


Sarrera

Emakume asko eta asko duela gutxira arte gizonen arlo ia esklusibotzat jo izan diren hainbat 

esparrutara heltzen ari dira gaur egun, hala nola, zientziara, medikuntzara eta ikerkuntzara. Baina 

emakume horietan, gutxiengoa da oraindik ere adar teknologikoetarako urratsa egin duena eta, 

horren ondorioz, arlo horietan emakumeen presentzia benetan urria da.

Bestalde, hala diote behintzat, arlo teknikoetan sortuko omen dira lanpostu gehienak hurrengo 

urteetan: programazioan, informatikan, robotikan, ingeniaritzan eta beste hainbat adar 

teknologikotan. Esparru horietara bideratutako ikasketetan izena ematen duten neska-kopuruari 

erreparatuta, ordea, oraindik ere mutilekiko desoreka oso nabarmena da. Jakina, egoera aldatu 

ezean, desoreka horrek nesken lan-aukerak murriztu egingo ditu etorkizunean. Tradizioz, 

teknologiak eta emakumeak lotura zaila izan dute elkarren artean. Zer gertatu da? Arazo teknikoei 

aurre egiteko, emakumeen berezko trebezia eskasagoa al da? Zergatik ez ditu esparru horrek 

erakartzen?

Ez da erraza galdera horiei erantzutea eta ez da lan honen helburua arazoaren kausak aztertzea, 

baina litekeena da emakumeek teknologia-arloan historikoki jasan duten gutxiespenak eta 

ahanzturak zerikusia izatea egoera horretan. Horren adibide garbia da gure artean emakume 

asmatzaileen inguruan dagoen ezjakintasuna.

Gure ikastetxeetan jokamolde tradizionalak behin eta berriz errepikatzen direla ikusten dugu: 

tailerrean mutilek zerrak eta mailuak gustura hartzen dituzte; neskak, berriz, tokiz kanpo sentitzen 

dira sarri. Urteak joan urteak etorri, oso neska gutxik hautatzen du teknologia arloa DBHko eta 

Batxilergoko ikasketetan, askotan bat berak ere ez.

Teknologia arloak, hortaz, berebiziko garrantzia hartzen du generoen arteko bereizkeria saihesteko 

eta gaurko neskek, etorkizuneko emakumeek, gizartean beren tokia hartzeko. Era berean, lagungarri

gerta liteke, gure gazteen artean oraindik ere hain indartsu dirauten jokamolde matxistak eta 

baztertzaileak alde batera uzteko. Gogoeta hori izan da, neurri handi batean, lan honen oinarria. 
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Baina horretarako, ezinbestekoa da gure ikasleek ezagutzea emakume askok eta askok teknologiari 

eta gizartearen transformazioari egindako ekarpena. Lan hau helburu hori betetzeko urrats bat 

besterik ez da.

Lana hiru ataletan banatua dago. Lehenengo atalean, gizakiaren bizimodua eraldatu duten 

asmakizunen ibilbidean zehar gidatuko gaitu emakumeak, Historiaurretik gure egunetaraino. 

Batzuetan, asmatutako pertsonaia batzuen eskutik bidaiatuko dugu; eta, besteetan, benetan existitu 

diren edo oraindik bizirik dauden emakume batzuen eskutik.

Bigarren atalean, teknologiarekin zerikusia izan duten laurogei bat emakumeren berri ematen da 

banan-banan, hiztegi batean bezala hurrenkera alfabetikoan sailkatuta. Ezusteko interesgarriak 

emango dizkigu hiztegi horrek.

Hirugarrenean, lehengaietan eta lehengaien eraldatzean murgilduko gara. Horretarako, lihoak 

Euskal Herrian izan duen garrantzia azalduko dugu, lehenbizi. Gero, Donostiako Tabacalera 

lantegiko zigarrogileen historiara hurbilduko gara eta, bukatzeko, Euskal Herrira ekartzen zuten 

kakaoa txokolate bilakatzeko lanak ezagutuko ditugu. Horrenbestez, liho-ehuleek, zigarrogileek eta

txokolatearen langileek lehengaia material eta materiala produktu bilakatzeko prozesuaren berri 

emango digute. Bide batez, emakumeek gailuak eta makinak erabiltzeko zuten gaitasuna ere 

ikusiko dugu.

Lan hau DBHko teknologia arlorako material osagarri gisa hartu behar da. Ez da maila jakin 

baterako prestatutako materiala. Aitzitik, DBHko maila batean baino gehiagotan erabil daiteke, eta 

hainbat modutan. Atalak ez daude pentsatuta unitate didaktiko gisa jorratzeko, eta material hau arlo

bakar batean lantzea neurriz gainekoa izango litzateke.

Materialaren irakurketa hutsa ekarpen interesgarria izan daiteke ikasleentzat. Lehenengo atalaren 

hasierako testuak DBHko lehen mailarako pentsatuta daude, fikzioaren bitartez teknologiak 

historian zehar izan duen bilakaera ulertzen hasteko. Testuak irakurri ondoren, hainbat jarduera 

proposatzen dira. Batzuk testuaren ulermenaren ingurukoak dira, beste batzuk Interneten 

informazioa bilatzekoak, eta badira gelan eztabaida sortzekoak ere. Edukiak taldetan landu 

daitezke, eta gero aurkezpenak egin guztien aurrean.
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Bigarren atala, hiztegi-izaera duenez, kontsultarako egokia izan daiteke: hainbat emakumeri buruz 

ikertzeko edo, bertako informazioa oinarri hartuta, aurkezpenak, horma-irudiak edo bestelako 

jarduerak egiteko. Ikaskuntza kooperatiboan oinarritutako metodologian lan egiteko aukera handia 

ematen du.

Hirugarren atala testuz eta jardueraz osatua dago eta, berez daukan interesaz gain, beste gai batzuk 

ikertzeko abiapuntua ere izan daiteke. Atalak euskal emakumearengana hurbiltzen gaitu. Hiru 

atalek kontzeptuak, prozedurak eta jarrerak lantzeko aukera ematen dute.

Halaber, testuetan estekak agertzen dira. Esteka horiek Interneteko orrialdeetara, argazkietara edo 

Youtube-ko bideoetara eramaten dute. Letra lodiaz eta azpimarratuta agertzen dira esteka horiek. 

Azpimarratu gabe, baina letra lodiaz ere idatzita daude beste hitz batzuk; gako-hitzak dira, gero 

jardueretan garrantzia dutenak.

Irakurketa eta gaiaren ulermena errazteko, materiala argazkiekin hornitu da eta, beharrezkoa iritzi 

zaionean, argazkiek argazki-oina daukate.

Orain, irakasle bakoitzari dagokio material hau bere egoerara egokitzea, betiere proposatutakoa 

interesgarria iruditzen baldin bazaio.
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1. Historian zehar

Atal honetan gizateriaren historian zehar bidaiatuko dugu, baina ikuspuntu berezi batetik: ibilbide 

horretan, emakumeak teknologiaren arloan jokatu duen rolari erreparatuko baitiogu.

Emakumearen paper horri dagokionez, gero eta historialari gehiagok jartzen du zalantzan gaur arte 

indarrean izan den ikuspegia.

Zalantzak historiaurrean bertan hasten dira. Ikasmaterialetan, historiaurreko irudiek emakumea 

umea zaintzen erakusten digute gehienetan, ez beste eginkizunetan. Baina irudi horiek benetan 

gertatu zenaren isla al dira? Garai hartako emakumeak ez al zuen kobazuloa defendatzen? Ez al 

zuen ehizatzen edo ehizan laguntzen? Ez al zuen armarik zorrozten, arrantzan egiten edo tresnarik 

asmatzen? Gero eta gehiago dira emakumeei egotzi zaien rol pasibo horren kontra mintzo direnak 

eta bestelako bat aldarrikatzen dutenak.

Testu hauetan, fikziozko pertsonaia batzuk eta benetan existitu diren edo oraindik bizirik dauden 

beste batzuk erabili dira. Hala ere, oso litekeena da benetako emakumeak asmatutako emakumeak 

bezain ezezagunak izatea hainbatentzat. Pertsonaia horiek —asmatuak zein errealak— baliatuko 

ditugu historian zehar bidaiatzeko.
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1. Ilargi, kobazuloetako emakume ehiztaria

—Ilargi! Ilargi! Ilargi, non zaude? Eh, zuek!

Ilargi ikusi al duzue?

—Ez, nik ez dut ikusi.

—Nik bai, lehen ikusi dut. Bultzagailua eta 

azagaia hartu, eta basorantz joan da.

—Bakarrik joan al da? Bultzagailuarekin eta azagaiarekin? Neska arraio hori!

Horrela mintzatu zen Harri, Ilargiren aita. Egun osoa harrapakin baten atzetik alperrik ibili ondoren,

bueltatu berria zen, nekatu samarra, atseden hartzeko gogoz. Eta, beti bezala, Ilargiren bila ibili 

beharra ere...

Moldatuko da, pentsatu zuen Harrik, hamahiru urte dauzka jada, gai da bere kabuz ibiltzeko. 

Bestalde, egia da azken aldi honetan inguruan basapiztiarik ikusi ez dela, baina azalduko balitz ere, 

azagaiarekin oso trebea da. Ilargi agertu bitartean, su  h  arriak   hartu eta sua piztuko dut. Ilargik 

punteria ezin hobea du eta ziur nago untxiren bat ekarriko duela. 

Harriri irribarrea ateratzen zitzaion alabarengan pentsatzen zuenean: neska geldiezina eta trebea 

zen, eta mutilei erraz irabazten zien ehiza-jokoetan. Ama ekartzen zion gogora, hura ere horrelakoa 

baitzen: emakume kementsua, ausarta eta independentea. Tamalez, alabaz erditu zenean hil zen 

ama, garai hartan emakume askori gertatzen zitzaien bezala. Alabak bete zuen amak aitarengan 

utzitako hutsunearen zati bat. Izan ere, amaren itxura eta espiritu berberak zituen.

Errekan arrantzan zebiltzan gazteei agur egin, eta kobazulorantz abiatu zen. Nahiz eta inguru hartan 

oso gustura zeuden, azken boladan ehiza ez zen oso oparoa, eta jatekoa maiz falta zen. Aspaldi 

harrapatu zuten azken harrapakin handia, errinozero iletsu bat; harrezkero, oreinen bat besterik ez. 

Tribuko lagunak, ordea, gero eta  gehiago ziren.

Ilargik basapiztiaren arnasa sentitu eta entzuten zuen bere 

ezkutalekutik. Ile guztiak tente zituen eta dardarari ia ezin zion eutsi. 

Zer egin ez zekiela, geldi-geldi, arnasa hartzeko ere ikaraz zegoen. 

Kobazuloetako lehoia zen. Aspaldi ez zuten horrelakorik inguruan 

ikusi, baina lehorteak inguru horretara bideratuko zuen ziur aski. 

Lehoi handia zen, letagin luzeak zituen eta itxura beldurgarria. 
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Lehoia ikusi eta, beldurrak airean, Ilargik harkaitz handi batzuen azpian sartzeko denbora eduki 

zuen ozta-ozta. Haizearen noranzkoa, zorionez, aldeko zuen, eta lehoiak ezin izan zuen haren usaina

aditu. Esku artean zuen azagaia indarrez hartu, eta bultzagailua bere tokian kokatu zuen. 

Badaezpada, prest egongo zen.

Lehoia ingurua miatzen zebilela, bat-batean ahots batzuk entzun ziren. Lehoia zelatan jarri zen 

zuhaitz batzuen atzean, belarriak tente eta gorputza tinko, salto egiteko prest.

Ezkutalekutik gorputz erdia atera zuenean, ikusi zuenak zur eta lur utzi zuen Ilargi: bere lagun min 

Arkaitz eta haren ama Lore fruituak biltzen ari ziren eta, oharkabean, lehoia zegoen ingurura 

zihoazen zuzen-zuzen. Arkaitzek gerritik zintzilik aizkora zeraman arren, horrelako animalia baten 

erasoa pairatuz gero, ez zuen inongo aukerarik izango.

Lehoiak —ahoa erdi irekita lerdea zeriola eta letagin handiak harrapakinen haragia urratzeko prest 

zituela— gosea asetzeko beharra zuen. Arkaitz eta Lore, lehoiarengandik gero eta gertuago, harri 

handi batera hurbiltzen ari ziren.

Bat-batean, lehoiak salto egin eta, harri gainean jartzeaz bat, orro izugarria egin zuen. Lore eta 

Arkaitz, lehoiak noiz erasoko zien beldur, geldi-geldirik zeuden bien gorputzak bat eginda. Zurbil, 

begiak zabal-zabalik, arnasa eta bihotz-taupadak azeleratuta, erabat paralizatuta, lehoiaren bazka 

erraza ziren. Ordurako, kobazulo-inguruko lagunek orroa entzuna zuten eta batzuk oihuka hasiak 

ziren hura ikusita, baina urrutiegi zeuden ezer egiteko.

Lehoiak, berriro orro handi bat eginez, salto egin zuen. Lore Arkaitzen aurrean jarri zen semea 

babesteko. Une horretan, basapiztiaren atzaparrek Loreren haragia zartatu behar zuten unean 

berean, txistu luze bat entzun zen airean eta azagaia batek lehoiaren gorputza zeharkatu zuen alderik

alde. Lehoia, hilzorian, lurrera erori zen Loreren eta Arkaitzen oinetan.

Zer gertatu zen? Nork akabatu zuen lehoia? Ilargik, jakina.

Izan ere, Lore eta Arkaitz ezer egin ezinik zeuden bitartean, Ilargi, egoeraren arriskuaz jabetuta, 

ezkutalekutik irten eta bultzagailua behar zuen tokian kokatu ondoren, arnasa sakon hartu, apuntatu 

eta, lehoiak salto egin zuenean, azagaia bota zion. 

Lorek eta Arkaitzek, gertatutakoa sinetsi ezinik, Ilargiri aho zabalik begiratu zioten.

Laster, tribuko guztiak haien ingurura biltzen hasi ziren, gertatutakoaz erabat harrituta. Ilargiren aita

handik gutxira heldu zen haiengana, eta, gertatutakoa esan ziotenean, alabari besarkada bat eman, 

besoetan altxatu eta lau haizetara oihukatu zuen: Ilargi, emakume ehiztaria!
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2. Ehiza prestatzen

Ilargi tribuko heroi bihurtu zen hurrengo egunetan. Lehoiarekin egindako

balentriak tribuko guztiak harrituta utzi zituen eta denek zuten kontua ahotan. 

Arratsalde batean, Ilargi errekako harrien artean arrantzan zebilen. Arkaitz, haren

ondoan, aurpegibikoa lantzen ari zen. Neskaren aita alaitsu hurbildu zitzaien. 

―Kaixo, Ilargi eta Arkaitz. Amuarrainen bat harrapatu al duzue?

―Bai, aita. Hezurrezko amu berri hauekin askoz errazagoa da.

―Hara! Nork egin ditu?

―Arkaitzek egin ditu; oso trebea da gauza berriak asmatzen! ―erantzun zion Ilargik; eta, hori 

entzunda, Arkaitz gorri-gorri jarri zen.

―Zu ere ez zara gaizki moldatzen ba! Gaur ilunabarrean, koban bilduko gara, inguruan ikusi berri 

duten hartzaren ehiza antolatzeko ―esan zuen aitak, begi-keinua eginez.

―Eta? ―erantzun zion Ilargik, urduri.

―Ba, bilerara zu ere etortzea erabaki dugula.

Aitari entzun zionean, Ilargi algara batean zutitu eta haren inguruan dantza eroan hasi zen. 

―Ondo da! Zure trebezia erakutsi duzu eta ehizarako beso guztiak dira beharrezkoak. Hala ere, 

sartu gauza bat buruan: ez dizut arriskurik hartzen utziko. Ulertu al duzu? Zin egidazu ez duzula 

txorakeriarik egingo! ―esan zion aitak.

―Bai! Zin egiten dizut, aita.

―Ongi! Kontuan izan ilunabarrean kobaren hondoan egon behar duzula. Joan garaiz! ―agindu 

zion aitak, eta buelta emanda kobarantz abiatu zen.

Ilargi, urduri baino urduriago, Arkaitz lagunaren alboan eseri zen. Hark liluratuta begiratzen zion. 

Ilunabarrean, tribuko emakumeak eta gizonak kobaren hondoan bildu ziren. Gazteena zelako pixka 

bat kikilduta egon arren, Ilargi tribuko beste edonor adina zela erakusteko prest zegoen. Denak 

biribilean eserita zeudela, Hodei buruzagiak hitza hartu zuen:
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—Lagunok, arazo bat daukagu: mendi-magaleko basoan hartz bat ikusi dute, eta hartz bat inguruan 

dabilela ezin gara lasai egon. Horri aurre egiteko zer edo zer pentsatu behar dugu.

Isilune luze bat nagusitu zen; izan ere, hartz bat ez zen ehizatzeko animaliarik errazena. Elkarri 

begira, inor ez zen ausartzen lehen hitza esatera.

—Ideia bat daukat —esan zuen Lorek isiltasuna

hautsiz—. Nolakoa da hartza?

—Ar bakarti bat da —erantzun zuen Haritzek—,

duela egun batzuk neronek ikusia goizeko lehen

orduan. Oso handia, ikusi dudan handiena,

honainokoa gutxienez —esan zuen zutitu eta

besoa buru gainetik luzatuz—; eta pisuz ni halako

hamar izango da. Izugarria! 

Hori entzun zuenean, dardara batek zeharkatu zuen Ilargi alderik alde, Haritz taldeko gizon 

handiena baitzen. Orduan, Lore, eskuan zuen substantzia bat erabiliz, kobako paretan hartz bat 

margotzen hasi zen. Denak hari begira geratu ziren, Lorek marrazteko abilezia handia erakusten 

zuen eta. Haritzek txundituta begiratzen zion Loreri, hartza paretan ikustea magikoa iruditu zitzaion

eta.

—Oso ondo, Lore —esan zion Hodeik—. Orain, hartza harrapatzeko zer egin pentsatu behar dugu, 

norbaitek istripu bat izan baino lehen.

—Badakit zer egin dezakegun —esan zuen Ilargik, zutitzen zen bitartean. Aitak kezka-keinu bat 

egin zuen.

—Ilargi, oso gaztea zara. Aurreko egunean zorte handia izan zenuen, baina oraindik asko daukazu 

ikasteko helduengandik —esan zuen buruzagiak—. Hobe duzu isiltzea eta guri entzutea. ―Ilargi, 

gorri-gorri eginda, eseri egin zen. Aitak, lasaiago, hasperen bat egin zuen.

—Hortaz, nork dauka ideiaren bat? —ekin zion berriro Hodeik.

Eztabaida luze batean sartu ziren denak, baina inork ez zuen jakin besteak konbentzitzen. 

Bazirudien bilera adostasunik gabe bukatuko zela. Ilargik, apur bat muturtuta, adi-adi jarraitzen 

zion esaten zen guztiari.

—Plan on bat adosteko gai izan ez garela ikusirik, entzun dezagun Ilargirena, ezta? —bota zuen 

Lorek bat-batean.
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Besteen aurrean Ilargiri garrantzia eman nahi ez bazion ere, Hodeik Loreren eskaera onartu beste 

erremediorik ez zuen izan:

—Ondo da, entzun dezagun zure plana —esan zion Ilargiri.

Ilargi zutik jarri eta, pixka bat aztoratuta, plana azaldu zien:

—Tribua bi taldetan banatuko dugu. Talde bat mendi-magaletik behera oihuka eta zarata handia 

eginez jaitsiko da. Horrek hartza bere ezkutalekutik aterarazi eta errekara bidean mehargunetik 

pasatzera behartuko du. Mehargunean, ezkutaturik, bigarren taldea egongo da, hartzari azagaiekin 

eta aizkorekin oldartzeko zain.

Ilargi eseri egin zen, eta besteak une batez isilik geratu ziren, elkarri begira. Bat-batean, denak ideia 

txalotzen hasi ziren. Hodeik Ilargiri honela esan zion:

—Ilargi, zutaz zalantza nuen, baina neska aparta zarela ikusten dut. Zure ideia sinplea da, baina ezin

hobea iruditzen zait, eta uste dut besteak nirekin bat datozela —eta Ilargiren aitari begiratu zion 

haren onespena jasotzeko.

Besteek hitz egiten zuten bitartean, Lorek kobako paretan Ilargiren plana marraztu zuen. Haritzek, 

berriz ere, liluraturik begiratzen zion Loreri.

Hodeik bi taldetan banatu zituen ehiztariak, eta azken aginduak eman zizkien: 

—Lehenengo taldekoak egunsentiarekin batera abiatuko zarete eta zuen lana hartza errekarantz 

bideratzea izango da. Ez ahaztu zarata handia egin behar duzuela. Beste taldekoak, punteria 

hoberena daukazuen ehiztariak, —esan zuen Ilargiri begira—, prest egongo zarete erreka 

bazterrean. Ez ahaztu zuen armak. Ea zortea daukagun! 

Hurrengo goizean, Ilargik asmatutako plana gauzatu zuten: lehenengo taldeak hartza ezkutalekutik 

irtetera behartu zuen, oihuak eta zarata eginez. Hartza, noraezean hasieran, errekarantz abiatu zen 

gero. Bigarren taldea errekako estugunean prest zegoen. Agertu zenean, hartzari azagaia-andana 

erori zitzaion gainera. Laster akabatu zuten. Behin hartza hilda, larrutu eta zatikatu egin zuten. 

Hodeik hartzaren larrua Ilargiri eskaini zion. Egun hartan tribuko guztiek ederki jan zuten. 
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3. Lainoaren jaiotza

Urteen joan-etorriarekin Ilargi eta Arkaitz bikote bilakatu ziren. Seme-alabak ere izan zituzten. 

Horietako batzuk jaiotzean edo haur zirela hil ziren, baina beste batzuek, eskerrak, aurrera egin 

zuten. Urteak pasatu ahala, Ilargiren punteria eta indarra pixkanaka ahitzen ari ziren arren, lehen 

bezain kementsu jarraitzen zuen. Gauzak asko ari ziren aldatzen. Orain animaliak itxitura batean 

hesiturik zituzten eta lurra lantzen zuten. Horri esker, animaliak eta landareak zituzten jateko. 

Ehizan eta arrantzan egiten bazuten ere, ordurako ez ziren nomadak. Ez zuten jada alde batetik 

bestera ibili behar janari bila; sedentario bihurtuak ziren eta, adarrak eta harriak erabiliz, bizitzeko 

txabolak eraikitzen zituzten.

Lehenengo bilobaren jaiotzarekin Ilargi amona bilakatu zenean, oso eguraldi goibela eta euritsua 

zegoen. Horregatik, Lainoa izena jarri zioten. Ilargiri asko gustatzen zitzaion Lainoarekin 

inguruetan ibiltzea. Paseatzen ziren bitartean, amonak aspaldiko istorioak kontatzen zizkion: 

lehoiarena, artzarena, Loreren marrazki magikoena... Guztien artean, lehoiarena zen bilobari gehien 

gustatzen zitzaiona.

Lainoak, jakin-minez, den-denaz galdetzen zion amonari, eta 

hark irribarretsu erantzuten zion. 

—Nola esaten zaie tresna horiei, amona?

—Horiek aitzurra, pikotxa eta eskuarea dira.

—Oso pisutsuak dira, ezin ditut altxatu.

—Noski! Burdinaz eginda daude. Gaur egun, metalak erabiltzen 

dira erremintak egiteko.

—Burdina, metala, zer izen arraroak!

—Entzun, Lainoa. Orain dela urte asko, tresnak eta armak 

egurrarekin eta harriarekin egiten ziren, eta tribukoak ehizatzen 

eta fruituak biltzen ibiltzen ziren batetik bestera. Horrela bizi 

izan ginen urte askoan. Egun batean, ordea, gizakiok haziak 

ereiten ikasi genuen, eta nekazaritza jaio zen. Orduan, etxebizitza

egonkorrak eraiki genituen eta alde batetik bestera ibiltzeari utzi genion. Geroago, lurretik 

mineralak ateratzen ikasi genuen eta, suarekin urtu ondoren, armak eta tresnak egiteko erabiltzen 
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hasi ginen. Harria gero eta gutxiago erabiltzen zen, eta metalak gero eta gehiago. Kobrea izan zen 

lehenengo metala. Kobrearen ondoren, brontzearekin lan egiten ikasi genuen. Kobrea eta eztainua 

nahasiz lortu genuen. Nahasketa horri aleazio deritzogu. Azkenik, urrats handia egin eta burdina 

aurkitu genuen. Burdinazkoak dira, hain zuzen, aitzurra eta pikotxa. Oso gogorrak eta astunak dira, 

baina erresistentzia handikoak.

—Amona, eta hori guztia zertarako? Ez al zen politagoa lehengo bizimodua? Ehizatzen, fruituak 

biltzen... Zertarako behar dugu hainbeste tresna?

—Pentsatu, Lainoa —erantzun zion amonak pazientzia handiz—. Lehengo tribuak hogei, hogeita 

hamar lagunekoak ziren. Gaur egun, ordea, hirurehun baino

gehiago bizi gara gure herrixkan. Hainbeste jenderi jaten

emateko nekazarit  z  a   eta animaliak hesiturik edukitzea

behar-beharrezkoa da. Kontuan izan, tresna, arma eta

lanabesa berriekin aurre egiten diegula bizimodu berri honen

arazoei. Asmakizun horiei esker, hobeto bizi gara. Ez ahaztu

zure aitona Arkaitz oso trebea zela gauzak asmatzen. Berak

asmatu zituen hezurrezko amua, jostorratza eta beste gauza

pila bat.

Arkaitz aipatu zuenean, Ilargiren aurpegia goibeldu zen. Lainoak, hunkituta, amona besarkatu zuen.
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1. Jarduerak:

a) Irakurri testuak. Gero, kontsultatu esteka hauetako informazioa:

1. https://sites.google.com/site/historiaurrea1/bizimodua   

2. http://info.ikasgune.com/es/node/635   

3. http://perso.wanadoo.es/hondero/pp-propulsor%20prehistorico.htm   

4. http://www.lurpea.eus/arrikrutz/   

5. http://es.prehistorico.wikia.com/wiki/Ursus_spelaeus   

b) Erantzun galdera hauei:

1. Zer garaitan gertatzen da, zure iritziz, Ilargiren istorioa?

2. Zer tresna erabiltzen zituzten garai hartan Ilargik, Harrik eta Arkaitzek?

3. Testuan bi teknika agertzen dira oso garrantzitsuak: suharriarekin sua egitekoa eta 

azagaia botatzekoa. Bilatu bi teknika horiei buruzko informazioa Interneten eta idatzi zure 

koadernoan. Bilatu teknika hitzaren esanahia eta kopiatu koadernoan.

c) Bilatu hitz hauen esanahia Interneten:

1. Bultzagailu

2. Suharri

3. Aitzur

4. Pikotx

5. Eskuare

6. Aleazio

d) Inoiz paleolito eta neolito hitzak entzun al dituzu? Bilatu informazioa Interneten eta idatzi 

esanahia zure koadernoan.

e) Bilatu informazioa kobazuloetako lehoiari buruz. Euskal Herrian bizi izan zen?

f) Zer diferentzia dago nomada eta sedentario hitzen artean?
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g) Hausnartu Ilargiren esaldi honi buruz eta eman zure iritzia:

“Tresna, arma eta lanabes berriekin egiten diegu aurre bizimodu berri honen arazoei. 

Asmakizun horiei esker hobeto bizi gara”.

h) Bilatu teknologia hitza Interneten eta idatzi esanahia zure koadernoan. Konparatu Ilargiren 

esaldiarekin. Antzekoak al dira?
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4. Antzine

Ilargiren eta Lainoaren garaiak aspaldi joanak ziren. Antzine, arbasoak ez bezala, hiri handi batean 

bizi zen. Antzineren hirian era askotako eraikuntzak zeuden: tenpluak, termak, gudarientzako 

kuartelak, akademiak... Irakurtzeko, alfabetoa erabiltzen zuten hirian, 

eta, salerosketarako, txanponak. Gerrak oso ohikoak izaten zirenez, 

ezpatak, gezi-puntak, armadurak, kaskoak eta beste gerra-tresna asko 

egin behar izaten zituzten. 

Hirian denak ez ziren

pertsona libreak: baziren

esklaboak ere. Antzinek ez zuen kontu hori oso gustuko,

eta egun batean aitari galdetu zion:

—Aita, zergatik dira esklabo pertsona batzuk?

—Zergatik arduratzen zara gauza horietaz? —erantzun

zion aitak beste galdera batez.

—Aitor nire laguna esklabo omen da, eta horrexegatik

ezin omen du nirekin kalean ibili.

—Badira arrazoi batzuk hirian pertsona esklaboak izateko

—esan zuen aitak—. Adibidez, gerrak galtzen dituzten 

herriak esklabo bilakatzen dira. Halaber, delitu bat 

egiteagatik edo oso pobre izanez gero, pertsona libre bat 

esklabo bihur daiteke. Eta esklaboen seme-alabak ere 

esklabo dira, eta Aitor esklabo baten semea da...

—Aitor, esklabo baten semea? —errepikatu zuen 

Antzinek haserre. 

—Zoritxarrez, halaxe da. Esklaboek, badakizu, 

meategietan, nekazaritzan, galeretan eta aberatsen 

etxeetan zerbitzatzen egiten dute lan. Horiek gabe nork egingo lituzke lan horiek? —esan zion aitak.

Antzinek ez zion aitari erantzun nahi izan eta korrika alde egin zuen Aitorren bila.

........
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Urteek eta mendeek aurrera egin arren, gizakien premiak lehengo berberak ziren: etxebizitza, 

janaria, jantzia, eta etsaien eta basapiztien aurkako babesa. Premia horiei guztiei aurre egiteko, herri

bakoitzak berezko bideak jorratu zituen, tokian tokiko baldintzen arabera.

5. Intza

Intza erromatar soldadu talde batekin gurutzatu zen kalean, senarraren bila zebilela. Erromatarrak ez

zituen gogoko. Iruñe zaharra, garai hartan Pompaelo izenez ezagutzen zena, erromatarretatik aske 

ikustea amesten zuen. Batera eta bestera begira

ari zela, halako batean Aizpea laguna ikusi zuen.

Deiadar egin zion ozenki:

—Aizpea!

Aizpeak, buelta emanda, irribarre egin zuen Intza

ikustean. Harlauza handiz egindako kaletik abiatu

zen lagunarengana hurbiltzeko. 

—Kaixo, Intza.

—Kaixo, Aizpea. Harantz eta honantz nabil

Zuhaitzen bila. Ikusi al duzu?

—Bai. Lehentxoago ikusi dut herriko 

erdigunean, foroan.

—Norbaitekin al zen?

—Ba iruditu zait soldadu erromatar 

batekin hizketan ari zela, zutabeen arteko 

saltokietan. Badakizu, foroko merkatuan, 

termetan edo tenpluaren inguruan biltzen 

da jendea.

—Soldadu batekin? —errepikatu zuen 

Intzak, harrituta—. Hara hurbilduko naiz. Mila esker, Aizpea. 

—Agur, Intza.
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Intza forora hurbildu zenean hantxe ikusi zuen Zuhaitz erromatar merkatari baten saltokiaren 

aurrean, Aizpeak esan bezala. Soldaduaren arrastorik ez zen, ordea.  Intza atzetik hurbildu zitzaion 

Zuhaitzi, baina hura saltzailearekin hizketan ari zenez, isilik geratu zen elkarrizketa entzuten.

—Hauek metalezko zartaginak eta eltzeak dira. Hor dituzu

zeramikazko olio-argiontziak eta anforak, baita terra sigillataz

egindako urontzi ederrak eta egurrezko kaikuak ere —esan

zion merkatariak Zuhaitzi.

—Zer dira hauek? —galdetu zion Zuhaitzek.

—Apaingarriak dira: eraztunak, ileko eta paparreko orratzak,

lepokoak, belarritakoak...

—Beste irudi horiek zerez eginda daude?

—Erromatarrok asmatu dugun metal berri batez: letoia. Kobrea eta zinka nahasiz lortzen da metal 

hori.

—Ederrak benetan! Garestiak al dira?

—Denetik daukazu. Hauek denario batzuk balio dute; garesti samarrak 

dira. Beste hauek, berriz, sestertzio gutxi batzuetan saltzen dira —esan zion

merkatariak hatzarekin irudiak seinalatuz—. Batere dirurik ba al duzu?

Zuhaitz pentsakor geratu zen. Denario bakar bat eta sestertzio gutxi

batzuk zituen. Baina denario bat egun bateko soldata zen, ezin zuen

bitxietan gastatu. Intzak isilunea aprobetxatu zuen Zuhaitzen

aurrean agertzeko bat-batean.

—Kaixo, zure bila nenbilen.

—Ah, kaixo, Intza. —erantzun zion urduri antzean. 

—Zertan ari zara, Zuhaitz?

—Tira, ezertan ez, gauzak ikusten.

—Ez al ginen erosketak egitera joatekoak? 

—Ahaztu egin zait, barkatu. 

—Ba, goazen! —agindu zuen Intzak, errezeloa hartuta.
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Merkatari erromatarra pixka bat zapuztuta utzi, eta azokarantz abiatu ziren. Zuhaitzek kezkatuta 

zirudien, eta urduri antzean begiratzen zion Intzari. Antza, zerbait esan nahi zion, baina ez zen 

ausartzen. Saltokira iritsiak ziren, eta geroko uztea erabaki zuen.

—Egun on, andrea. —esan zion Intzak saltzaileari.

—Baita zuei ere. Zer behar duzue?

—Ba al dauzkazu erromatarrek ekarri dituzten barazki berri horiek? —esan zion Zuhaitzek, Intzari 

aurrea hartuta.

—Bai, horixe! Tipulak, baratxuriak, porruak eta azak, eta baita

zenbait fruitu ere: gereziak, pikuak, almendrak, muxikak eta olibak.

Oso onak, denak.

—Guk ez ditugu ezagutzen, ordea —esan zuen Intzak, zalantzati.

—Proba itzazu! —erantzun zuen dendariak, eta gerezi batzuk eskaini

zizkion.

Intzak fruitu gorriak dastatu zituen eta aurpegia erabat aldatu zitzaion.

Fruitu haien gozoa!

—Oso onak, benetan. Eskutada batzuk eramango ditugu —esan zion

saltzaileari.Eskutada

Saltzaileak balantza erromatarra atera, eta gereziak pisatu zituen.

Intzak eta Zuhaitzek harrituta begiratu zioten elkarri, hark balantza

nola erabiltzen zuen ikusi zutenean.

Erosketa egin ondoren, Zuhaitzek aspaldi arduratzen

zuen gaia atera zuen etxerako bidean:

—Zer iritzi duzu erromatarrez, Intza?

—Badakizu, askotan esan dizut, ez ditut gustuko.

—Baina, zuk zeuk ikusik duzu euskaldunoi gauza 

on asko ekarri dizkigutela: txanponak, adibidez, 

zilarrezko denarioak, kobrezko sestertzioak, baita 
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elikagaiak, tresnak eta askotariko materialak ere. H  arrizko     galtzadak  , zubiak, harresiak, termak eta

akueduktuak ere egin dituzte...

—Egin dituzte? Lan-eskua nork jarri du?

—Egia, baina harrizko galtzadak ez al dira gure bide zaharrak baino askoz hobeak? Orain ere 

zubiak lehen bezala erortzen al dira ur-goraldi bakoitzean? Eta zer diozu nekazaritzaz, burdina 

lantzeaz, ehungintzaz eta irute  a  z irakatsi diguten guztiaz?

—Eta nork eskatu die ezer? Ez ahaztu indarra erabilita daudela hemen, guk ez diegu deitu.

—Ez du ematen euskaldunok gaizki tratatu gaituztenik. Nahiz eta latina sartu duten, gure ohiturak 

eta hizkuntza mantendu ditugu.

—Baliteke. Hala ere, ez ditut gustuko. Gutaz barre egiten dute. Gure herriaren izena bera ere aldatu 

dute. Ahaztu al zaizu Ponpeio militar erromatarrak jarri ziola Pompaelo izena Iruñe zaharrari? Hori 

al da errespetua? 

Isilunea egin zen, eta horixe aprobetxatu zuen Intzak esateko:

—Aizpeak soldadu batekin hizketan ikusi zaitu.

Zuhaitzek denbora luzea hartu zuen ezer esan gabe, pentsatzen. Azkenean, honela mintzatu zen:

—Kohorte erromatar batean soldadu joatea pentsatu dut. Cohors II Vasconum delakoan ehunka 

euskaldun apuntatzen ari dira. 

Intzaren begirada guztiz goibeldu zen hori entzutean.
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6. Hatshepsup

Duela hiru mila eta bostehun urte, Hatshepsup Egiptoko Faraoi-erregina izan zen 

hogeita bi urtez. Eraikuntza harrigarriak altxarazi zituen. Famatuenak haren izena 

darama: Hatshe  psup  en tenplua. Faraoi-erregina oso trebea zen gerra-gurdia 

gidatzen eta lantza jaurtitzen. Nubioen kontrako gerran egiptoarren armada zuzendu 

omen zuen. Hatshepsup jaio baino mila urte lehenago, Egiptoko piramide handiak 

egin zituzten. Altuenak, Keops faraoiak bere buruari eskainiak, ehun eta berrogeita 

sei metroko altuera zeukan egin zutenean. Piramide horiek altxatzeko, egiptoarrek 

makina sinpleak erabili zituzten: plano inklinatua eta palanka, besteak

beste.

Papiro izeneko landarea erabiliz, idazteko euskarri bat sortu zuten.

Euskarri horri papiro esan zioten, landareari izena hartuta. Idazteko

sistema bat ere asmatu zuten antzinako egiptoarrek: idazkera

hieroglifikoa. 

Nilo ibaiak mila bostehun eta berrogeita hamar kilometro egiten ditu

Egipton barrena. Ez da harritzekoa, beraz, garai hartako egiptoarren

bizitza ibaiari eta nabigazioari lotua egon izana. Izan ere, egiptoarrak

izan ziren bela  ontzien   lehenengo egileak. 
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7. Hipatia Alexandriakoa

Hipatia Alexandrian jaio zen 370. urtean. Nahiz eta garai hartan erromatar 

inperioaren parte izan, Alexandrian kultura greziarra zen nagusi. Hipatia 

zientzialaria ez ezik, filosofiako eta matematikako irakaslea ere izan zen. 

Geometria, aljebra eta astronomia jorratu zituen, eta jakintzagai horietaz 

asko idatzi zuen. Zenbait tresna asmatu zituelako nabarmendu zen: likidoen 

dentsitatea neurtzeko hidroskopioa, ura iragazteko makina bat eta uraren 

maila neurtzeko gailu bat. Halaber, lehendik asmatuta zegoen 

astrolabio  a  ren (izarrak ortzian kokatzeko tresna) diseinua hobetu zuen.

Mekanika-arloko ikerketak ere egin zituen, eta esparru horretako marrazki ugari utzi zizkigun.

Ugariak izan ziren greziarren ekarpen teknologikoak antzinatean (adibidez, ur  -errota   eta g  arab  i  a  ).

Bestalde, Aurretik ezagunak ziren beste teknika batzuei egindako hobekuntzak ere ez ziren gutxi 

izan (esaterako, kartografiari egindakoak).

Alexandrian bertan Alexandriako itsasargia eraiki zuten, geroago itsasoan hondoratu zena.

Greziako asmatzailerik garrantzitsuena Arkimedes izan zen (Sirakusa, K.a. 287). Bere izenaz 

ezagutzen dugun printzipioa formulatu zuen.

Printzipio horrek gorputzek zergatik flotatzen

duten azaltzen du. Halaber, Arkimedesen

asmakizunak izan ziren polipastoa (pisuak

altxatzeko txirrika-sistema), odometroa 

(distantziak neurtzeko tresna), eta

erromatarrengandik babesteko sortu zituen 

atzaparra (itsasontziak hondoratzeko sistema)

eta eguzki-izpiak puntu batean biltzeko brontzezko ispilu-sistema (eguzki-argia islatuz itsasontzi 

erromatarrak erretzeko erabili zutena).

Aipagarria da baita ere Arkimedesen torlojua. Hasieran itsasontzietako sotoko ura ponpatzeko 

baliatu zuten, eta geroago irina edo laboreak igotzeko.
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8. Hua Mulan

Hua Mulan neska gaztearen aita armadara deitu zutenean,

kezka larri batek astindu zuen alaba, ordurako aita aski

zaharra zen eta. Senide bakarra izaki, Hua Mulanek erabaki

ausarta hartu zuen: garai hartan emakumeek armadan sartzea

debekatuta izan arren, bera joango zen soldadu aitaren

ordez, gizasemez mozorrotuta. Hamabi urte egin omen

zituen armadan, eta soldadu-bizitzaren gorabehera guztiak

pairatu. Urte horietan guztietan ausardia handiz borrokatu

zelako ohore militarrak lortu zituen, eta enperadoreak zaldi

eder bat egin zion opari.

Zaldi horren gainean itzuli omen zen herrixkara.

..................................

Ez gaude ziur istorio hori egiazkoa den edo ez, baina jakin badakigu garai hartan, duela ehunka edo 

milaka urte, aurrerapen teknologiko asko 

eta asko Txinan gertatu zirela. Txinan 

sortu ziren, hain zuzen, gaur egun 

erabiltzen diren material, gailu eta 

produktu ugari: po  r  tzelana   (kaolin 

izeneko minerala erabiliz egindako 

zeramika fina), e  rloju     mekaniko  a  , 

bolbora, lurrikarak detektatzeko eta 

neurtzeko sismografoa, itsasontzietarako

lema, harilkatzeko gorua, kometa, eta iparrorratza. 

K.a. 3000. urte inguruan, txinatarrek z  eta   izeneko zuntz naturala erabiltzen ikasi zuten. K.a. 1300. 

urterako. zetaren erabilera hedatuta zegoen Txina guztira. Tximeletaren Bombix mori larbak sortzen

du zuntz preziatu hori.
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Ziur aski, papera da txinatarren asmakizunik garrantzitsuena. Dena dela, idazteko euskarririk 

zaharrena antzinako Egipton erabili zuten papiroa da. Geroago, hainbat herrialdetan arkume-, 

txekor- edo ahuntz-larruz egindako pergaminoak erabili zituzten.

Hasieran, banbu edo zeta gainean idazten zuten Txinan. Euskarri horiek oso egokiak ez zirela 

ohartuta, Kai Lun izeneko txinatar batek idazteko euskarri egokiago bat sortu zuen, kalamuarekin 

eta beste sustantzia batzuekin hainbat proba egin ondoren. Kai Lunek egindako paper hori lehenbizi

Txina guztira eta gero Asian barrena zabaldu zen. Paperik zaharrena, lihoz eta kalamu-zuntzez 

egindakoa, K.a. II. mendeko hilobi batean aurkitu dute.

Arabiarrek VIII. mendean izan zuten paperaren berri. Europan, XI. mende-bukaerakoa da paperean 

idatzitako eskuizkriburik zaharrena: Silos-ko meza-liburua, Burgos-ko Santo Domingo de Silos-ko 

monasterioan dagoena. Meza-liburu hori Arabiako paperean eginda dago.

Txinatarrek asmatutako gauza batzuk Txinan bertan gorde ziren urte askoan; beste batzuk, ordea, 

merkatariei esker, askoz lehenago iritsi ziren Europara. 
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2. Jarduerak

 

a) Zergatik bihur zitekeen pertsona libre bat esklabo?

b) Zertan egiten zuten lan esklaboek?

c) Egin taula bat Egipton, Grezian, Erroman eta Txinan egindako bosna asmakizunekin.

d) Zer landare erabiltzen ziren papera egiteko?

e) Zertarako erabiltzen ziren?

1. Gorua

2. Sismografoa

3. Iparrorratza

4. Ur-errota

5. Erromatar balantza

6. Palanka

7. Arkimedesen torlojua

8. Akueduktua

f) Idatzi egia ala gezurra den:

1. Txinatarrek letoia sortu zuten. 

2. Erromatarrek galtzadak egiten zituzten.

3. Lehenengo belaontziak Greziakoak dira.

4. Grezian asmatu zen ur-errota.

5. Erromatarrek eraiki zuten Alexandriako itsasargia.
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g) Azpimarratu erantzun egokia:

1. Gaur egun ezagutzen dugun papera asmatu zuten:

a) Erromatarrek     b) Egiptoarrek     c) Txinatarrek

2. Greziarrek asmatu zuten:

a) Sismografoa     b) Ur-errota     c) Inprenta

3. Erromako eraikuntza da:

a) Piramidea     b) Akueduktua     c) Alexandriako itsasargia

4. Bolbora asmatu zen:

a) Txinan     b) Erroman     c) Egipton

5. Portzelana asmatu zen:

a) Txinan     b) Egipton     c) Grezian
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9. Sabina

Eguneko lanaldia bukatu zuenerako leher eginda zegoen Sabina

von Steinbach. Goiz-goiz hasita, egun guztian ura eta harriak

obraraino zamatzen aritua zen beste emakume batzuekin batera.

Katedrala eraikitzeko lanetan, emakumeek egiten zituztenak

ziren gogorrenak eta ordainsarietan eskasenak. Zorionez,

eguneko lana bukatutakoan iritsia zen soldata jasotzeko unea,

eta katedralaren ondoko eraikinera abiatu zen.

Iritsi zenean, langile asko ikusi zituen ilaran itxaroten.

Gehienak gizonak ziren arren, baziren emakume ugari ere, denak noiz deituko zieten zain. 

Ordainsaria jaso ondoren batzuk alai irteten ziren eraikin barrutik, beste batzuk, serio, eta baziren 

haserre samar ateratzen zirenak ere. Banan-banan deitu zieten; gizonei beren izenez, ezagutzen 

zituzten seinale. Emakumeei deitzeko, ordea, ez zuten izenik esaten, bakoitzaren lanbidea edo lana 

aipatzen zuten bakarrik: “obran lan egiten zuen emakumea”, “igeltsu-xaflak egiten zituen 

emakumea”, “adreiluak eramaten zituen emakumea”...  Antza, izenik ere ez zuten merezi.

«Emakumeok izenik ez dugu», pentsatu zuen Sabinak. «Gizonak Aingeru, Bixintxo, Eritz edo 

Eneko dira. Ortixa, Kattalin edo Semena nor garen, ordea, ia inork ez daki! Eta, badakizue, izenik 

ez duenak izanik ez du».

Sabina von Steinbach, Erwin von Steinbach arkitekto famatuaren alaba eta 

oinordea, Estrasburgo-ko, Magdeburg-eko eta Parisko Notre Dame-ko 

katedraletako hainbat estatuaren egilea dela uste da.

Katedral baten eraikitze-lanak zuzendu nahi zituen Sabinak, obra-maisu 

handiek zuzentzen zituztenak bezalakoak. Horixe zuen ametsa: langintza 

horretan lehenengo emakumea izatea, inoizko lehenengo obra-maistra izatea.

Hala ere, garbi zegoen, desira hori errealitate bilakatzeko aukera gutxi 

zegoen. Gizonek adina lan egiten zuen Sabinak, baina haien erdia irabazi. 

Injustizia horrek guztiz amorratzen zuen. Emakume batzuek lan handiak eta 

neketsuak egiten zituzten: materialak garraiatu, kareorea prestatu, letoia, 

kobrea eta brontzea landu, etab. Beste batzuek  beira  gile   gisa ziharduten. Eta
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harri gainean.

Sabina von Steinbach, lanean
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baziren tailerrak eta langile-taldeak zuzentzen zituztenak ere. Tamalez, inoiz ez zen haien lana 

gizonena adina balioesten.

Erdi Aroko katedralak eraikitzen milaka emakumek hartu zuten parte. Garai hartako eraikuntzetako 

liburuetan jasota dago haiek egiten zuten lana, baita ordainetan zenbat diru irabazten zuten ere. 

Dokumentu zaharretan jasota dago katedral gotikoetako langile guztien % 30 emakumeak izan 

zirela eta horietako gehienek gizonezkoen erdia irabazten zutela. Espezialistak soilik —zurginak, 

oratzaileak, beiragileak, hargin  a  k  ...— hurbiltzen ziren gizonezkoen soldatak kobratzera (hurbildu, 

ez parekatu). 

Garai iluntzat hartua izan den arren, Erdi Aroan, Katedral handiak eraikitzeaz gain, beste aurrerapen

teknologiko garrantzitsuak ere gertatu ziren: lurra lantzeko eta ereiteko b  elarri-goldea  , haizearen 

energia aprobetxatzeko haize  -  errotak  , gerrarako kanoiak eta arkabuzak, leihoetarako kristal 

lauak, betaurrekoak, etab.

Erdi Aroan energia hidraulikoaren erabilera hainbat 

esparrutara zabaldu zen. Mekanismo hidraulikoak  

erabiltzen hasi ziren (engranajea, esaterako) makina bat 

lan egiteko: mineralak ateratzeko, forjaketarako, 

lursailak ureztatzeko eta abar.

Garai hartako asmakizunik handiena inprimatzeko 

teknika berria izan zen. Izan ere, 1438an Johannes 

Guttenberg alemaniarrak t  ipo     h  igikorre  n   inprentarekin 

inprimatzeko teknika erabat irauli zuen. Ordura arte, 

liburuak fraideek egiten zituzten, eskuz eta banan-banan.

Guttenbergen inprenta berriarekin, ordea, 1455. urtean 

Bibliaren 200 kopia batera egin zituzten.
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10. Barbe-Nicole Clicquot, xanpainaren dama handia

Barbe-Nicole Reims-en (Champagne-Ardenne, Frantzia) jaio zen

1777ko abenduaren 16an. Hogeita bat urte zituela, xanpainaren

negozioan sartuta zegoen François Clicquot enpresariarekin ezkondu

zen. Garai hartan xanpaina ez zen oso edari ezaguna, eta errege-gortean

bakarrik edaten zen. Ezkondu eta sei urtera senarra hil zitzaionean,

nortasun handiko eta izaera biziko emakumea izaki, negozioarekin

jarraitzea erabaki zuen. Errusiara arrakasta handiz esportatzeaz gain,

xanpaina erdi mailako klasera hedatzea ere lortu  zuen. Denborarekin

edaria mundu guztian egin zen ezaguna. Bi ekarpen egin zituen xanpain-ekoizpenaren esparruan. 

Lehenengoa izan zen edariaren kalitatea hobetzeko dekantazio-teknika bat. Beherantz inklinatuta 

jarrita, botilari egunero zortziren bat egin behar dio bira ekoizleak. Horrela eginda, hondarrak 

lepoan geratzea lortzen da. Gero, tapoia atera eta xanpainari hondarra kentzen zaio. Dekantazio-

teknika horri esker, xanpaina edari gardena bilakatu zen.

Bigarrena etiketa izan zen. Ekarpen benetan berritzailea, garai hartan xanpain-botilei ez baitzitzaien 

etiketarik jartzen. Nicole izan zen botilei etiketa jartzen lehena. Etiketarekin, bere xanpaina 

besteetatik bereiztea lortu zuen Nicolek.

Xanpainaren dama handia esaten zioten. 1866ko uztailaren 29an hil zen Boursault herrian 

(Frantzian).

..................................................

Barbe-Nicole Clicquot Aro Modernoaren bukaeraren eta Aro 

Garaikidearen hasieraren artean bizi izan zen. Aro Modernoa

1492 urtetik 1789ra  bitarteko historia-tarteari esaten zaio 

(Kolon Ameriketara heldu zen urtetik Frantziako Iraultzaren 

hasierako urtera arte).

Denbora-tarte horretan zientziak urrats handiak egin zituen, 

eta ordukoak dira aurrerapen teknologiko garrantzitsu asko. 

Medikuntzan eta kirurgian teknika berriak garatu ziren; 
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kartografia zehatzagoa bilakatu zen (nabigatzea seguruago izatea ekarri zuen); astronomoek 

teleskopioaren bidez aurkikuntza handiak egin zituzten (Galileo Galileik, esaterako), eta urruneko 

planetak eta izarrak aurkitzen eta gure unibertsoa ulertzen saiatu ziren. Mikroskopioaren bidez, 

ordura arte gizakiarentzat ikusezinak ziren organismo txikienak ere ikertzen hasi ziren.

Badira aipatzea merezi duten beste asmakizun batzuk ere: barometroa 

(presioa neurtzeko tresna), termometroa, sextantea (hirurogei graduko 

angelu maximoa duen tresna, latitudea jakiteko erabilia), anezka-

ehundegia, tximistorratza, baloi aerostatikoa. Elektrotekniak ere aro 

horretan egin zituen lehen urratsak.

Baina, ziur aski, garai hartako aurrerapenik handiena lurr  u  n  -  makina   

izan zen. Izan ere, lurrun-makinak ahalbidetu zuen industria  -  iraultza  , 

eta horrek Aro Garaikideari ateak ireki zizkion.

Aro Garaikidea Frantziako Iraultzarekin batera hasi

eta gaurdaino iristen den historia-tartea da.

Horregatik, Aro Garaikideko aurrerapen teknologiko

gehienak gertuagokoak egiten zaizkigu.

Lurrun makinaren erabilerari esker, lantegietan 

serie  -  fabrikazioa   zabaldu zen. Industriak, jakina,

horrekin bultzada handia jaso zuen.

Garraioaren alorrean, garapenak ez du etenik izan Aro Garaikidetik gaur egunera arte. Bide luze eta 

emankorra egin du: lurrunontzia, trena, bizikleta, autoa, hegazkina, helikopteroa, espazio-suziria. 

Medikuntzaren esparruan txertoak, anestesia, pasteurizazioa, antisepsia, erradiologia eta beste 

hainbat berrikuntza aipatu behar dira dira. Nekazaritzan, era askotako material, tresna eta makina 

berriek lurra lantzea erraztu zuten (sega  -  makina  , ongarriak, etab.). Nylona asmatzeak ehungintza 

irauli zuen, ehun sintetikoak sortzea ahalbidetu baitzuen. Geroago beste zuntz batzuk agertu ziren: 

kevlar-a, elastan-a, poliesterra, biniloa...

XIX. mendearen bukaera eta XX. mende guztia asmakizunen garaia izan zen. Garai horretakoak 

dira elektrizitatea, bonbilla, argazkigintza, zinema, telefonoa, igogailua, plastikoa, zentral 

elektrikoa, irratia, telebista, eta beste hainbat eta hainbat asmakizun ere.
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11. Ada Lovelace, lehenengo informatikaria

Ada Lovelace 1815eko abenduaren 10ean jaio zen Londresen. Annabella

Milbanke matematikariaren eta Lord Byron poeta famatuaren alaba izan

zen. Ada jaio eta aste gutxira gurasoak banandu egin ziren. Banantzearen

ondoren, alaba poesiatik urruntzen saiatu zen ama; aitzitik, oso zorrotz

jokatu zuen alabak matematika ikas zezan. Hamaika urterekin Adaren

ametsa hegan egitea zen, eta hegan egiteko makina bat asmatzeko irrika

bizia zuen. Helburu horrekin urteak eman zituen hegaztien anatomia

ikasten eta amestutako proiektuaren marrazkiak egiten.

Hamalau urterekin elgorria izan zuen. Gaitzak hiru urtez ohean egotera behartu zuen eta hanketako 

paralisia eragin zion. Urte horiek erabat markatu zuten Ada, eta, ikasteari eta irakurtzeari gogor ekin

bazien ere, aurreko izaera onirikoa galtzen hasi zen.

Ama diruduna zuenez, Adak unibertsitatera joateko aukera izan zuen. Han matematika eta zientzia 

ikasi zituen. Charles Babbage matematikari ospetsua izan zen Adaren tutorea unibertsitatean. 

Geroago elkarrekin egin zuten lan. Baggage matematikari horren ideiak interpretatuz, Adak 

lehenengo programazio-lengoaia garatu zuen. Horregatik, historiako lehenengo informatika-

programatzailetzat jotzen da gaur egun.

Ada hogeita hamasei urterekin hil zen. Aitaren ondoan lurperatu zuten, berak hala eskatuta.
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12. Annie

Annie “Londonderry” Cohen Riga-n (Letonia) jaio zen 1870. urtean. Ume

bat zela Estatu Batuetara emigratu zuen aitarekin. Txirrindularia, kazetaria,

kirolaria eta abenturazalea. Bizikletaz munduari bira eman zion lehenengo

emakumea izan zen. 1895eko irailaren 24an amaitu zuen bira hori, hogeita

bost urte zituela. Balaztarik gabeko bizikleta bat erabili zuen, eta hamabost

hilabete behar izan zituen bidaia burutzeko.

XIX. mendean Anniek ez ezik beste emakume

batzuek ere harreman handia izan zuten bizikletarekin. Emakume horien

artean, Amelia Bloomer-en istorioa berezia da. Emakumeek pedalei 

erosoago eragiteko Ameliak praka zabal batzuk asmatu zituen (Turkian 

erabiltzen zirenen antzekoak). Baina garai hartako gizarteak ezin zuen 

onartu emakumeek prakak janztea, eta Bloomerren aurka jarri zen 

segituan. Tamalez, kritika gogorrek eta gertatu ziren eraso fisikoek urte 

haietan emakumeek praka horiek erabiltzea eragotzi zuten.

Bizikletak garrantzi historiko handia dauka; izan ere, gizakiak 

asmatutako lehenengo ibilgailu mekanikoa da. Oso ezaugarri onak 

dauzka gainera: oinez baino abiadura handiagoa lortzen da bizikletarekin, distantzia handiak egiteko

aukera ematen du, eta, giza energia erabiltzeaz gain, sendoa eta konponerraza da. 

Hasierako modeloak, dena dela, ez ziren erabiltzen errazak,

ezta erosoak ere. Bizikleta-modelorik sinpleena (barra batez

eta bi gurpilez osatua) 1816an agertu zen. Drais von

Sauerbronn alemaniarrak belozipedo izenez bataiatu zuen

berak egindako modelo hori, baina jendeak draisina esaten

zion. Hasierako modeloek ez zuten pedalik, eta oinekin

lurrean bultza eginda mugitzen ziren. Kirkpatrick MacMillan

eskoziarrak fabrikatu zuen bizikleta izena merezi duen

lehenengo ibilgailua (pedalak eta balaztak zeuzkana); baina
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ez zen batere erosoa, eta ez zuen arrakastarik lortu. Urteek aurrera egin ahala, bizikletaren itxura 

aldatuz joan zen. 1885ean aurkeztu zuten lehenengo bizikleta modernoa. Bizikleta horrek 

errodamenduak, higidura transmititzeko katea, tamaina bereko bi gurpil erradiodun eta eskutokia 

zeuzkan. Gurpilei 1888an pneumatikoak jarri zizkiotenean bizikletak erabateko arrakasta lortu 

zuen. Hurrengo urteetan erruz zabaldu zen herritarren artean.

Emakumeek arreta deitzea hain gaizki ikusita zegoen garai hartan, bizikletaz ibiltzeagatik 

gizonezkoen begiradak erakartzea arazo-iturri izan zen emakume aitzindari haientzat. Adibidez, 

Londresko Emma Eadesi harrika hartu zuten hainbat herritan. Beste batzuei irainka eta ostikoka 

oldartu zitzaizkien beste leku askotan. Gainera, garai hartako mediku batzuen esanetan bizikletaz 

ibiltzeak emakumeari antzutasuna eta nerbio-alterazioak eragiten zizkion.

Hala ere, presio horrek guztiak ez zuen lortu emakumeek bizikleta bazter uztea, eta, arazoak arazo, 

ibilgailu hori erabiltzen hasi ziren. Gero eta ohikoagoa bilakatu zen emakumeak bizikletaz ibiltzen 

ikustea alde batetik bestera aske eta arin. Emakume-klubak ere sortu ziren taldeka bidaiatzeko eta 

kaleko jazarpena saihesteko. Gainera, gero eta merkeago ekoizten zirenez, bizikletak azkar hedatu 

ziren herritarren artean. 

Bizikletak balio izan zuen erakusteko emakumeak gai zirela gizonezkoen balentrien parekoak 

egiteko, eta horrek emakumeen emantzipazioa bultzatzen lagundu zuen.
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13. Amelia Earhart 

Estatu Batuetako Atchinson-en jaio zen 1897ko uztailaren

24an. Neskatxa bihurri samarra eta adoretsua izan zen.

Zuhaitzetara igotzen, leraz mendi-malkarrak jaisten eta

bestelako jolas fisikoetan pasatzen zuen denbora. 

Ameliak gustuko zuen egunkarietako artikuluak gordetzea,

batez ere emakume famatuei buruzkoak. Emakume famatu

horiek sarritan ustez gizonezkoei dagozkien lanak egiten

zituztela ikasi zuen Ameliak.

1920an hegazkin-ikuskizun batera joan zen familiarekin. Ikusi zuenak liluratuta utzi zuen. Egun 

hartan bertan Ameliak biplano batean hegan egin zuen: 10 minutu besterik ez, baina horrek betiko 

markatu zuen. Handik urte batzuetara, honela gogoratzen zuen pasadizo hori: «Aireratu ahala jakin 

nuen hegan egiten jarraitu beharko nuela handik aurrera». 

Harrezkero, Ameliaren bizitza hegazkintzari 

lotuta geratu zen betiko. Kinner motorrak 

zeuzkaten hegazkinak saldu zituen, eta 

abiazioa bereziki emakumeen artean 

sustatzeko lanetan murgildu zen. Hitzaldiak 

eman zituen eta liburu bat ere idatzi zuen.

Batez ere hegaldietan lortu zituen markengatik egin zen ospetsu. Atlantikoa bakarka zeharkatu zuen 

lehenengo emakumea izan zen, baita zeharkaldi hori bi aldiz egin zuen lehenengo pertsona eta 

ordura arte zeharkaldi hori denborarik laburrenean egin zuen emakumea ere. 1935ean Ozeano Barea

Hawaii-tik Kalifornia-ra igaro zuen Ameliak. Ordura arte, zeharkaldi hori egiteko saioetan hamar 

pilotu hilak ziren. 

Amelia 1937an desagertu zen, lurrari bira ematen ari zenean, haren hegazkina Ozeano Bareko 

lekuren batean erorita. Inoiz ez da hegazkinaren arrastorik aurkitu.

..................................................
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Hegaldien eta abiazioaren hastapenak

Joseph eta Etienne Montgolfier frantziar anaiak 

paper-fabrikatzaileak ziren. 1782ko azaroko egun 

batean harrituta gelditu ziren paperezko poltsa batean

kea sartu eta poltsa aireratu egiten zela ikusi 

zutenean. Laster konturatu ziren aire beroaren 

eraginez gertatzen zela hori. Hurrengo hilabeteetan, 

fenomeno hori kontuan izanda, globo aerostatikoa 

sortu zuten, hainbat materialekin probak egin eta 

poltsaren tamaina handitu ondoren. Lan horren 

emaitza 1783ko azaroaren 21ean gauzatu zen 

Parisen; izan ere, egun eta hiri horretan egin zuen gizakiak lehenengo globo-hegaldia. Sei minutu 

iraun zuen lehendabiziko hegaldi horretan zortzi kilometroko distantzia egin zuten.

Abiazioaren hastapenak XX. mende-hasierakoak dira. Lehenengo urratsak Wright anaiek egin 

zituzten. Ohio-ko bi anaia horiek aldez aurretik proba asko egin zituzten beren asmoak errealitate 

bilakatzeko; kometekin hasieran, eta haiek asmatutako planeagailuekin gero.A

Porrot askoren ondoren, azkenean 1903ko abenduaren 14an Flyer biplanoak berrogeita hemeretzi 

segundo iraun zuen hegaldia egin zuen airean. Egun horretan hegazkina jaio zen. 

Han-hemenka, gero eta hegazkin sendoagoak eta handiagoak, eta hegaldi luzeagoak egiten hasi 

ziren. Urte gutxian abiazioak izugarrizko arrakasta izan zuen mundu guztian, eta asko garatu zen.

Garapen horretan, zalantzarik gabe, Amelia Earhartek zerikusi handia izan zuen.
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3. Jarduerak

a) Ikusi Industria-iraultzari buruzko bideoa eta egin iruzkin labur bat lurrun-makinaren 

garrantziaz.

b) Kokatu zerrendako asmakizun hauek dagokien aroan, Modernoan edo Garaikidean:

1. Mikroskopioa

2. Lurrinezko trena

3. Nylon 

4. Draisina

5. Teleskopioa

6. Tximistorratza

7. Barometroa

c) Zer jarduerarekin daukate harremana pertsonaia hauek:

1. Anne Londonderry

2. Amelia Earhart

3. Montgolfier anaiak

4. Sabina von Steinbach

5. Johannes Guttenberg

6. Ada Lovelace

7. Wright anaiak

d) Zerekin daukate harremana zerrendako hitzek: abiazioarekin, bizikletarekin edo katedralen 

eraikuntzarekin?

1. Kareorea

2. Planeagailua

3. Hargina

4. Pneumatikoa

5. Beiratea

6. Biplanoa
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7. Balazta

e) Azaldu zertarako erabiltzen ziren Erdi Aroko lau asmakizun hauek:

1. Belarri-goldea

2. Arkabuza

3. Kristal laua

4. Tipo higikorren inprenta

f) Begiratu zure arropetako etiketak eta idatzi aipatzen diren ehunak.
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2. EMAKUMEAK ETA TEKNOLOGIA Atik Zra

Duela oso gutxira arte, arrazoi sozialak eta historikoak direla medio, emakumea ikusezina izan da 

arlo askotan, eta teknologia ez da salbuespena izan. Etxeko lanetara eta umeen zaintzara mugatuta, 

eskolara eta unibertsitatera joateko aukerarik gabe legeek hori ere ukatu dietelako maiz, 

emakumeen teknologiarako gaitasun ukaezina ezkutuan geratu da.

Askotan, emakume horien asmakizunak senarraren edo anaia baten izenean erregistratu eta 

patentatu dira. Beste batzuetan, haien asmakizunei esker aberastu diren enpresaburuen gutxiespena 

jasan izan dute emakumeek. Eta beti, garaiko aurreiritziei eta kontrako jarrerei egin behar izan diete

aurre.

Nork ez ditu noizbait entzun Edison, Tesla, Benjamin Franklin, Arkimedes, Marconi, Leonardo da 

Vinci eta beste hainbat gizonen izenak? Aldiz, Alexandriako Hipatia, Margaret Knight, Grace Dotou

edo Hedy Lamar nor izan ziren galdetuko baligute, zer erantzungo genuke?

Eta, hala ere, asko dira teknologiaren esparruari ekarpen handiak egin dizkioten emakumeak. 

Horietatik, gutxi batzuek bakarrik lortu dute beren asmakizunen ordainetan aberastea eta gizartearen

esker ona jasotzea. Gehienak, tamalez, ez dituzte aintzat hartu eta, horien artean, ez dira gutxi 

pobrezia gorrian hil direnak, haien sormenaz baliatu den gizarteak baztertuta eta ahaztuta.

Eta, hala ere, ez dago ulertzerik gizateriak gaurdaino egin duen bidaia luzea, emakume horien 

bultzada eta ekarpenak kontuan hartu gabe. 

Hurrengo orrialdeetako zerrendak, labur bada ere, emakume horietako batzuen berri eman nahi du. 

Merezi du irakurtzea.
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Ada Lovelace (1815-1852). Lehenengo programazio-lengoaia

Londres-en (Britainia Handia) jaio zen. Matematikaria eta programatzailea. Ada

Lovelacek Charles Baggage matematikari ospetsuarekin lan egin zuen Londresko

Unibertsitatean. Ada buru-belarri murgildu zen Baggageren ikerketetan, motor

analitiko bat sortzeko eta programatzeko modua garatzea helburu zutenak.

Funtsean, arlo horretan egindako lanarengatik jotzen da Ada lehenengo

konputagailu-programatzailetzat. Bere omenez, 1983. urtean Estatu Batuetako Defentsa 

Departamenduak sortu zuen informatika-lengoaiari Ada izena jarri zion. 

Alice H. Parker (1895-?). Gasezko berokuntza zentrala

New Jersey-n (AEB) jaio zen asmatzailea. Gasa erabiliz funtzionatzen duen berokuntza zentrala 

asmatu zuen 1919. urtean. Etxea berotzeko gas naturala lehenengo aldiz erabili zuen asmatzailea 

izan zen. Gaur egungo berokuntza-sistemen lehen harria jarri zuen. 

Amanda T. Jones (1835-1914). Elikagaiak hutsean ontziratzeko metodoa

New York-en (AEB) jaio zen. Idazlea eta asmatzailea. Hamabost urte besterik ez

zeukan eskola-maistra lanean hasi zenean. Urte batzuk geroago, irakaskuntza utzi

eta idazteari ekin zion, eta poema asko eta autobiografia bat idatzi zituen.

Koinatu baten laguntzarekin, elikagaiak hutsean ontziratuta kontserbatzeko

metodo bat garatu zuen 1872. urtean. Amandak beste gailu bat ere asmatu zuen:

segurtasunezko erregailu automatikoa. Asmakizun horri esker, petrolio gordina

labetan erretzea ahalbidetu zen. Handik aurrera, asko erraztu ziren lurruna sortzeko, metalak 

urtzeko eta beira ekoizteko lanak.

Amelia Earhart (1897-1937). Atlantikoaren zeharkaldia hegazkinez

Kansas-en (AEB) jaio zen hegazkinlari famatua. Ozeano Atlantikoa zeharkatu

eta Hawaii-tik Kalifornia-rainoko zeharkaldi arriskutsua egin zuen lehen

emakumea izan zen. 1937. urtean, lurrari bira ematen ari zenean, bere hegazkina

Ozeano Bareko lekuren batean erori zen. Istripu horretan Amelia betiko

desagertu zen.
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Amye Everard Ball (?). Azafrai-tintura

Azafrai-tintura asmatu eta patentatu zuen 1637. urtean, Ingalaterran. Historian inoiz emakume batek

lortutako lehenengo patentea da hori.

Anna Connelly. Suteetatik ihes egiteko egitura

XIX. mendean jende asko hiltzen zen suteetan. Garai hartan, etxe gero eta altuagoak egiten hasi 

ziren. Baina suhiltzaileak, zeuzkaten eskailerekin, ezin ziren goiko solairuetaraino iritsi, suteak 

itzali eta pertsonak salbatzeko. Hori dela eta, 1885. urtean Estatu Batuetako gobernuak deialdi bat 

egin zuen, jendeak arazoari aurre egiteko. Anna Connellyk deialdi horretan parte hartzea erabaki 

zuen. Bazekien jendea etxeko teilatura igotzen zela, sutetik ihesi. Inolako ihesbiderik ez zeukatenez,

teilatuetan hildako asko gertatzen ziren. Annak metalezko egitura bat diseinatu zuen, ihesbide gisa. 

Egitura hori etxeko azken solairuan kokatu zuen, ondoko eraikinarekin komunikatua. Kanpai bat ere

erantsi zion egiturari, alarma gisa, jendea ohartarazteko. Gobernuak diseinua onartu ondoren, Annak

1887. urtean patentatu egin zuen. Asmakizun horri esker, harrezkero milaka pertsonaren bizitzak 

salbatu dira suteetan.

Ann Makosinski (1997-). Gorputzarekin argia sortzea

Kanada-n jaiotako ikaslea eta asmatzailea. Hogei urte besterik ez

eta Ann Makosinskik dagoeneko bi asmakizun eginak dauzka:

lehenengoa, gorputzaren beroa erabiliz argia egiten duen linterna

bat; bigarrena, kafearen gehiegizko beroa aprobetxatuz,

telefonoak eta musikako tresnak kargatzen dituen ontzi bat.

Annek azaldu duenez, zientziarako pasioak eta arterako zaletasunak eraman dute asmakizun horiek 

egitera.

Annie “Londonderry” Cohen Kopchovsky (1870-1947). Munduko lehen bira

bizikletaz

Letonia-n jaio zen. Kazetaria, abenturazalea eta bizikletaz munduari bira eman zion

lehen emakumea. Erabili zuen bizikletak ez zuen balaztarik eta hemeretzi kiloko

pisua zeukan. Milaka kilometro egin eta hamabost hilabetean bizikletaz ibili

ondoren, 1895eko irailaren 24an bukatu zuen munduko bira. 
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Angela Ruiz Robles (1895 -1975). Entziklopedia mekanikoa

Leon-en (Espainia) jaio zen. Eskola-maistra eta asmatzailea. Angelita, hala esaten

zioten ikasleek, berrogei urte baino gehiagoan izan zen maistra. Angelitaren

ardura nagusia ikasleei ikasketak erraztea izan zen. Helburu horrekin sortu zuen

1949. urtean Entziklopedia mekanikoa. Liburu elektronikoaren aurrekaritzat jo

daiteke asmakizun hori.

Barbara S. Askins (1939-). Argazki azpiesposatua hobetzeko metodoa

Tennessee-n (AEB) jaiotako kimikaria eta asmatzailea. Argazki azpiesposatuen

negatiboak hobetzeko metodo bat asmatzeagatik da ezaguna. NASAk eta osasun-

industriak ere erabili dute Askinsen metodoa.

Barbe-Nicole Clicquot (1777-1866). Xanpainaren dekantazioa

Reims-en (Frantzia) jaio zen. Asmatzailea eta enpresaria. Nicole eta haren senarra

xanpainaren negozioan sartuta zeuden. Hogeita zazpi urterekin senarra galdu ba

zuen ere, negozioarekin jarraitzea erabaki zuen. Bi ekarpen egin zizkion

xanpainaren munduari.

Lehenengoa izan zen edariaren kalitatea hobetzeko dekantazio-teknika bat. Beherantz inklinatuta 

jarrita, botilari egunero zortziren bat egin behar dio bira ekoizleak. Horrela eginda, hondarrak 

lepoan geratzea lortzen da. Gero, tapoia atera eta xanpainari hondarra kentzen zaio. Dekantazio-

teknika horri esker, xanpaina edari gardena bilakatu zen.

Bigarren ekarpena etiketa izan zen. Ordura arte, xanpaina-botilei ez zitzaien etiketarik jartzen. 

Nicolek botilak etiketatzea erabaki zuen. Etiketarekin, Nicolek bere xanpaina besteetatik bereiztea 

eta gehiago saltzea lortu zuen.

Beatrice Tilly Shilling (1909-1990). Gerra-hegazkinetako motorren hobekuntza

Ingalaterran jaio zen. Hamalau urterekin, motoa hondatzen zitzaionean, inoren

laguntzarik gabe konpontzen zuen. Ordurako, ingeniaria izango zela erabakita 

zeukan. Hain zuzen, aeronautikako eta lasterketa-autoetako ingeniaritza-

ikasketak egin zituen. 30eko hamarkadan moto-lasterketetan parte hartu zuen 

eta, gerraren ondoren, auto-lasterketetan. Bigarren Mundu Gerran, Hurricane 

eta Spitfire ehiza-hegazkinek, motorraren arazo bat zela medio, tarteka indarra galtzen zuten 
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hegaldian, baita bat-batean gelditu ere zenbait maniobra egitean. Beatricek motorren arazo hori 

konpontzen zuen gailu bat asmatu zuen. Horri esker, guduetan hegazkinen eta hegazkinlarien 

segurtasunak hobera egin zuen. 

Beulah Louise Henry (1887-1973). Izozkientzako izozkailua 

Ipar Karolina-n (AEB) jaio zen. Enpresaria eta asmatzaile emankorra. Ehun

asmakizun baino gehiago eta berrogeita bederatzi patente lortu zituen.

Hogeita bost urterekin, hutsean zigilatutako izozkientzako izozkailua

asmatzeagatik jaso zuen lehenengo patentea. 

Izozkailuaz gain, Beulahk beste hauek ere asmatu zituen: bobinarik gabeko

josteko makina, protografia izeneko idazmakina, kutxa erregistratzaileak,

aterkien estalki koloredunak, panpinak, jostailuak, xaboiz betetako belakia umeentzat…

Bette Nesmith Grahm (1924-1980). Idazmakinarako akats-zuzentzailea 
Texas-en (AEB) jaio zen. Mekanografoa, asmatzailea eta saltzailea. 1951. urtean idazmakinaz 

egindako akatsak zuzentzeko Liquid paper izeneko likido zuzentzailea asmatu zuen. Garai horretan,

dokumentuak idazmakinaz egiten ziren, eta hutsegite batek dokumentua osorik berregitera 

behartzen zuen. Horregatik, Betteren likidoak garrantzi handia izan zuen.

Candelaria Perez (?). Erabilera anitzeko altzaria

Kanariar Uharteetan (Espainia) jaio zen merkataria eta asmatzailea. XIX. mendearen bukaeran, 

emakumeek askotan beren sormena ezinbestez etxeko lanekin lotura daukaten berrikuntzen bidez 

garatu zuten. La Habana-n (Kuba) bizi zen Kanarietako Candelaria Perez merkatariak altzari 

benetan berezi baten patentea eskuratu zuen 1889. urtean. Candelariaren asmakizunak altzari bakar 

batean biltzen zituen hainbat altzari: ohea, apain-mahaia, konketa, ohe-mahaia, idazmahaia, bideta, 

eta xakean jokatzeko eta jateko mahaia.

Carmen Fabregas (?). Dactilago izeneko gailua

Bartzelonan (Katalunia) jaio zen. Piano-irakaslea eta asmatzailea. Piano-ikasketetan, hatzak hezteko

eta trebatzeko gailu baten patentea eskuratu zuen, 1878. urtean. Gailuari dactilago izena jarri zion.
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Caroline Lucretia Herschel (1750-1848). Zortzi kometaren aurkikuntza

Alemanian jaio zen. Astronomoa eta asmatzailea. Ekarpen handia egin zion

astronomiari, zortzi kometa aurkitu zituen eta. Carolinek teleskopioak

eraikitzen eta unibertsoa behatzen lan egin zuen. Urano planeta aurkitu zuen,

bere anaia William Herschel astronomoarekin batera.

Clatonia Joaquin Dorticus. Argazkiak inprimatzeko makina

New Jersey-n (AEB) jaiotako emakume afro-amerikarra. Argazki-prentsa eta negatiboak garbitzeko

makinan hobekuntzak egin zituelako da batez ere ezaguna. Argazkigintzaren esparruan ere, 

argazkiak hobeto nabarmentzeko makina bat asmatu zuen. Baina baditu argazkigintzaz bestelako 

esparruetan egindako ekarpenak ere: adibidez, zapaten takoiak eta alboak tindatzeko makina. 

Cristina Casadevall de la Camara (1985-). Material birziklagarri berria

Bartzelonan jaiotako enpresaria eta asmatzailea. DBHko laugarren maila egiten ari zenean, material 

berri bat lortu zuen, fruitu lehorren azalak, erretxinak eta bestelako itsasgarriak nahasiz. Material 

hori, lehortu ondoren, eraikuntzan erabiltzeko oso egokia da: sendoa, arina, malgua eta isolatzailea. 

Ezaugarri horiez gain, birziklagarria, ekologikoa eta jasangarria da. Cristinak material horri 

Ecocarcris izena jarri zion eta, patentatu ondoren, produktua ekoizteko enpresa bat sortu zuen. 

Edith Clarke (1883-1959). Clarke kalkulagailua

Maryland-en (AEB) jaio zen. Ingeniaria eta asmatzailea. Massachusetts-eko Institutu Teknologian 

(MIT) lehenengo emakume ingeniari elektrikoa izan zen. Sare elektrikoaren analisian espezializatu 

zen, eta egin zuen ikerkuntzaren aplikazioa gaur egungo haize-sorgailuen kontrolean erabiltzen da, 

besteak beste. Bestalde, Edithek Clarke kalkulagailua asmatu zuen. Kalkulagailu horrek linea 

elektrikoetako ekuazioak ebazteko balio du.

Eldorado Jones (1860-1932). Hegazkinetako isilgailua

Missouri-n (AEB) jaio zen. Irakaslea, seguru-saltzailea eta

asmatzailea. 1913. urterako, lisaburdina elektrikoa eta esekileku

tolesgarria asmatu zituen.esekileku Horrek Eldorado Inventions

izeneko enpresa sortzera eraman zuen. Enpresarako, berrogei urtetik gorako emakumeak bakarrik 

kontratatzen zituen. 1919. urtean, Eldoradok bere asmakizunik behinena aurkeztu zuen New 

Yorkeko aireportuan: hegazkinetako isilgailua. Produktu horrek oso harrera ona izan zuen, 
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aurkezpen hori ikusi zuten artean. Ez da harritzekoa, garai hartako hegazkinen zarata jasanezina eta 

gorreria eragiteko modukoa baitzen. Nahiz eta patentea 1923. urtean eskuratu zuen, merkaturatzeko 

zailtasun handiak eduki zituen. Azkenik, aitorpena eta ospea lortu gabe, pobrezia gorrian hil zen.

Elena García Armada (1971-). Exorobot izeneko exoeskeleto bionikoa

Valladoliden (Gaztela-Leon) jaiotako ingeniaria, zientzialaria, robotikan

doktorea eta asmatzailea. Elena García industriarako roboten diseinatzailea zen.

Istripu baten ondorioz tetraplegia larria pairatzen zuen Daniela neska ezagutu

zuen. Neskatxaren egoera ikusita, haren mugimendu- eta autonomia-arazoei

irtenbide bat aurkitzeko lanean murgildu zen. Ekoizpen-proiektuak alde batera utzi, eta 

bizkarrezurreko gihar-atrofia jasaten duten pertsonentzat munduko lehen exoeskeleto bionikoa 

eraikitzeari ekin zion, 2009. urtean. Eta lortu ere, lortu zuen, Daniela zutik ipini eta berriro ibiltzeko

moduan jarri baitzuen aparatu horrek. 

Exoeskeleto bionikoa pertsonari eusten dion kanpo-armazoi bat da, erabiltzailearen egoerara 

egokitzen den metalezko jantzi edo praka baten antzekoa. Motor baten bitartez mugitzeko ahalmena

ematen dio. Exoeskeleto horren artikulazioetan burmuinaren seinaleak detektatzeko eta 

interpretatzeko gai den gihar artifiziala dago. Gaur egun, beste proiektu bat diseinatzen ari da, 

iktusaren eta esklerosi anizkoitzaren ondorioz mugikortasuna murriztuta daukaten helduentzat.

Egindako ekarpenengatik, nazioarteko aitorpena eta Madrilgo Erkidegoaren urrezko domina jaso 

ditu.

Elia Garci-Lara Catalá (?). Garbigailu mekanikoa

Valentzian jaio zen asmatzailea. 1890. urtean, Elia Garci-Lara Catalá valentziarrak arropa 

garbitzeko garbigailu mekanikoa patentatu zuen. Garbigailu horrek arropa sailkatu, garbitzeko 

prestatu, lixibarekin eta xaboiarekin garbitu, xukatu eta lehortu egiten zuen. Prozesua burutzeko, 

garbitutako arropak lisatu, tolestu eta prentsatzen zituen.

Elizabeth J. Magie (1866-1948). The Landlords Game (Jabearen jokoa)

Illinois-en (AEB) jaio zen. Asmatzailea, idazlea, kazetaria, enpresaria eta aktorea. The Landlords 

game jokoa asmatu zuen. Joko hori Monopoly famatuaren aurrekaria da.

1893. urtean, Hammond motako idazmakinetarako papera arrabolen artean igarotzea errazten zuen 

gailu bat asmatu zuen. Gailu horrek idazmakinetan tamaina desberdineko orriak sartzea ahalbidetu 

zuen.
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Ellen Ochoa (1958-). Azterketa optikoen sistemak

Kalifornian (AEB) jaiotako NASAko fisikaria, zientzialaria eta astronauta. Jatorri

hispanoko lehenengo emakumea izan da espaziora bidaiatzen. Beste zientzialari

batzuekin batera, hiru sistema edo metodo berritzaileren patenteak eskuratu ditu:

ikuskapen optikorako sistema bat, objektuen miaketa optikorako metodo bat eta

irudien zarata ezabatzeko beste bat. Asmakizun horiekin, irudiak zehaztasun handiagoz atzeman eta 

azter daitezke.

Emily Warren Roebling (1843-1903). Brooklyn-eko Zubia

New Yorken (AEB) jaio zen ingeniaria. Brooklyngo Zubiko lanen ingeniari

nagusi izatera iritsi zen Emily. Hari esker bukatu zuten zubi famatuaren

eraikuntza.

Erna Schneider Hoover (1926-). Telefonoaren kommutazio-sistema automatizatua

New Jerseyn (AEB) jaio zen. 

Unibertsitateko irakaslea eta 

asmatzailea. Igeri egitea, piraguan 

ibiltzea eta nabigatzea gustatzen 

zitzaion. Marie Curieren biografia 

irakurri ondoren piztu zitzaion 

zientziarako zaletasuna, artean oso 

gaztea zela. ERNAK telefono-

zentraletarako kommutazio-sistema 

automatizatu bat asmatu zuen. 

Sistema horrek zentral telefonikoen asetasun-egoera

Evelyn Berezin (1925-). Testu-prozesatzailea

New Yorken (AEB) jaio zen. Ingeniari informatikoa. Hegazkin-lineetako txartelak erreserbatzeko 

lehen sistema sortu zuen. Testuak gordetzeko eta editatzeko aukera ematen zuen programa bat 

garatu zuen 1968. urtean. Orduz geroztik, testu-prozesatzaileen ama dela kontsideratu ohi da.
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Fermina Orduña (?). Esnea banatzeko gurdia

Espainian asmakizun bat erregistratu zuen lehenengo emakumea izan zen, 1865.

urtean. Madrilen bizi zen eta, etxeko lanak egiteaz gain, abereen ardura zuen.

Ferminak esne freskoa banatzeko gurdi berezi bat asmatu zuen. Gurdiak bazeukan

behia, astemea edo ahuntza eramateko

lekua, baita animalia jezteko makina

mekanikoa eta esnea bero mantentzeko galdara ere. 

Gurdiaren goialdean, bezeroei ohartarazteko kanpaia 

eta galdararen lurruna kanporatzeko tximinia zeuden. 

Esne jetzi berri beroa etxez etxe banatzeko zerbitzua 

asmatu zuen.

Florence Lawrence (1886-1938). Autoaren keinukarien eta balazta-argiaren
aurrekariak

Kanadan jaio zen. Asmatzailea eta aktorea. 1907. urtean zineman lanean hasi eta

1910. urterako izar handia bihurtu zen. Asteko mila dolar irabazten zituen (oso

kopuru handia garai hartarako). Automobilak gustatzen zitzaizkion. Gidatzea ez

ezik, mekanika eta autoetan hobekuntzak egitea ere atsegin zuen. Autoetan egin

zituen hobekuntzetatik, bi dira gaur egunera arte iraun dutenak (biak funtsezkoak segurtasunerako): 

keinukariak eta balazta-argia. Keinukaria, garai hartan, botoi bat sakatzean alboetara mugitzen zen 

beso mekaniko bat zen; balazta-argia, balaztatzean autoaren atzealdean agertzen zen STOP seinale 

bat.

Florencia Parpart (?). Kaleak garbitzeko makina. Hozkailua

New Jersey-n (AEB) jaio zen. Enpresaria eta asmatzailea. Kaleak garbitzeko makina asmatu zuen, 

1904. urtean. Makina saldu eta Estatu Batuetako hainbat hiritan erabiltzen hasi ziren. Horrez gain, 

1914. urtean, lehenengo hozkailu elektriko modernoa asmatu zuen. Asmakizun horrek elikagaiak 

denbora luzez gordetzeko aukera eman zigun, eta aurretik erabiltzen ziren izotz-kaxak bazter uztea 

ekarri zuen.
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Grace Dotou (1943-). Plastikozko poltsak birziklatzea

Porto-Novon (Benin) jaio zen. Irakaslea, ekintzailea eta asmatzailea. 1996. urtean, Graceren 

txakurrak plastikozko poltsa bat irentsi zuen eta, horren ondorioz, hil egin zen. Gertaerak akuilatuta,

Gracek plastikoak biltzeko eta birziklatzeko ideia bat izan zuen: erabilitako poltsak garbitu, lehortu 

eta moztu egingo zituen lehenbizi, gero horiekin txapelak, panpinak, mahai-oihalak, poltsak eta 

bestelako objektuak egiteko. 1997. urtetik aurrera, poltsak biltzeko eta birziklatzeko giza sare bat 

sortu eta antolatu du. Sare horri esker, plastikozko objektu birziklatuak egiten eta saltzen irakatsi 

zaie eskolatu gabeko eta lanik gabeko neska eta emakume askori. Era berean, etekin ekonomikoa 

eta inguru garbiago bat bateragarriak izatea lortu du Gracek.

Egindako ekarpenarengatik, Pobrezia Murrizteko Nazio Batuen Saria eman zioten Graceri, 2002. 

urtean. Data horretarako, plastikozko bi milioi poltsa birziklatuta zeuzkan.

Grace Murray Hopper (1906-1992). COBOL lengoaia

New Yorken (AEB) jaio zen. Zientzialaria eta programatzailea. Umetatik

erakutsi zuen zientziarako gaitasuna, batez ere matematikarako. Aitona

ingeniariak animatu zuen matematika ikastera. 1952. urtean, lehenengo

konpiladorea asmatu zuen: ingelesa ordenagailuaren makina-lengoaiara

itzultzen duen programa. COBOL (Enpresa Aplikazioetara Zuzendutako Lengoaia Orokorra) 

munduko lehen programazio-lengoaia garatu zuen. 

Harriet Williams Russell Strong (1844-1926). Uholdeak kontrolatzeko sistemak

New Yorken (AEB) jaio zen. Gizarte-ekintzailea eta asmatzailea. Kalifornian

etxalde bat zuen, intxaurrondoekin eta zitrikoekin. Nekazaritza-eremuetan ura

behar-beharrezkoa denez, urarekin zerikusia duten arazoak aztertu eta ikertu

zituen: uholdeen kontrola eta uholdeetako uren biltegiratzea, besteak beste.

Ikerketa horien ondorioz egin zituen ekarpenek Hoover presa eta All-American

kanala eraikitzea ahalbidetu zuten. Era berean, aipatzekoa da Harrietek, 1884. urtean, gillotina 

motako leihoak igotzeko eta jaisteko asmatu zuen tresna.
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Hedy Lamarr (1914-2000). Komunikazio-sistema sekretua 

Vienan (Austria) jaio zen aktorea, asmatzailea eta telekomunikazio-ingeniaria.

Aktore izan zen 1930. urtetik 1958. urtera arte eta ospe handia lortu zuen lanbide

horretan. Baina horrek ez zuen bere asmatzaile-ibilbide emankorra eragotzi. 1941.

urtean, George Antheil konpositorearekin batera, komunikazio-sistema sekretu bat

asmatu zuen. Komunikazio-sistema sekretu hori frekuentzia-jauziaren aurrekaria da eta gerran 

irrati-seinaleak igortzeko balio du. Patentearen deskribapenean, torpedoak gidatzeko urrutiko 

kontrolean ere frekuentzia-jauzia nola aplikatu esplikatu zuten. Hala ere, asmakizun hori ez zen 

inoiz gerra-garaian erabili. Guk Frekuentzia-jauzi bidezko transmisioa espektro hedatuan izenarekin

ezagutzen dugu, eta gaur egungo zenbait komunikazio-sistemaren oinarria da: telefono mugikorrak, 

GPS sistemak eta wifia. Azaroaren 9an, Hedy Lamarren jaiotegunaren urteurrenean, asmatzailearen 

eguna ospatzen da bere omenez.

Helen Blanchard (1840-1922). Josteko makinen hobekuntza

Portland-en (AEB) jaio zen. Enpresaria eta asmatzailea. Helenen ekarpenak josteko

makinetan aplikatu ziren. 1881. urtean, Blanchard enpresa jarri zuen abian eta

asmakizunak patentatzen jarraitu zuen. Hogeita zortzi patente lortu zituen.

Helene Dutrieu (1877-1961). Bizikletarako kiribila eta jauzi arrapala.
Lehen emakumea ur-hegazkina gidatzen

Tournai-n (Belgika) jaio zen. Asmatzailea, txirrindularia eta hegazkinlaria.

Hamalau urterekin eskola utzi, eta lanean hasi zen. Txirrindularitza-lasterketetan

parte hartzen hasi zen, eta baita maiz irabazi ere. 1895. urtean, emakumeen

orduko errekorra lortu zuen. Abiadura-txapelketa batzuk irabazi ondoren, “giza

gezia” ezizena jarri zioten. Akrobaziak egiten zituen, bai bizikletarekin, bai 

motoarekin eta baita autoarekin ere. Bizikletarekin egiten zituen ikuskizunetako 

batean, 1903. urtean, kiribil bertikalean bira osoa ematea lortu zuen. 

Ikuskizunetan erabiltzen zituen kiribila eta jauzi-arrapala berak asmatu zituen. 

Hegazkinak pilotatzen ikasi eta aire-ikuskizunetan ere parte hartu zuen. Ur-

hegazkin bat gidatu zuen lehenengo emakumea izan zen, 1912. urtean. Bi urte 

geroago, Lehen Mundu Gerraren hasieran, abiazioa utzi eta Gurutze Gorrian 

anbulantzia-gidari gisa jardun zuen. Bere lorpenengatik, Ohorezko-Legioaren 

Zaldun izendatu zuten Helene.
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Henrietta Swan Leavitt (1868-1921). Izarren arteko distantzien kalkulua

Massachusetts-en (AEB) jaio zen. Astronomoa. Unibertsitatean graduatu eta

gero, hogeita lau urterekin, gaitz batek gorreria eragin zion. Gaixotasunetik

sendatu zenean, astronomia-behatoki batean hasi

zen lanean. Han, kalkuluak egiten eta argazkiak

behatzen zituen batez ere. Denbora gutxian,

aparteko gaitasunak erakutsi zituen lan horietan. Horrek behatokiko 

gainerako langileen errespetua (are miresmena) ekarri zion. Izan ere, 

Henriettak egindako behaketei eta kalkuluei esker, izarren arteko 

distantziak nahiko zehatz kalkulatu zituzten. Henriettaren metodoa 

erabiliz, Esne Bidearen tamaina eta urrutiko izarretara dagoen 

distantzia kalkulatu zituzten. Egin zituen behaketetan, Henriettak 2.400 izar aurkitu zituen. Gaur 

egun, Henriettaren ohorez ilargiko krater batek eta asteroide batek haren izena daramate. 

Hipatia Alexandriakoa (370-415). Hidroskopioa

Alexandria-n (Egipto) jaio zen. Teknologiaren arloan ekarpenak egin zituen

historiako lehen emakumea. Zientzialaria, filosofoa eta matematikako

irakaslea. Geometriaz, aljebraz eta astronomiaz idatzi zuen. Mekanika ere

ikertu zuen eta arlo horretako hainbat marrazki utzi dizkigu. Teknologiari

dagokionez, tresna hauek asmatu zituen: likidoen dentsitatea neurtzeko hidroskopioa, ura iragazteko

makina eta uraren maila neurtzeko gailua. Ordurako ezaguna zen astrolabioaren diseinua hobetu 

egin zuen (astrolabioa: izarren kokapena finkatzeko tresna). 

Ida Forbes (?). Ur-berogailu elektrikoa

1917. urtean ur-berogailu elektrikoa patentatu zuen. Ura tenperatura zehatz batean berotzeko balio 

zuen. Harrezkero, jendeak ura berotzeko argindarra baliatzeko aukera dauka, gasa eta bestelako 

bero-iturriak erabili gabe.

 

Joy Mangano (1956-). Zoru-garbigailu “miraritsua”

New Yorken (AEB) jaiotako asmatzailea eta enpresaria. Etxeko lanekin nazkatuta, eskuak busti 

gabe zorua garbitzeko tresna bat asmatu zuen. Aurrezki guztiak eta eskatu behar izan zuen mailegua

inbertitu zituen, garbigailua ekoizteko eta atez ate saltzeko. Ondo saltzen zela ikusi zuenean, Joyk 

bizitza aldatu zion urratsa egin, eta garbigailua telebista bidez eskaintzen hasi zen. Iragarkia 
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telebistan lehenengo aldiz atera ondorengo ordu erdian, hemezortzi mila ale saldu zituen. Hogeita 

hamahiru urte zituen. Joyk beste produktu arrakastatsu batzuk ere asmatu eta garatu ditu: aire-

freskagarriak, metxarik gabeko kandelak, esekigailu anizkoitzak, arropa zimurtzen ez duten 

maletak… 2010. urtean, gomazko plataforma daukaten zapatak asmatu zituen. Zapatak merkaturatu 

eta hurrengo hiru orduetan hogeita hamar mila pare saldu zituen. Joyren bizitzan oinarrituta, Joy 

filma estreinatu zuten zinema-aretoetan 2015. urtean.

Josephine Cochrane (1839-1913). Ontzi-garbigailua

Ohio-n (AEB) jaio zen. Josephinek asmakizunen mundua oso gertutik

ezagutu zuen umetatik. Izan ere, haren aitona John Fitch lurrunontzi

baten asmatzailea izan zen. 1858. urtean, Willgan Cochran politiko eta

merkatariarekin ezkondu zen. Zoritxarrez, senarra berrogeita bost urterekin hil zen eta zorrez beteta 

utzi zuen Josephine. Egoera tamalgarri horrek akuilatuta, Josephinek ontzi-garbigailua diseinatu 

zuen, George Butters mekanikoaren laguntzarekin. 

Presiopeko ura erabiltzen zuen lehenengo garbigailua izan 

zen. Garbigailu horrek Chicagoko Erakusketa Unibertsalean 

lehen saria irabazi zuen, 1893. urtean. Sari horri esker, 

denbora gutxian eskari asko jaso zituen jatetxeetatik eta 

hoteletatik. Josephinek diseinua patentatu eta garbigailua 

ekoizten hasi zen. Hala ere, ontzi-garbigailua ez zen 1949. 

urtera arte etxeko ohiko tresna bihurtu.

Julia Rodriguez Maribona (1923-2005). Lanbasa

Aviles-en (Espainia) jaio zen asmatzailea eta erizaina. Julia eta bere ama, Julia Montousse, ustez 

lanbasaren asmatzaileak dira. Antza, haiek diseinatu zuten ontzia, kirtena eta zapia bateratzen dituen

garbitzeko tresna. Administrazioak, 1953. urtean, lanbasaren baliagarritasun-modeloa aitortu zien 

ama-alabei; baina ez, ordea, patentea. Izan ere, lanbasaren patentea Manuel Jalon etxerako 

artikuluen fabrikatzaileari eman zioten, bi emakumeen diseinua erosi zuen ingeniariari, hain zuzen 

ere. Baliagarritasun-modeloaren eta patentearen arteko diferentzia eta liskar juridikoak direla 

medio, legeak, oraindik ere, ez die aitortzen Julia Rodriguezi eta Julia Montousseri lanbasaren 

asmakizuna. 
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Juliette Gordon Low (1860-1927). Likidoetarako paperezko edukiontzia

Georgia-n (AEB) jaio zen. Gizarte-ekintzailea eta Estatu Batuetako gazteriaren

liderra. Asmatzailea ere izan zen, eta jarduera horretan patente batzuk eskuratu

zituen. Adibidez, likidoak biltzeko balio duen paperezko edukiontzi bat

asmatzeagatik erabilgarritasun-patente bat erdietsi zuen. Gizarte-ekintzaile gisa

ezagunagoa da. Eskaut neskak mugimendua fundatu zuen 1912. urtean, Eskaut gazte-

mugimenduaren berri izan ondoren. Ume zenetik oso atsegin zuen poemak eta antzerkiak idaztea, 

eta marraztea. Helduaroan, margolaria eta eskulturan aditua izan zen. Infekzio baten ondorioz, 

belarri bateko entzumena ia galdua zeukan. Ezkondu zen egunean, zorte ona desiratzeko 

ezkonberriei botatzen zaizkien arroz-aleetako bat beste belarrian sartu, eta belarri horretako 

entzumena ere galdu zuen. Eskaut neskak mugimenduak neskei aire librean ibiltzeko aukera eman 

zien, eta hori garai hartan ez zen batere ohikoa. Neskengan ingeniaritza, matematika eta 

konputazioa ikasteko interesa pizten, eta haiek artearen eta negozioen mundura hurbiltzen saiatu 

zen. Bestalde, aktibitate askotatik kanpo geratzen ziren elbarriei ere Eskaut neskak mugimenduaren 

ateak parez pare ireki zizkien. Ez da harritzekoa, kontuan izanda gorreria, bizkarreko arazoak eta 

minbizia pairatu zituen emakume batez ari garela.

Katharine Burr Blodgett (1898-1979). Beira gardena. Gas-maskaretarako

materialak

New York-en (AEB) jaio zen. Fisikaria, gainazalen kimikan eta

ingeniaritzan aditua. Cambridgeko Unibertsitatean fisika arloko doktore-

titulua jaso zuen lehen emakumea. Gasaren aurkako maskaren egitura

kimikoa ikertu zuen, eta karbono-molekulek gas pozoitsu gehienak xurgatzen dituztela aurkitu 

zuen. 1938. urtean argia islatzen ez duen beira egiteko metodoa aurkitu zuen. Bere asmatzaile-

ibilbidean hamar patente eskuratu zituen.
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Kate Gleason (1865-1933). Engranajeak ekoizteko makina

New Yorken (AEB) jaio zen. Aita mekanikari eta erreminta-fabrikatzaile baten alaba. Aitaren 

eskutik sartu zen ingeniaritza mekanikoaren munduan. 1893. urtean engranaje alakatuak azkar eta 

merke ekoizteko makina bat diseinatu eta hobetu zuen, aitarekin batera.

Letitia Geer (1852-1935). Xiringa modernoak

New York-en (AEB) jaio zen. Erizaina eta asmatzailea. Esku bakar batez erabiltzeko xiringa asmatu

zuen 1899. urtean. Letitiaren xiringaxkak edukia beste inoren laguntzarik gabe injektatzea 

ahalbidetzen du. 

Lillian Moller Gilbreth (1878-1972). Zakarrontzi pedalduna. Hozkailuko
apalak

Kalifornia-n (AEB) jaio zen. Psikologoa, ingeniaria eta kudeaketan aditua.

Babes zibilean, gerra-materialen ekoizpenean eta ezinduen bizimodua

hobetzeko teknikak garatzen egin zuen lan. Senarra Frank-ekin batera,

lan-prozeduren eraginkortasuna aztertzen eta hobetzen jardun zuen. Horretarako, psikologia 

industrian integratu zuen. Asmakizunei dagokienez, aipatzekoak dira zakarrontzi pedalduna eta 

hozkailuko apalak.

Hamabi seme-alaba izan zituen. Hamabi etxean filma, hain zuzen, Gilbreth familiaren bizitzan 

oinarrituta dago.

Louisa Llewellin (?). Autodefentsarako eskularruak

XX. mende-hasieran, gero eta emakume gehiagok bidaiatzen zuten bakarrik trenetan. Emakume 

horien segurtasunarekin arduratuta, autodefentsarako eskularru batzuk diseinatu eta patentatu zituen

1904. urtean. Eskularru horiek altzairuzko pieza zorrotz batzuk zituzten behatzen artean, eta 

lapurren eta gaizkileen erasoetatik defendatzeko erabiltzen ziren.

Margaret Crane (1942-). Predictor, etxeko haurduntza-testa

Estatu Batuetako diseinatzaile grafikoa eta asmatzailea. Industria farmazeutiko batean diseinatzaile 

izan zen. Enpresak agindutako lan bat egiteko laborategi batera joan zen inspirazio bila. Han, 

emakumeen gernua zeukaten saio-hodien errenkada batean gertatzen zenak arreta deitu zion: 

substantzia bat botata, batzuetan gernua kolorez aldatzen zela ikusi zuen. Ikusi zuenaz galdetu, eta 

52



haurduntza-testak zirela erantzun zioten. Testak positibo ematen zuenean, gernuak kolore gorria 

hartzen zuen hodiaren hondoan. 

Margaretek ideia bat izan zuen: testa etxean egiteko egokituko zuen.

Materialak bilatu zituen −plastikozko kutxatxoa, ispilu bat, saretxo

bat eta gernurako ontzia−, eta ideia garatzeari ekin zion. Lan horren

emaitza izan zen 1968. urtean sortu zuen lehenengo etxeko 

haurduntza-testa. Zoritxarrez, beste askotan bezala, Margaretek ez

zion etekinik atera berak asmatutakoari, enpresak eskuratu baitzituen

patente-eskubideak dolar sinboliko baten truke. 2015. urtera arte ez

zen jakin Margaret izan zela etxeko haurduntza-testaren asmatzailea.

Egin zuen prototipoa Estatu Batuetako Historia Museoan dago.

Margaret Knight (1838-1914). Hondo karratuko paper-poltsak. Autogintzarako motorrak

Maine-n (AEB) jaioa, XIX. mendeko emakume asmatzailerik ezagunena izan zen. Txikitatik 

erakutsi zuen kometak, lerak eta antzeko jostailuak diseinatzeko eta egiteko trebetasuna. Bederatzi 

urterekin aita galdu zuen. Hamarrekin eskola utzi zuen, eta ehungintzan hasi zen lanean gainerako 

senideekin batera. Hamabi urte besterik ez zuela, enpresan lan-istripu bat ikusi ondoren lehenengo 

asmakizuna egin zuen: ehungailuaren mekanismoa automatikoki gelditzen duen segurtasun-gailua, 

pertsona bat edo zernahi gauza trabatuz gero.

1866. urtean Springfield hirira joan zen paper-poltsak fabrikatzen zituen lantegi batean lan egitera. 

Poltsen hondoak zein erraz puskatzen ziren ikusita, poltsa gogorragoak egiteko makina bat 

asmatzea erabaki zuen. Makinaren lehen zirriborroak egin ondoren, 1868. urterako prest zeukan 

egurrezko prototipo bat. Biradera bati eraginda, prototipo horrek mila poltsa baino gehiago egiten 

zituen oso denbora gutxian, hogeita hamar pertsonak denbora berean egin zitzaketenak adina. 

Margaretek fabrikazio-prozesu guztia mekanizatu zuen: ebaketa, tolesketa eta itsasketa. Modu 

horretan egindako poltsek pisu gehiagori eusten zioten puskatu gabe.

Makina patentatzeko, ordea, nahitaez burdinaz eginda behar zuen. Horregatik, Bostongo lantegi bati

prototipoa egiteko mandatua egin zion. Hor iruzur egin zioten. Izan ere, Margaretek prototipo berria

patentatzera eraman zuenerako Bostongo lantegi horretako langile batek aurrea hartu eta patentatu 

egin zuen. Epaitegira jo behar izan zuen. Asmatzailea bera zela frogatu ondoren, epaiketan patentea 

eskuratzea lortu zuen (iruzurgileak argudio benetan higuingarria erabili zuen: diseinu tekniko 

konplexuak egiteko emakumeen ezintasuna). Makina horrekin egindako poltsek arrakasta handia 

izan zuten. 
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Poltsez gainera, 1880tik 1915era bitartean Margaretek ekarpen ugari egin zituen industriaren beste 

arlo batzuetan: ehungintzan, euritarako gona-babeskia eta kisketa elastikoa; zapatagintzan, zolak 

ebakitzeko makina; autogintzan, lurrunezko motor birakariak eta barne-errekuntzako motorra; 

leihoen eraikuntzan, gillotina-leihorako markoa, etab. Guztira, laurogeita hamar asmakizun egin 

zituen,eta hogeita bat patente eskuratu.

Margaret Wilcox (1838-?). Ibilgailuen berokuntza-sistema

Chicago-n (AEB) jaio zen ingeniari mekanikoa eta asmatzailea. Margareti zor diogu automobilean 

bidaiatu bitartean hotzik ez pasatzea. Bidaiariak berotzeko, motorraren aire beroa erabiltzen duen 

sistema asmatu zuen 1893. urtean. Lehenengo diseinuetan tenperatura doitu ezin zenez, bidaiari-

lekuak gehiegi berotzen ziren eta arazoak sortzen ziren. Denborarekin, sistema hobetzea eta fintzea, 

eta arazo horiek saihestea lortu zuen. Lehenago, 1890. urtean, arropak eta ontziak garbitzeko balio 

duen makina konbinatu bat asmatu zuen.

 

Maria Beasley (1847-?). Salbamendu-txalupa. Upelak egiteko makina

Filadelfia-n (AEB) jaio zen gizarte-ekintzailea eta asmatzailea. 1880. urtera 

arte, salbamendu-txalupak elkarri lotutako ohol batzuk baizik ez ziren. Urte 

horretan, Mariak historiako lehenengo salbamendu-txalupa modernoa patentatu

zuen: trinkoa, segurua, uretaratzeko erraza, suari aurre egiteko egokia, 

tolesgarria eta gordetzeko erosoa. Handik bi urtera diseinua hobetu, eta patente 

berria eskuratu zuen. Salbamendu-txalupa berri horrek milaka pertsonaren 

bizitzak salbatu zituen.

Mariak beste hamabost asmakizun gehiago patentatu zituen. Horien artean aipatzekoak dira oin-

berogailua, lurrun-sorgailua, trenak errailetatik ez irteteko mekanismoa eta egurrezko upelak 

egiteko makina.

María del Carmen Ortiz de Arce (? - 1932). Itsuentzako idazkailua

“Sor Perboire” ezizenez ezagunagoa. Moja eta maistra. Bartzelonako karitate-etxean maistra zela, 

ume itsuentzako eskola bat fundatu zuen bertan. Sor izeneko erregeleta bat diseinatu eta patentatu 

zuen 1909ko uztailaren 5ean, itsuek Braille eta Llorens sistemetan idazteko. Asmakizun horrekin 

lanean hamar urtez jardun ondoren, izen bereko Sor sistema garatu zuen: itsuen eta ikusten dutenen 

arteko komunikazioa errazten duen irakurketa- eta idazketa-sistema berria. Sistemak erregeleta eta 

puntzoia erabiltzen ditu karaktereei erliebea emateko; eta, horrela, ikusmenaren zein ukimenaren 
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bidez irakur daiteke testua. Gaur egun, ONCEk Madrilen duen Museo Tiflologikoa-n ikus daiteke 

Mariak asmatutako gailua.

Maria Hebrearra (?). Maria bainua, tribikosa, kerotakisa

Egipton jaioa (I. eta III. mendeen artean). Lehenengo emakume alkimista.

Janariak prestatzeko Maria bainua izeneko antze 

ezagunaren sortzailea izan zen. Teknika horrek

substantzia lurrunkorrak eta usaintsuak destilatzeko balio

du, besteak beste. Beste bi tramankulu konplexu asmatu zituen: tribikosa 

(substantzia kimikoen destilaziorako hiru besotako alanbikea) eta kerotakisa 

(sustantziak berotu eta haien lurrunak jasotzeko gailua). Maria beltza 

izeneko pigmentua ere haren asmakizuna da.

Maria Telkes (1900-1995). Eguzki-berokuntza

Budapest-en (Hungaria) jaioa. Fisikaria, zientzialaria eta asmatzailea. Eguzki-

energiaren teknologietan egin zuen lan. Sorgailu termoelektrikoa (1947)

hozkailu termoelektrikoa (1953) asmatu zituen. Eguzki-berokuntzako sistema

baliatzen zuen lehen etxea diseinatu zuen, Eleanor Raymond arkitektoarekin

batera. Eguzki-energiaren biltegiratze-sistemen aurrekaria izan zen asmakizun

hori. Beste esparru batzuetan ere lan egin zuen. Salbamendu-txalupetan erabiltzeko, adibidez, 

destilagailu bat asmatu zuen. Eramangarria da, eta, eguzki-energia eta kondentsazioa baliatuz, 

itsasoko ura gatzgabetu eta edangarri bilakatzen du. 

Marie Van Brittan Brown (1922-1999). Etxebizitza zaintzeko telebista-zirkuitu itxiko sistema

New Yorken (AEB) jaio zen. Erizaina eta asmatzailea. 1966. urtean, Albert Brown senarrarekin 

batera, telebista-zirkuitu itxiko zaintza-sistema bat asmatu zuen. Sistema etxebizitzetan erabiltzeko 

sortu zuten arren, oso eraginkorra zenez, enpresetan, dendetan eta beste leku askotan ere instalatu 

zuten.

Marion Donovan (1917-1998). Erabili eta botatzeko pixoihalak

Indiana-n (AEB) jaio zen. Asmatzailea eta enpresaria. Asmatzaileen familia batean jaio zen. Giro 

horretan hazteak asko lagundu zion Marioni bere hastapenetan. Marioni zor diogu erabili eta 

botatzeko lehen pixoihala. Dutxako errezel batez eta material xurgatzaile batez egin zuen pixoihal 
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hori. Fabrikatzaile batzuei eskaini zien, baina ez zitzaien gustatu. Orduan, berak fabrikatzea eta 

saltzea erabaki zuen. Arrakasta itzela izan zuen. Handik bi urtera, 1951. urtean, patentea eskuratu 

zuen. Denborarekin hasierako modeloa hobetu, eta gaur egun ezagutzen ditugun pixoihalen 

antzekoak ekoiztea lortu zuen. Asmakizun horri esker ez dugu pixoihalak behin eta berriz garbitzen 

ibili behar. Azpimarratzekoa da Marionek beste hogei asmakizun egin zituela 1949tik eta 1996ra 

bitartean.

Marjorie Stewart Joyner (1896-1994). Ile-kizkurtze iraunkorra egiteko makina

Virginia-n (AEB) jaio zen. Estetizista, enpresaria, asmatzailea, gizarte-ekintzailea eta filantropoa. 

Aitona-amona esklaboen ondorengoa. 1928. urtean ilea kizkurtzeko makina asmatu zuen. Emakume

zurien artean ospe handia izan zuen, berak asmatutako makinak kizkurrak denbora gehiago irautea 

lortzen baitu. 

Martha Coston (1826-1904). Bengalen bidez gauez komunikatzeko
seinale-sistema

Baltimore-n jaio zen. Enpresaria eta asmatzailea. Benjamin F. Coston

asmatzailearekin ezkondu zen. Senarra galdu zuenean Marthak haren

ikerketekin jarraitu zuen. Bengalen bidezko seinale-sistema bat garatu zuen,

itsasoan gaueko komunikazioa errazteko. 1859. urtean eskuratu zuen asmakizun

horren patentea.

Mary Anderson (1866-1953). Haizetako-garbigailua

Alabama-n (AEB) jaio zen. Higiezinen sustatzailea, mahastizaina eta etxaldeen

jabea. 1902. urteko neguan New Yorkeko tranbian zihoala, gidaria behin eta berriz

ibilgailua gelditzen eta kanpora ateratzen ikusi zuen, kristalaren kanpoaldeko ura

eta izotza kentzeko. Gertaera horrek bultzatuta, Maryk kristalean ura eta izotza

pilatzea eragozteko gailu bat asmatzea erabaki zuen. Lanari ekin zion, eta 1903. urtean haizetako-

garbigailua asmatu zuen. Asmakizun hori ez zen tranbietan bakarrik instalatu: automobil-

industriaren hazkundearekin batera, Maryren garbigailua auto guztietara 

zabaldu zen 1923. urtetik aurrera. Maryk bere ideia errealitate bihurtzen 

ikusi zuen, baina ez zuen osperik eta dirurik jaso, patentea iraungita 

baitzegoen ordurako. 2011. urtera arte ez zuten Maryren izena Estatu 

Batuetako Asmatzaileen Ospe-Aretoan onartu. 
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Mary Dixon Kies (1752-1837). Zetaren erabilera lastoa ehuntzekoerabilera

Connecticut-en (AEB) jaio zen. Garai hartan beste emakume askok bezala, kapelak egiten egin zuen

lan. Maryk kapelak egiteko modu eraginkorrago eta merkeago bat asmatu zuen: zeta erabiltzen hasi 

zen lastoa ehuntzeko. Estatu Batuetako lehenengo emakumea izan zen patente bat lortzen, 1809ko 

maiatzaren 5ean. Metodo horrek hain bultzada handia eman zion kapela-industriari, ezen Dolley 

Madison Estatu Batuetako orduko Lehen Damak Mary zoriondu baitzuen. Dena dela, enpresari 

batzuek atera zioten etekina asmakizun horri, eta Mary, berriz, miseria gorrian hil zen.

Mary Walton (1829-?). Hiri-kutsadura eta soinu-kutsadura murrizteko sistemak

New Yorken (AEB) jaio zen asmatzailea. Hiri-kutsaduraren efektuak murrizteko sistema bat garatu 

zuen 1879. urtean. Sistema horrek industrien kea ur-biltegietara bideratzen zuen; gero, kearen 

partikula kutsatzaileak urari itsasten zizkion eta, azkenik, ur hori estolda-sarera isurtzen zuen. Bi 

urte geroago, trenek sortzen duten zarata murrizteko metodo bat asmatu zuen. Hain zen eraginkorra 

sistema hori, ezen New Yorkeko tren-konpainiak asmakizunaren eskubideak erosi baitzizkion 

10.000 dolarren truke.

Melitta Bentz (1873-1950). Kafe-makina iragazkiduna

Dresden-en (Alemania) jaio zen asmatzailea. Kafea egiten zuen bakoitzean

Melittak nazkatuta bukatzen zuen edalontzian gelditzen ziren kafe-hondarrekin.

Gainera, garai hartan kafea iragazteko erabiltzen ziren oihalak

garbitu eta berriz erabili behar izaten ziren. Horregatik, kafea

egiteko beste metodo bat asmatzen saiatu zen. Sistema berri

hori egiteko, semearen eskola-liburuko paper xukagarria eta letoizko ontzi 

zulatu bat erabili zituen. Modu berriarekin, kafe usaintsuagoa, gozoagoa eta 

hondarrik gabea lortzen zuen. Sistema horrek segituan eduki zuen arrakasta, 

eta Melittak iragazkia saltzeko negozio bat jarri zuen abian. 1908. urtean 

eskuratu zuen patentea. 

Miriam Benjamin (1861-1947). Hoteleko aulkia

Hego Carolina-n (AEB) jaio zen maistra eta asmatzailea. 1888. urtean hoteletarako

aulki bat patentatu zuen. Aulki horrek botoi bat bazeukan, eta botoi horri sakatuta

zerbitzariei seinale bat bidaltzen zien. Asmakizun horrek bezeroarenganako
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zerbitzua erraztu eta arindu egin zuen. Gaur egun hegazkinetan erabiltzen den jarleku-sistemaren 

aurrekaria da.

Nancy Johnson (1795-1890). Izozki-makina

Filadelfia-n (AEB) jaio zen. Nancyk 1843. urtean izozkiak egiteko makina asmatu zuen. Makina 

horri esker jende guztiak izan zuen izozkiak dastatzeko aukera. Izozki-makina horren patentea 

William Young izeneko bati saldu zion. William Young horrek asmatzailea errespetatu egin zuen 

(beste hainbat eta hainbat kasutan gertatzen ez zena), eta izozki-makinari Johnson Patent Ice Cream

Freezer izena jarri zion. 

Olive Dennis (1885-1957). Trenetarako haizagailua. Eserleku etzangarria

Pennsylvania-n (AEB) jaio zen. Ingeniaria eta asmatzailea. 1920. urtean tren-

enpresa batean hasi zen lanean, zubiak diseinatzen. Urtebete geroago, zerbitzuko

ingeniaria izendatu zuten. Lanpostu horren eginkizuna bezeroen bidaiak

erosoagoak egitea izan ohi da. Helburu horrekin Dennis haizagailua asmatu zuen

(bidaiariak nahierara kontrolatzen duena). Olivek trenaren sektoreko beste hainbat

asmakizunetan ere parte hartu zuen: banako jarleku etzangarria, jarlekuak fabrikatzeko tapizeria 

sendoago bat, tren-bagoietako sabaiko argi doigarriak eta emakumeentzako apain-mahaia 

(paperezko eskuzapiz, xaboiz eta urez hornitua), aire-egokituko konpartimentuak, etab.

Patricia Billings (1926-). Geobond materiala

Missouri-n (AEB) jaio zen. Asmatzailea, eskultorea eta enpresaria.

Eskultura bat puskatu zitzaion egun batean, material sendoago bat lortzeko

erabakia hartu zuen, eta helburu horrekin probak egiten hasi zen. Zortzi

urtez saiatu ondoren, material suntsiezin, erregaitz, ez-toxiko eta

moldagarri bat sortu zuen. Ezaugarri horiei esker, eskulturan ez ezik etxeen, zubien eta hegazkinen 

eraikuntzan ere erabiltzen da geobond izeneko material hori. 

Rachel Zimmerman Brachman (1972-). Blissymbol inprimagailua

Ontario-n (Kanada) jaioa. Zientzialaria eta asmatzailea. Rachelek Blissymbol inprimagailua asmatu 

zuen 1984. urtean, artean hamabi urte besterik ez zuela. Inprimagailu hori egiteko, Rachel Charles 

Blissek 1949. urtean sortu zuen Bliss sisteman oinarritu zen. Sistema horrek ezgaitasun fisikoren bat

duten pertsonen arteko komunikazioa ahalbidetzen du.
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Ruane Jeter (?) Txigorgailu digitala

Erloju digital baten bidez txigortze-maila aukeratzen uzten duen txigorgailu bat asmatu zuen 1987. 

urtean. Bestalde, 1997. urtean, funtzio askoko makina bat patentatu zuen, Shelia ahizparekin batera.

Makina bakar batean integratuta zituzten osagai hauek guztiak: grapagailua, grapak kentzekoa, 

zorrozkailua, zulagailua, kalkulagailua, zinta metrikoa, eta arkitektura- eta ingeniaritza-

marrazkietarako eskala. 

Ruth Benerito (1916-2013). Zimurren kontrako kotoia

New Orleans-en (AEB) jaio zen. Kimikaria eta asmatzailea. Batez ere, kotoiarekin zerikusia duten 

lanengatik ezaguna. Berrogeita hamabost patente baino gehiago eskuratu zituen. Ruthek ekarpen 

benetan berezia egin zuen: zimurren, orbanen eta suaren kontrako kotoia asmatu zuen. Beste 

esparru batean ere ekarpen garrantzitsu bat egin zuen: Koreako gerraren garaian, zain barneko 

elikatze-sistema bat garatu zuen ezindutako soldadu zaurituak elikatzeko.

Sarah Goode (1855-1905). Etxeko harrera-gelarako ohea

Ohio-n (AEB) jaio zen. Enpresaria eta asmatzailea. Sarahk etxeko harrera-gelarako ohe tolesgarri 

bat asmatu zuen. Tolesten zenean, ohe hori idazmahai bihurtzen zen. Ohe horri esker etxe txikietan 

bizi zen jendeak espazioa hobeto aprobetxatzeko aukera izan zuen. Patentea 1885. urtean eskuratu 

zuen.

Sarah Boone (1832-1904). Hobekuntzak lisatzeko oholean

Ipar Carolina-n (AEB) jaio zen. Jostuna eta asmatzailea. 1892. urtean lisatzeko ohol 

kurbatua asmatu zuen. Ohol horrek garai hartako emakumeen soineko aski 

sofistikatuak lisatzea erraztu zuen.

Sarah Guppy (1770-1852). Zubiak egiteko sistema berria. Ke-erauzgailua

Birmingham-en (Britainia Handia) jaio zen. Ingeniaria eta asmatzailea. 1811. urtean patentatu zuen 

lehenengo asmakizuna: zubiak egiteko sistema berri bat, ordura artekoak baino seguruagoa. Beste 

hainbat gailu eta metodo asmatu zituen: adibidez, itsasontzien kroskoari krustazeoak ez itsasteko 

metodoa, ariketa fisikoak egiteko gailuak dauzkan ohea, ke-erauzgailua, kandelak denbora gehiago 

irauteko argimutila, tearen eta kafearen lurrunean arrautzak egosteko gailua, eta itsasontzien, 

txalupen eta beste ontzien bikeztatua hobetzeko gailua.
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Sarah Mather (1796-1868). Itsaspeko teleskopioa

New Yorken (AEB) jaio zen asmatzailea. Itsas hondoa ikusteko teleskopioa asmatu zuen 1845. 

urtean. Sarahren teleskopioa periskopioaren aurrekaria da.

Stephanie Kwolek (1923-2014). Kevlar zuntza

Pennsylvania-n (AEB) jaio zen kimikaria eta asmatzailea. Kevlar izeneko

zuntza sintetizatu zuen 1965. urtean. Horren patentea 1971. urtean eskuratu eta 

Dupont enpresak merkaturatu zuen 1972. urtetik aurrera. Kevlarra zuntz

sintetiko arina da eta altzairua bera baino askoz sendoagoa.

Zuntz horri esker, mundu osoko poliziek eta militarrek erabiltzen dituzten balen 

kontrako txalekoek babes handiagoa eskaintzen dute. Txalekoetan ez ezik beste 

hainbat objektutan ere erabiltzen da: pneumatikoetan, itsasontzi-beletan, 

eskularruetan, urpeko kableetan, kaskoetan, ibilgailuen balaztetan eta espazioan 

erabiltzeko objektuetan.

Shirley Jackson (1946-). Fax eramangarria. Zelula fotovoltaikoak. Zuntz
optikoa

Washington-en (AEB) jaio zen. Fisikaria eta asmatzailea. Bell Laboratories 

izeneko laborategian fisikako ikerketak egin zituen. Ikerketa horiek

telekomunikazioaren esparruko berrikuntza askori ateak ireki zizkieten: fax

eramangarria, tonu bidezko markatze-telefonoa, zelula fotovoltaikoak, zuntz

optikoko kableak, eta itxarote-deiaren eta dei-identifikatzailearen oinarrian dagoen teknologia.

Sybilla Masters (1676-1720). Arto-irina egiteko metodoa. Kapelen eta txanoen fabrikazioa

Ustez Bermuda-n jaio eta New Jersey-ra emigratu zuen. Patente britaniar bat lortu zuen Amerikako 

kolonietako lehenengo emakumea. 1712. urtean arto-irina egiteko metodo bat asmatu zuen. Garaiko

legeek ezarritakoaren arabera emakumeek patenterik eskuratu ezin zutenez, berrikuntza hori 

senarraren izenean jarri behar izan zuen. Azkenean patentea 1715. urtean eskuratu zuen. Txapelak 

eta txanoak fabrikatzeko prozedura berri bat ere asmatu zuen, lastoa eta palmondo nanoa erabiliz.
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Tabitha Babbitt (1779-1853). Zerra zirkularra. Azazkal-moztekoa

Massachusetts-en (AEB) jaio zen. Zerrari bat egurra ebakitzen ikusten ari 

zela konturatu zen zerrak aurrera mugitzean bakarrik ebakitzen zuela. 

Energia eta denbora asko galtzen zuela iritzita, ebakitze-lana errazten duen 

zerra zirkularra asmatu zuen handik hiru urtera. 

Halaber, Tabithak azazkal-moztekoa asmatu eta patentatu zuen, Eli Whitney 

lagun eta asmatzailearekin batera.

Temple Grandin (1947-). Besarkadak emateko makina

Boston-en (AEB) jaiotako zoologoa, etologoa, hiltegien diseinatzailea eta

unibertsitateko irakaslea. Sei hilabete besterik ez zuela haren ama konturatu

zen Templek besarkadak errefusatzen zituela. Aurrerago, gurasoak eta aitona-

amonak ohartu ziren Templek ez zuela onartzen inork ukitzea. Hiru urte

zituela autismoa diagnostikatu zioten. Hamasei urterekin osaba baten etxalde

batera egindako bisita batean, albaitaria ikusi zuen behiak lasaitzeko gailu berezi bat erabiltzen. 

Gailuak bi plaka metaliko zituen, eta behiei alboetatik presio arin bat egiten zien. Ideia hori buruan, 

Templek pertsonei besarkadak emateko makina asmatu zuen. Pertsona guztientzat balio duen arren, 

batez ere autismoa nozitzen duten pertsonak lasaitzeko diseinatu zuen. Nerabezaroan, Templek 

denbora asko eman zuen zaldiak zaintzen eta haien gainean ibiltzen. Animaliekin izandako 

harreman horretatik haiek ere arazo emozionalak dituztela ondorioztatu zuen. Horregatik, 

Templeren beste helburu bat animalien ongizatea izan da. Gaur egun, autismoaren esparruan eta 

animalien ongizatearen arloan ezinbesteko erreferentzia bilakatu da. Templeren bizitzan oinarrituta, 

Temple Grandin pelikula estreinatu zuten 2010. urtean.

Valentina Tereshkova (1937-). Lehenengo kosmonauta

Errusia-n jaiotako pilotua, kosmonauta, paraxutista, ingeniaria eta politikaria.

Espaziora bidaiatu zuen lehenengo emakumea izan zen. 1963ko ekainaren 16an,

hogeita sei urte zituela, hasi zuen estreinako espazio-bidaia. Espazioan hiru egun

pasa zituen, eta lurrari berrogeita zortzi bira eman zizkion. Nahiz eta orduz

geroztik espaziora beste emakume batzuk joan diren, oraindik Valentina da beste

inorekin gabe joandako bakarra. 2013. urtean, artean hirurogeita hamasei urte zituela, Martera 

joateko desira azaldu zuen, baita handik itzultzeko aukera izango ez balu ere.
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Valerie Thomas (1943-). Irudi-transmisorea

Maryland-en (AEB) jaiotako asmatzailea eta zientzialaria. Zortzi urterekin

irakurri zuen liburu bati esker hasi zen elektronikaz interesatzen. Urte batzuk

geroago, zientzia-ikasketak egiteko desira azaldu zuen. Gurasoak eta irakasleak

Valerieren burutik asmo hori kentzen saiatu baziren ere, ez zuten lortu. Azkenik,

fisika ikasi zuen unibertsitatean, eta gero, 1970. urtean, NASAn hasi zen lanean.

Irudiak espaziotik lurrera igortzeko teknika garatu ondoren, 1980. urtean irudi-transmisorearen 

patentea eskuratu zuen. Irudi-transmisoreak 3 Dko ilusio optikoak sortzen ditu, bi ispilu kurbatu 

erabiliz.  NASAk bere irudietarako irudi-transmisore hori erabiltzen du, eta kirurgian eta 3 Dko 

jokoetan ere aplikatzen da. 

Yvonne Brill (1924-2013). Hidrazinako motorra

Manitoba-n (Kanada) jaio zen. Kimikaria, matematikaria eta asmatzailea.

Ingeniaritza ikasten hasi zen, baina uztera behartu zuten emakumea zelako.

Orduan, matematika eta kimika ikasteari ekin zion. Ekarpenik garrantzitsuenak

suzirien eta sateliteen propultsioaren arloan egin ditu, NASAren espazio-

programaren barruan. Hidrazina erregai toxiko eta lurrunkorra erabiliz, hydrazine resistojet izeneko 

propultsio-sistema berria garatu zuen sateliteentzat 1967. urtean. Patentatu eta arrakasta handia izan 

zuen. Sistema hori arlo horretako industria-estandarra da gaur egun.
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3. LEHENGAIETATIK PRODUKTUETARA, EMAKUMEEN ESKUTIK

Atal honetan, lehengaien, materialen eta produktuen munduan zehar bidaiatuko dugu, Euskal 

Herriko eta beste toki batzuetako emakumeen eskutik. Bidaia horretan, emakume horiek egindako 

lanaren garrantziaz eta hainbat gailu eta makina erabiltzeko zeukaten trebetasunaz jabetuko gara. 

Gaira hurbiltzeko, gertuko eta urrutiko lanbideak izango ditugu abiapuntu: liho-ehuleak, 

zigarrogileak eta txokolategileak.

Bestalde, hizpide dugun gaiarekin lotura daukanez, ezin ahantziko dugu gaur egungo giza jarduerak

planetan duen eragina. Izan ere, antzinako lanek gure inguruan hain inpaktu handia ez bazuten ere, 

gaur egungoak, ordea, aztarna nabarmena utzi, eta Lurra erabat eraldatzen ari dira.

Eraldaketa hori arlo askotan nabari da. Alde batetik, egurra, petrolioa, mineralak eta beste hainbat 

lehengai eskuratzeko lanek makina bat baso eta oihan desagertzea eta beste inguru asko kutsatzea 

ekarri dute berekin. Bestetik, materialak lortzeko ahalegin horrek baliabide naturalak ere (ura, airea)

kutsatzea eragin du. Azkenik, sortzen den kutsaduraz gain, arazo hau daukagu: lehengai horiekin 

ekoitzitako produktuen kontsumoak hondakinak sortzen ditu. Izan ere, ez dakigu zer egin itsasoak, 

kostaldeak, ibai-arroak eta inguru guztiak inbaditzen dituzten hondakin horiekin.
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Liho-ehuleak

XVI. eta XVII. mendeetan, lihoak berebiziko

garrantzia izan zuen gure baserrien eguneroko

jardueran. Lihoaren inguruko lana, neurri

handi batean behintzat, emakumearen

betebeharra zen. Garai hartako emakume

baserritarrek trebezia handia zeukaten liho-

hazia oihal bilakatzeko eta helburu horrekin

erabili behar zituzten tresnak maneiatzeko.

Orduko ekonomian hartu zuen garrantzia kontuan izanda, lihoak emakumea gizarteratzeko modua 

eraldatu zuen.

Horregatik, agian, agertzen da hainbeste irulearen figura gure herri-literaturan. Julio Caro Baroja 

antropologo eta historialariak kontatzen digunez, herriko emakumeak gauero etxe batean biltzen 

ziren eta, ipuinak elkarri kontatzen zioten bitartean, gauerdira arte iruten zuten. Gaueko hamabietan,

bilera bukatu eta bakoitza bere etxera joaten omen zen. 

Liho-hazia Portugaletik ekartzen zuten Euskal Herrira, gero hemengo emakumeek eraldatu eta oihal

bihurtzeko. Itsasontziz iristen zen gure portuetara (Deba, Donostia, Orio…). Gero, haranetan 

barrena, Bergara, Azpeitia, Azkoitia, Tolosa eta beste hainbat 

herritako baserrietan banatzen zen. Baserrietan, aldez aurretik 

prestatutako lurrean ereiten zuten hazia. Uztaren ondoren, 

hazgarbaketa (hazi-alea kentzea) egin ohi zen, eta, gero, 

biguntzeko, landarearen zurtoina liho-osinetan beratzen utzi. 

Hortik aurrera, makina bat lan egin behar izaten zen: lehortu, 

jo, garbatu, txarrantxatu, kardatu, harilkatu, ehundu… 

Asko dira liho-landarea ehun bilakatzeko prozedura luze, 

konplexu eta gogor horretan erabiltzen ziren tresnak: orrazi 

metalikoa, uztarria edo mazoa, garba, matxarda, suhatsa, txarrantxa, gorua, ardatza, matazuzkia… 

Garbi dago tresna horiek erabiltzeko euskal emakumeak trebezia handia zeukala. Liho-oihalarekin 

buruko zapiak, muselinak, mihiseak eta mahai-zapiak egiten zituzten, besteak beste. Gure 

lurraldea ez ezik, euskal lihoak Espainiako zati handi bat ere hornitzen zuen.
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Peru Abarkak, Joan Antonio Mogelen izen

bereko liburuaren pertsonaia nagusiak esan zuen:

“Nok esan lei, ikusi baga, zeinbat neke ta arazo artu

biar dirian aziereiteti alkandora bat janzi artian?”

(Gaurko euskara estandarrean: “Nork esan lezake,

ikusi gabe, zenbat neke eta arazo hartu behar diren

hazia ereitetik alkandora bat jantzi artean?”). 

Liho-landarearen eraldaketarako euskal

emakumeek erabiltzen zituzten hainbat tresna:
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Ardatza.
Lihoa iruteko

tresna. San Telmo
Museoa

Txarrantxa.
Liho-zuntza
orrazteko.
San Telmo
Museoa

Matazuzkia.
Hari-matazak egiteko.

San Telmo Museoa

Liho-mazoa.
Lihoa biguntzeko eta

puskatzeko.
San Telmo Museoa

Landareari hazia eta zikinkeria kentzeko orrazia. Bilboko Euskal Museoa 
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Malardatza.
Bi hari edo gehiago

txirikordatuz hari sendoago
bat lortzeko.

San Telmo Museoa

Tranga.
Lihoaren atal zurkara

biguntzeko eta puskatzeko.
San Telmo Museoa

Gorua.
Lihoa iruteko. San Telmo

Museoa



1. Jarduerak

a) Jarri ordenan kontzeptu hauek eta azaldu zer diren: produktua, lehengaia, materiala.

1.

2.

3.

b) Zer dira hauek? Lehengaiak, produktuak edo materialak?

1. Mihise

2. Liho-hazi

3. Muselina

4. Liho-hari

5. Liho-oihal

6. Buruko zapi

c) Bila itzazu Interneten gailu hauei buruzko informazioa eta azaldu zertarako erabiltzen 

ziren:

1. Mazo

2. Tranga

3. Txarrantxa

4. Gorua

5. Matazuzkia

6. Malardatza

d) Idatzi koadernoan hitz hauen esanahia:

1. Hazgarbaketa

2. Liho-osina

3. Harilkatu

4. Hari-mataza
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Emakume zigarrogileak
Donostiako Tabacalera lantegiko emakume

zigarrogileen historia luzea eta aberatsa da.

Historia horrek erakusten digu emakume

haiek nolako trebeziaz bilakatzen zituzten

tabako-hostoak zigarreta, eskuz zein

makinaz.

XIX. mendeaz geroztik, Donostia tabakoari

lotutako hiria zen. Lotura horren adierazle

argia da 1913. urtean ateak ireki zituen Tabacalera lantegia. Urteek aurrera egin ahala, fabrika 

horretako langileen kopurua aldatuz joan zen, garaiaren eta mekanizazio-mailaren arabera. Urrezko 

aroa aurreko mendeko hogeiko hamarkadan ezagutu zuen mila bat langilerekin, gehienak 

emakumeak. Horrek gizon asko (lankideak eta auzoko bizilagunak) erakartzen zituen lantegiko 

atera sarrera-ordua baino lehen, emakume andana ikusteko.

Tabacalerako lan-baldintzak onak ziren: soldata altuak, 

opor ordainduak, dendetan erosteko deskontu-txartelak, 

bekak seme-alabentzat… Ziur aski, gaur egungo langile 

askoren aldean, baldintza hobeak. Hala ere, genero-

bereizkeria nabaria zen: gizonen eta emakumezkoen 

soldaten arteko aldea, tailerretan erretzeko mugak, 

laneko lehen urtean ezkontzea edo haurdun geratzea 

debekatzen zuten arauak, ardura-lanpostuak gizonen 

eskuetan... 1959. urteko kontratu batean hau irakur 

daiteke:

“Aprendizgoak irauten duen bi urteetan, emakumea ezingo da 

ezkondu. Ezkonduz gero, enpresak kontratua deuseztatuko du 

langilearekin, hark inongo kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik 

gabe”.

Tabacaleran Ducados markako zigarretak egin ziren nagusiki, baita Celtas eta Davidoff 

markakoak, eta Farias markako zigarro-puruak ere. Landare-hosto ondo lehortuak Cáceres-etik, 

Santo Domingo-tik eta Brasil-etik iristen ziren fardeletan. Fardelak askatu (emakumeek kontatzen 
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dutenez, batzuetan hostoen artean

eskorpioiak agertzen ziren) eta hostoak

ezaugarrien arabera sailkatzen ziren.

Behin bereizita, malguagoak izateko eta

hobeto maneiatzeko, hostoak hezetu

egiten ziren. Hostoei erdiko zaina eta

zain lodienak kendu ondoren, materiala

prest zegoen zigarro-puruak biltzeko.

Hori egitea zailagoa zenez, lan

horretarako langile trebeenak

aukeratzen ziren. Zigarretak, bestalde, hostoa xehatuz eta paper zurian bilduz egiten ziren. Gero, 

zigarretekin hogeiko multzoak egiten zituzten paketetan sartzeko. Emakume haietako batzuk egun 

batean bost mila zigarreta biltzeko gai ziren. 

Hasieran, zigarrogileek eskuz biltzen zituzten zigarro-puruak eta zigarretak, baina pixkanaka gero 

eta makina gehiagorekin hornitu zituzten tailerrak. 1923. urtean, ekoizpen guztiaren % 87 eskuz 

egiten zen; urtebete geroago, makinei esker, % 1,4 bakarrik. Hurrengo urteetan, ia lan guztia 

mekanizatu egin zuten. Lan guztietarako makinak zeuden: tabakoa xehatzeko, zigarroak biltzeko eta

paketetan sartzeko. Jarduera, beraz, nahiko mekanikoa zen eta langile bakoitzak oso zeregin 

zehatzak zituen. Langileek oso harreman berezia zuten makinekin, eta bakoitzak ezin hobeto 
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ezagutzen zituen bere makinaren akatsak, bertuteak, garbitzeko modua… Hauni, Schmermmund eta

Sassib marketako makinak, besteak beste, funtsezkoak dira Tabacaleraren historian. Papera, 

eztainua, iragazkiak eta kartoia ziren prozesuan erabiltzen ziren materialetako batzuk. Produktuak

garraiatzeko eta biltegiratzeko, zingilak, plastiko handiak eta paper-biribilkiak erabiltzen 

zituzten. 

Garai batean Donostiaren ikurra izan zen lantegiak 2002ko abenduaren 20an itxi zituen ateak 

betiko. Tabacalera zaharrak Tabakalera berriari txanda eman zion 2015eko irailaren 11n, Tabakalera

Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa ofizialki inauguratu zuten egunean. Emakume 

zigarrogile talde bat izan zen eraikinera sartzen lehena.
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2. Jarduerak

a) Idatzi koadernoan tabakoa prozesatzeko materialak.

b) Nondik ekartzen zituzten tabako-hostoak? Bilatu Interneten gaur egun tabako-landarea 

ereiten duten herriak.

c) Zer bi produktu ekoizten zituzten batez ere, tabakoa prozesatu ondoren?

d) Begiratu tabako-landarea  ren   irudia eta egin haren marrazkia koadernoan.

e) Tabakaleran lan egiteak alde onak eta txarrak zeuzkan emakumeentzat. Eztabaidatu 

taldean horren inguruan. Arazo berak al dauzkate gaur egungo emakume langileek? 

Ezagutzen duzu bereizkeria-kasuren bat?

f) Zer abantaila ekarri zien langileei makinak sartzea?

g) Egin eskema bat gaia azaltzeko.
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Txokolategileak
Txokolatearen historia anekdotaz beteta dago. Kolonen aurreko garaian ezaguna zen Amerikan. 

Duela urte batzuk, Ekuadorreko eta Frantziako arkeologoek osatutako talde batek frogatu zuen 

duela 5.500 urte kakaoa erein eta kontsumitzen zutela Amazonian. Maiek

fruitu sakratutzat zuten eta aztekentzat gerlarien edaria zen. Garai hartan,

trukerako txanpon gisa ere erabili zuten eta, geroago, kolonia-garaian,

espainiar koroari zergak ordaintzeko baliatu zuten. Europara, XVI. mendean

iritsi zen.

Bartzelonako Txokolatearen Museoan irakur daitekeenaren arabera,

Bartzelonan bertan ireki zen txokolatea ekoizteko lehen tailer mekanikoa,

1777. urtean. Handik aurrera eskala handiagoan ekoitzi bazen ere, luxuzko

produktua izaten jarraitu zuen, aberatsek bakarrik eskuratu eta dastatu

zezaketena.

Kakao-prentsaren agerpenarekin egoera erabat aldatu zen. Suitzan lehen lantegi handiak agertu 

ziren eta Herbehereetan kakao-hautsa ekoitzi zuten. XIX. mendeko industrializazioak lurrun-

motorraren hedapena ekarri zuen. Teknologia hori erabiliz, lehenengo txokolate-barra sortu zuten 

Ingalaterran, 1847. urtean. Aurrerapen teknologikoak Europako txokolate-etxeen hazia izan ziren: 

Tobler, Suchard, Lindt, Nestle... 

Ordurako, kakaoa Euskal Herrira ere aspaldi iritsia zen. 1728. urtean, Gipuzkoako hainbat 

enpresarik Caracasko Gipuzkoar Errege Konpainia sortu zuten Donostian, Venezuelako kakaoaren 

merkatua kontrolatzeko. Ordura arte, merkatu hori Ingalaterrako eta Holandako kontrabandisten 

esku zegoen. Gipuzkoako Konpainiak 

kakaoaren merkataritza-truke esklusiboa lortu 

zuen, Donostia eta Venezuela artean. 

Konpainiaren berrogeita zortzi galerako flotari 

esker, kakaoa Euskal Herrira eta Espainia 

guztira zabaldu zen XVIII. mendean. 

Konpainiak berebiziko garrantzia izan zuen, 

kakaoa Europa guztira ere hedatu baitzuen. 

Venezuelatik Donostiako portura iritsitako 
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kakaoa inguruko hainbat herritara igortzen zen gero. XIX. mendean asko ziren txokolate-lantegiak 

zituzten herriak: Mendaro eta Oiartzun, Gipuzkoan; Larraun, Irunberri eta Lerin, Nafarroan... 

Gaur egun kakaoa Afrikako mendebaldean, Ipar Amerikan, Erdialdeko Amerikan, Hego Amerikan 

eta Asian ekoizten da gehienbat. Toki horietan, oinarrizko elikagaien ekoizpena emakumeen esku 

dago, batez ere. Afrikan eta Kariben elikagai horiek ekoizteko

diharduten langileen artean % 80 emakumeak dira. Kakaoaren

ekoizpenetik, berrogei edo berrogeita hamar milioi langile inguru

bizi dira mundu guztian, eta horietatik gehienak, alde handiz,

emakumeak dira. Horien lana funtsezkoa da: zuhaitzak landatu eta

zaindu, fruituak bildu eta puskatu, haziak atera, aleak lehortu, aleen

hartziduraz eta lehorketaz arduratu… 

OXFAMek (gosearen kontrako GKE bat) emakume horien lan-

baldintzak salatu ditu txosten batean: berdintasunik eza, tratu

bidegabea, jazarpena, diskriminazioa, abandonua... Gizonak baino

gutxiago irabazten dute, askotan kontraturik gabe jarduten dute, eta

irainen eta tratu txarren artean egiten dute beren lana. Emakume horiei esker, ordea, Nestle-k, Mars-

ek eta gainerako txokolate-enpresa garrantzitsuek milioi askoko irabaziak dauzkate urtero. 

Kakaoa txokolate bilakatzeko prozesuan bi etapa bereiz ditzakegu: lehenak kakaoaren uzta, 

hartzidura eta lehorketa hartzen ditu, eta ekoizpen-herrietan gauzatzen da; bigarrena, txokolatea 

ekoiztearena, kontsumitzen den herrietan, Europan eta Ipar Amerikan 

nagusiki. Amerikan kakaoa ekoizten duten herriek ez dute, beraz, 

txokolatearen merkatua kontrolatzen. Amerikako edota hirugarren 

munduko herri batek txokolatea ekoitzi eta esportatu nahi duenean, 

herri kontsumitzaileek muga-zerga handiagoak ordaintzera behartzen 

dute.

Uzta-garaian, kakao-biltzaileek igitaia edo matxetea erabiltzen dute 

fruitua zuhaitzetik mozteko. Gero, fruitua matxetearekin edo 

mazoarekin joaz puskatzen dute. Segidan, fruitu barruko haziak 

ateratzen dira, eskuz edo koilara-itxura duen tresna batekin. Koilara 

Komeni da erremintak beti ondo zorroztuta eta desinfektatuta egotea. 

Gero, hartzidura-prozesua hasten da. Haziak, kaxatan sartuta edo 

banana-hostoen gainean pilatuta, beste banana-hosto batzuetan bildu, 
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eta, kakao motaren arabera, hiru eta zortzi egunen artean uzten dira horrela. Denbora horretan, 

aldaketa kimikoak direla medio, alea txokolatearen kolorea, zaporea eta usaina hartuz doa. Segidan,

aleak lehortzeko, zabaldu eta etengabe eskuaretzen dira. Gero, toki lehor eta aireztatu batean 

biltegiratu, eta, amaitzeko, hirurogei kiloko zakuetan sartzen dira. Kakaoa prest dago esportatzeko.

Hurrengo urratsa torrefakzioa da. Kakao-aleak hogei eta berrogei minutu artean erretzen dira. 

Torrefakzioaren bidez, usaina findu eta mikaztasuna murrizten da. Gero, aleak xehatzen dira. 

Xehatu ondoren, % 55 gurina den pasta bat lortzen da. Pasta hori da, prentsatu eta gurin gehiena 

kendu ondoren, txokolatea egiteko erabiltzen dena. Geratzen den hondakina (% 10-20), opila 

deritzona, kakao-hauts gantzik gabea da.

Martina de Zuricalday (1839-1932), txokolateari lotutako emakume baten historia

Bilbon jaio zen 1839. urtean. Hamasei urterekin, ezkontzera behartu zuten. Hamalau seme-alaba 

izan zituen arren, gurasoek jarritako gozotegia eta txokolate-lantegia bere gain hartu, eta aurrera 

atera zituen. Berak prestatzen eta kontrolatzen zituen eskariak, eta berak egiten kontuak. Garai 

hartako emakumeetan batere ohikoa ez zen ausardiaz, langileen soldatak eta ordutegiak antolatzen 

zituen, eta kobratzen zituzten orduak baino gehiago lan egin ez zezaten zaintzen zuen. Hori dena, 

hamalau seme-alaba eta senarra zituen etxekoandrearen lanak bazter utzi gabe. Ekintzaile handia 

zela erakutsi zuen Martinak 1920. urtean. Nahiz ordurako laurogei urte beteak zituen, beste 

txokolategile batzuekin batera Chobil Bilboko txokolate-enpresa sortu zuen. Martinaren 

ondorengoei esker, Bilboko txokolategi zaharrena bizirik da oraindik.
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3. Jarduerak

a) Noizkoak dira txokolatearen aztarnarik zaharrenak?

b) Nork ekarri zuen txokolatea Euskal Herrira? Nondik ekartzen zuen?

c) Aipatu XIX. mendean Euskal Herrian txokolatea egiten zuten herriak.

d) Bilatu Interneten kakaoa ekoizten duten Afrikako eta Hego Amerikako lau herri.

e) Azaldu labur kakao-hazia lortzeko eta kakaoa prozesatzeko lanak.

f) Zer lan-baldintza dauzkate kakaoa ekoizten lan egiten duten emakumeek, Oxfam-en 

txostenaren arabera?

g) Bilboko zer emakumek izan zuen lotura txokolatearekin XIX. Mendean? Zer dakizu hari 

buruz?

h) Bilatu informazioa Oxfami buruz. Nola sortu zen? Non egiten dute lan? Zer helburu ditu?

i) Idatzi koadernoan hitz hauen esanahia:

1. Torrefakzioa

2. Hartzidura

3. Xehatu

4. Muga-zerga

5. Opila
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