alderdi-
tako ikertzaileek, jakin-mina dutenek, bisitariek edo interesatuek gero eta fondo digital zabalagoak eskurat-
zeko. Jatorri, tipologia eta tratamendu desberdineko fondoak bilaketa konbinatu bakar batean erlazionatzea 
lortzen du. Software berri bati esker, bilaketa hori sarbide libreko dokumentu-artxibo digitalizatuak dituzten 
beste erakunde batzuetako euskal kulturako fondoekin lotu daiteke. 

3.Lehendakariaren bisita

Sancho el Sabio Vital Fundazioak Iñigo Urkullu lehendakariaren bisita jaso zuen abenduaren hasieran, eta 
Bingen Zupiria Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarekin batera joan zen. Topaketan, zentroak dituen 
euskal kulturari buruzko dokumentu-fondoak ezagutzeko aukera izan zuen lehendakariak.

Hitzordua kortesia instituzionalekoa izan zen, eta Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sai-
laren eta Sancho el Sabio Vital Fundazioaren artean Euskal Liburutegi Digitalaren oinarriak ezartzeko iaz 
sinatutako lankidetza-hitzarmena aurkezteko ere balio izan zuen.

Akordio horri esker, lehen euskal liburutegi digital garaikidea osatu ahal izango da, XX. eta XXI. mendeetako 
3.000 liburu digital inguruz osatua. Lehenengo proiektu hori izango da etorkizuneko Euskal Liburutegi 
Digital Nazionala garatzeko oinarria. Proiektu hori anbizio handiagokoa izango da, eta euskal sortzaileek 
historian zehar hainbat kultura-esparrutan egindako lanak bilduko ditu.

Urkullu lehendakariak eskertu egin zuen Fundazioak euskal historiaren eta ondarearen kontserbazioan egi-
ten duen lan zehatz eta etengabea, eta Euskadiren oroimena bizirik mantentzea ahalbidetzen duen zeregin 
itzela nabarmendu zuen, orain hobeto hedatzea ahalbidetuz.

2019an, jabari publikoko egile-eskubideak dituzten euskal egileen fondoak digitalizatzen hasi dira. Euskal 
Liburutegi Digitalaren hitzarmena indarrean dago oraindik, Eusko Jaurlaritzak Liburutegi Digitala kudeatze-
ko programa bat instalatu zuen lehenengo bi urteen ondoren. 

4. Certamen Universitario de Investigación 

Sancho el Sabio Vital Fundazioak euskal kulturari buruzko ikerketa sustatzeko 2019ko Unibertsitate Le-
hiaketaren saria eman zuen. Lehiaketa 1998tik etenik gabe egin da, eta master eta doktoregoko programetan 
matrikulatuta dauden unibertsitateko ikasleei zuzenduta dago.

Unibertsitarioen artean ikerketa bultzatzeaz gain, fundazioaren fondo dokumentalen, bibliografikoen, 
hemerografikoen edo bestelakoen erabilera sustatu nahi da; izan ere, parte hartzeko ezinbestekoa da horiek 
kontsultatu izana, partzialki bada ere. Ikerlanek originalak eta argitaragabeak izan behar dute, eta euskal 
gaiei buruzkoak, edozein arlo edo alderditan (kultura, zientziak, historia, geografia, hizkuntza, literatura, 
artea, etab.). Gaztelaniaz, euskaraz, frantsesez edo ingelesez idatzita egon daitezke.

Edizio honetako saritua Javier Imizcoz izan zen, ‘Men egiten da, baina ez da betetzen: Berrizko Mesedeetako 
Misiolarien zentroak II. Errepublikaren (1933-1936) legeria sekularizatzailearen aurkako erresistentziaren 
adibide’ lanagatik. Ikerketa-lan horrek Euskadik hezkuntzaren eta erlijioaren arloko legeria errepublikarraren 
aurrean izan zuen erreakzio katolikoa aztertzen laguntzea zuen helburu, kasu zehatz bat aztertuz: Berrizko 
Mesedetako Misiolarien Institutua. Era berean, Institutu horrek Bigarren Errepublikan izandako erlijio-kon-
gregazioentzako testuinguru txarrean, misio- eta hezkuntza-hedapen handieneko etapa nola bizi ahal izan 
zuen zalantzari erantzun nahi zion lanak, hura posible egin zuten gizarte-dinamiketan eta kamuflaje-taktike-
tan arreta jarriz.

Lehiaketa honetako irabazle izan zenez, 1.000 euroko saria jaso zuen dirutan eta bere lana Sancho el Sabio 
aldizkarian argitaratuko da.
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5. Exposiciones, charlas y presentaciones de libros

Antzinako karmeldar komentuko klaustro neogotikoaren gainean dago eraikita Sancho el Sabio Vital Funda-
zioaren egoitza, eta hainbat erakusketa hartu zituen urtean zehar.    

Erakusketa horren harira gainera, liburu-katalogo bat argitaratu zen, ‘Hiri galdua. Vitoria-Gasteizko 
San Frantzisko komentuaren historiakulturala’ izenburupean. Liburu horretan, erakusketan aipatu-
tako zenbait alderdi askoz ere zehatzago eta sakonago azaltzen dira. Aurkezpena martxoaren 11n 
egin zen Vital Fundazio Kulturunean.

Erakusketa 2018. urtearen amaieran inauguratu zen, eta 2019ko martxoaren 8ra arte egon zen jendearentzat 
irekita, oraintsuko garaian Gasteizek galdu zituen eraikin nagusietako baten historia, bilakaera eta gainbehe-
ra gogoratzeko, bai maila artistikoan, bai historikoan.

Bibliografia eta argazki erakusketak San Frantzisko komentua erakutsi zuen, XIII. mendearen hasieran 
sortutako eraikina, XIX. mendean kuartel militar bihurtu zena eta 1930ean eraitsi zutena. Erdi Aroko Araba 
taldearen komisariotza izan zuen, eta Estatuko dozena bat artxibo baino gehiagotako dokumentuak eta 
materialak erabili zituzten prestatzeko. Gasteizko komentu desagertuaren inguruan orain arte egindako 
historia osatuenari eta konplexuenari forma eman zioten material hori guztia erabiliz. 

‘Hiri galdua. San Frantzisko komentua’

Sancho el Sabio Vital Fundazioak maiatzaren 30etik irailaren 1era arte ireki zizkion ateak Arabako erromani-
koaren irudien bilduma eder eta ezezagun bat ezagutzera ematen zuen erakusketa honi.

Erakusketak Federico Baraibarrek 1912an Madrilgo San Fernandoko Arte Ederren Akademian egindako lana 
ezagutzeko aukera eman zion publikoari. Ondarearen argazki-erregistroko lan aitzindari horren bidez, gure lu-
rralde historikoaren legatu erromanikoa ezagutu genuen, XX. mende hasierako txangozaletasun zientifikoari 

‘Erromaniko errebelatua. Federico Baraibar eta 
Lorenzo Elorzaren argazki-bilduma’

· Ekainak 26, asteazkena: Javier Soto Madrazokhitzaldia eman zuen ‘Federico Baraibar eta Ara-
bako erromanikoaren argazkiak’ gaiari buruz.

· Uztailak 3, asteartea: Isabel Mellén, Ander Gondra eta Gorka López de Munain, Erdi Aroko Araba 
taldeko kideek, ‘Iragana aurkitu. Arabako erromanikoaren argazkiak XX.mendearen hasie-
ran’gaiari burua hitz egin zuten.

· Uztailak 10, asteartea: Carlos Ortiz de Urbina ‘Adiskidetasun baten legatuak: Federico Baraibar 
eta Lorenzo Elorzaren biografiak’ hitzaldiaren protagonista izan zen.

Urriaren 3tik 28ra bitartean, Sancho el Sabio Vital Fundazioak Kontxako hondartzako bainulariei buruzko 
erakusketa hau egin zuen. Bertan, mende bateko ibilbidea erakusten zen Fundazioaren artxiboko irudien 
bidez, Iñaki Guridi argazkilari eta diseinatzaile donostiarrak egindako Kontxako olatuei eta hotzari desafio 
egiten dioten bainularien egungo argazki zirraragarrien bilduma batekin batera.

Neguko itsaso bete-betean, bainulariak Kontxako ur hotzetan murgiltzen ziren, erronka ongizate ekitaldi bat 
bihurtuz, bilduma osatu zuten eta Guridiren kamerak, zuri-beltzean, urtarrileko egun batean, bost graduko 
tenperaturan, jaso zituen 10 argazkietan maisuki ilustratutako ongizate zeremonia bihurtuz.

Erakusketak Fundazioaren fondoetako argazki katalogatu batzuk ere ikusteko aukera eman zuen, XX. mende 
hasierako udatiarrak Kontxako hondartza enblematikoan garai hartako janzkera propioekin erretratatzen 
zituztenak. Kontzako hondartza dotoretasun- eta moda-zigilua zen Isabel II.ak 1845ean bisitatu zuenetik. 

‘Itsasoko biztanleak’

esker. Erakusketan hainbat kolaboratzailek ere hartu zuten parte, hainbat arlotan adituak, eta horiei esker, 
argazki horiek hainbat ikuspuntutatik aztertu eta testuinguruan kokatu ahal izan ziren.

Araban argazkigintzaren aitzindari izan ziren horien testigantza jaso zuten argazkien alderdi teknikoa 
testuinguruan kokatu zuten Javier Soto Madrazok eta Raquel Estebanek. Carlos Ortiz de Urbina historialariak 
argitara atera zituen Federico Baraibar eta Lorenzo Elorzaren biografiaren alderdirik ezezagunenak, irudi 
bilduma honen egileak eta Arabako erromanikoaren berraurkikuntzaren protagonistak.

Erakusketa hau babesteko, hitzaldi ziklo bat programatu zen, bertan parte hartu zuten adituak protagonista 
zirela.  

ZAKATUMBA Jaialdiaren laugarren edizioaren esparruan, Sancho el Sabio Vital Fundazioak erakusketa inte-
resgarri bat programatu zuen Arabako hiriburuaren historian, gerra karlista betean, oso ezaguna ez zen garai 
bati buruz.

‘Vitoria-Gasteiz: heriotzaren hiria 1835-1836’
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Urte amaieran, Vital Fundazioa erakusketa-zentroak Sancho el Sabio Vital Fundazioak egindako erakusketa 
hau hartu zuen, Guardiako Lagunen Elkarteak Espainiako gerra zibilari buruz bildutako objektuz eta doku-
mentuz eratua. 

Erakusketa hau 2017an hasitako prozesu baten ondorioa izan zen, Sancho el Sabio Vital Fundazioak, Guar-
diako Lagunen Elkartearen laguntzaz, erakusketa bat antolatu zuenean. Jarduera horrekin bat eginez, Guar-
diako Garcetas Etxean ere erakutsi ziren elkarte horrek bildu eta kontserbatutako Gerra Zibileko fondoak.
 
Bildumaren interesa, erakunde politiko eta militarren, eguneroko bizimoduaren, prentsaren eta propaganda-
ren dokumentazioz eta objektuz eratua, bi erakundeen arteko hitzarmen bat egitera eraman zuen, Gerra Zibi-
laren historiako adituek egin zituzten materialen inbentario eta azterketa bat egiteko, eta bertan Euskal 
Herriko Unibertsitateko kultura ondasunen kontserbazioko teknikariek parte hartu zuten. 

Hala, Gerra Zibila amaitu eta laurogei urtera, Guardiako tokiko elkarte baten bilduma pribatu batek hain 
sakon ikertutako gatazka baten alderdi ezezagunei buruzko informazioa ematea lortu zuen. Gerra Zibilean 
gertatutakoaren testigantza bi aldeetatik datozen idatziek eta objektuek osatzen dute erakusketa.

‘Gerra bildumagileak’

Sancho el Sabio Vital Fundazioak Euskal Herriko gerra zibilari buruzko bi liburu aurkeztu zituen maiatzaren 
23an Ignacio Aldecoa Kultura Etxean. EHUko Historia Garaikidean katedraduna, Santiago de Pablo eta Virgi-
nia Lopez de Maturana, EHUko Historia Garaikideko irakaslea, izan ziren zeremoniako maisuak eta bi obrak 
testuinguruan jarri eta egileei bide emateaz arduratu zirenak.

Euskal Herriko gerra zibilari buruzko bi libururen aurkezpena

• German Ruiz Llano Historian doktoreak ‘Militarrak eta Gerra Zibila Euskal Herrian. Leialak, 
matxinatuak eta geografikoak’ bere liburuan, honako gai konplexu hauek aztertu zituen: 
Euskal Herriko goarnizioetako errepublikaren aurkako konspirazioa, militarrek eta ordena 
publikoko indarretako kideek matxinadaren aurrean izan zituzten jarrerak, Errepublikarekiko 
leiala zen lurraldearen defentsan izan zuten eginkizuna, Bosgarren Zutabearen jarduerak 
edo bi aldeek jasandako errepresioa. Hori guztia muturreko egoera batean, non ez ziren falta 
izan ez halabeharra, ez adiskidetasuna, ahaidetasuna edo laguntasuna, faktore horiek eragin 
baitzuten, kasu askotan, militarren gorabeherak eta posizionamendua, gatazka ideologikotik 
harago.

• Linda Palumbo Olszanskik, historian doktore hau ere, ‘Washington eta Gernika bitartean. 
Gerra Zibila Euskal Herrian Iparramerikako prentsan (1936-1939)’ aurkeztu zuen, 1936 eta 
1939 bitartean Ipar Amerikako prentsak Euskal Herriari buruz jaso zuen informazioari buruzko 
ikerketa. Tokiko prentsa du ardatz liburuak; oso garrantzitsua baitzen garai hartan, eta infor-
mazio iturri bakarra AEBetako hiri ertain eta txiki askotako biztanleentzat.       

6. Vital Eguna

Vital Fundazioak Vital Egunaren bigarren edizioa egin zuen urriaren 4tik 6ra 
arteko asteburuan. Jai-eguna da, eta Arabakoekin, kolektibo eta elkarteekin 
batera, partekatzeko eta harremanak estutzeko helburua du. Lehenengo 
edizioan bezala, Sancho el Sabio Vital Fundazioak ere modu aktiboan hartu 
zuen parte.

Larunbatean, urriak 5, Euskal Gunea burutu zen. Goizeko zortzietatik Foruen 
plazaren ingurua gure lurraren berezko kulturaren eta nortasunaren polo 
bihurtu zen hainbat jarduerari esker. Euskal produktu ekologikoen azoka ere 
egin zen -Bionekaraba-, herri kirolen eta esku pilota erakustaldia. 

Agertoki horretan, Boilur Gastronomia Elkarteen Federazioa arduratu zen 
Arabako produktuekin egindako errezeta zaharren dastaketa doan eskaint-
zeaz. Aukeratutako bi errezetak ‘Patatak arabar erara’ eta ‘Arabako txerri 
sudur motzaren saiheskia sasoiko barazkiekin’ izan ziren, gure lurraldeko bi 
plater tipiko, Sancho el Sabio Vital Fundazioaren artxiboetatik berreskuratu-
takoak. Guztira 1200 errazio banatu ziren, errezeta bakoitzetik 600, bertara-
tutako ikusleen artean.

7. Sancho el Sabio aldizkaria

2019an,  ‘Sancho el Sabio: Euskal Kultura eta Ikerketa Aldizkaria’ aldizkariaren 42. zenbakia argitaratu da.

1991tik, Sancho el Sabio Fundazioak ikerketa aldizkari hori argitaratzen du, euskal kulturaren arlo guztiei 
buruzko lan originalen argitalpenari lekua emanez.

Paperean argitaratzen zen, orain, ordea, formatu digitalean baino ez da egingo. Kontsulta-eskaera gero eta 
handiagoa da, eta aldizkariaren eduki guztiak sarean digitalki eskuratuz errazten da.

1835eko abendua eta 1836ko apirila bitartean, 
Vitoria-Gasteizek bere garai ilunenetako bat 
bizi izan zuen. Gerra karlista betean, tropa 
ugari hartu zituen, negu gogor hartan hiriko 
biztanleria hirukoiztu eta elkarbizitza zaildu 
zutenak. Europako hainbat naziotako milaka 
soldadu eta erregimentu bildu ziren, baina 
Britainiar Legio Laguntzailearen kideak izan 
ziren oroitzapen zorigaiztoko gertakarien pro-
tagonista. Haren egonaldia gogo biziz hartu 
zuten hasiera batean, baina amesgaizto bihur-
tuz joan zen, eta gordetako egunkari, kronika 
eta testigantza ugariei esker, bizipen gogor 
horiek ezagutu daitezke gaur egun. Gabeziak, 
hotzak, gerrak, goseak eta gaixotasunak jota, 
Gasteiz ‘heriotzaren hiria’ izenaz deskribatze-
ra iritsi ziren. 

Urriaren 20tik abenduaren 20ra bitartean, dokumentu idatzi, gutun, bibliografia eta era guztietako artxi-
boak ikusi ahal izan ziren, horietako asko Fundazioaren fondoetakoak. Aldi berean, Mario Neubert artistak 
egindako marrazkien bilduma bat erakutsi zen. Marrazki horiei esker, grafikoki berreraiki ahal izan ziren 
ikusizko atal baliokiderik ez zuten gertaera haietako asko. Marrazki adierazkor horiek gatazkaren dimentsio 
psikologikoan eta giza dimentsioan sakontzea ahalbidetu zuten. 
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