
Jainkoen oparia ala deabruaren tranpa?

Antzinaroan, Egipton nahiz Grezian,   
trufa jada sukaldaritzan erabiltzen zen 
eta oso preziatua zen. Erroman jatorri 
jainkotiarra eman zioten onddo prezia-
tuari: Juvenal olerkariaren arabera, Ju-
piterrek haritz baten ondoan botatako 
tximista batek sortu zuen. Erdi Aroan, 
ordea, Eliza Katolikoak trufaren aur-
kako gurutzada abiatu zuen. Afrodisia-

ko tentagarri arriskutsua omen zen eta 
gainera sufre usaina antzematen zio-
ten, deabruarekin lotuta zegoen seinale. 
Musulmanak ere ez ziren onddoaz  fio; 
XV. mendeko Sevillako arau batek mes-
kiten inguruan trufak saltzea debekatu 
zuen. Errenazimendutik aurrera trufek 
jainkozko estatusa berreskuratu zuen 
sukaldean, eta prezioan. nRAGGI VIVAI TARTOFICOLTURA
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Iowa (AEB), 1846ko otsailaren 26a. Wi-
lliam Frederick Cody esploratzaile eta 
ehiztaria, Buffalo Bill ezizenez ezaguna, 
jaio zen. 14 urte besterik ez zituela, Pony 
Express mezularitza enpresa sortu be-
rrian hasi omen zen lanean, eta zaldizko 
eta ehiztari trebe bihurtu zen. Sezesio 
Gerran parte hartu zuen, Batasunaren al-
dean. Eta gerra amaitutakoan Far West-a 
(mendebalde urruna) esploratzeari 
ekin zion berriro, Kansas Pacific Rail-
road trenbide enpresarentzat. Curricu-
lum horrek heroi eta mito bihurtu zuen, 
Ned Buntline nobelagile eta lagunaren 
bultzadaz. Bizitzaren azken 30 urteetan 
ospe horri etekina atera zion, Wild West 
(1883) ikuskizunaren bidez.
 Milaka bisonte amerikar hil zituen Bu- 
ffalo Billek. Kansas Pacificeko langileek 
bisonte haragiz elikatzen ziren nagusiki, 
eta Codyk marka ikusgarriak lortu zituen 
haien hornikuntzan: 30 minutuan 48 bi-
sonte bota zituen; zortzi hilabetean, 4.280.  
Espeziaren desagertzeari egindako ekar-
pen horrek eman zion Buffalo ezizena.
 Gizakiak ere dozenaka hil zituen, ba-
tez ere indioak. Haien kontrako hamasei 
gerratan parte hartu zuen, Ile Hori bu-
ruzagi cheyennea esku hutsez hil omen 
zuen, eta ikuskizunetan bertatiarrak gu-
txietsi zituen. Hala ere, iraganean egin-
dakoaren aurka predikatu zuen hainbat 
arlotan. Esaterako, bisonte amerikarra 

kontserbatzeko neurriak bultzatu zi-
tuen. Ehiza garaia mugatzen eta arau-
tzen ahalegindu zen. Alferrik.
 Gizaki guztien eskubideen aldeko dis-
kurtsoa ere zabaltzen saiatu zen komu-
nikabideetan. 1898an The Milwaukee 
Journal-eko kazetariak emakumeen su-
fragioa babesten ote zuen galdetu zion 
eta hark baietz erantzun zuen, gehienek 
ezezko borobila erantzungo luketen ga-
raian. Annie Oakley garaiko tiratzaile 
trebeena kontratatu zuen ikuskizune-
rako eta Calamity Jane bera ere ezagu-
tu omen zuen. “Idatz ezazu letra handi 

beltzetan emakumeen sufragioaren alde 
nagoela. Emakumeek dagokien tokira 
itzuli behar dutela dioten gizonek ba-
rrea eragiten didate. Emakumeek gizo-
nen lana berdin egin dezakete eta ber-
din ordaindu beharko liekete”.
 Azkenik, esan bezala, Buffalo Billen 
ikuskizunetan indioak gaiztoak izan zi-
ren beti; bere diskurtsoan, ordea, ez.  
Dallas Morning News egunkariari adie-
razi zionez, “indioei erasotzen nienean 
lotsa ematen zidan nire buruak, eta da-
mua sentitzen nuen. Gure aurka borro-
katzeko eskubide osoa zuten”. n
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BUFFALO BILLEN KONTRAESANAK

Versaillesko l’Orangerie lorategia laranjondoz josita dago gaur egun. Baina  bildumako ale ezagunena 
falta du, Leonor Trastamarak duela 600 urte inguru Erriberrin landatu zuen laranjondo boskoitza, 
itxuraz, Frantziara iritsi zen lehena.  ARGAZKILARIA
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Buffalo Billen ikuskizunaren kartela. 
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