
ZORRIAK gizakien bidaide izan ziren duela
100.000 urte, gure arbasoek Afrikatik kan-
pora egindako lehen migrazioan. Horixe
ondorioztatu du Floridako Unibertsitateko
zientzialari talde batek, duela 1.000 urteko
Peruko bi momien txirikordetan topatutako
zorriak aztertu ondoren. Ikerlarien esanetan,
proba genetikoek erakusten dute aztertuta-
ko parasitoak munduko beste hainbat toki-

tan topatutako eta gizakia planeta koloniza-
tzen hasi baino lehen datatutako anduien
berdin-berdinak direla. Egun hiru zorri-andui
ezagutzen dira (A, B eta C), eta topatutako
ADNak dio Peruko zorri horiek A motakoak
direla. Amerikara konkistatzaile europarrek
eraman zituztela uste zen orain arte, baina
badirudi askoz lehenago erabaki zutela
zomorro txikiek beren konkista egitea.ARGIA 
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zen denbora-pasa hutsa, kultur erronka baizik.
Gizarte amerikarraren zati handi batean debekua-
ren erdeinu ironiko eta nabarmena oinarrizkoa
zen bere burua sofistikatutzat zuen ororentzat�.

Lege polemikoak destilazio klandestinoa bul-
tzatu zuen, eta alkohol pozoitsua zabaldu zen han
eta hemen. Legea indarrean egon zen hamalau
urteetan, alkohol pozoitsuak 30.000 hildako eragin
zituen, eta 100.000 pertsonari kalte sendaezinak
ekarri zizkien. Kopuru horiek ofizialak dira, baina
benetakoak askoz handiagoak direla uste da.

Azkenik, delinkuentzia mota berria sortu zen
alkohol ekoizpen eta salmentaren inguruan. Tal-
deen artean eta poliziekin izandako liskarretan,
50.000 pertsona baino gehiago hil ziren. Banda
antolatuek sekulako boterea eta kapitala bildu
zuten urte horietan, eta legea bertan behera
uztean, pagotxari muzin egin nahi ez eta dibertsi-
fikatzea erabaki zuten: kontrabandoan, prostitu-
zioan, apustuetan eta bestelako droga batzuetan
aritu ziren handik aurrera.

Lege Lehorrak, beraz, ez zuen inolako arazo-
rik konpondu. Alderantziz, bazterrak gehiago
busti zituen; alkoholez eta odolez. n
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Ezkerrean, polizia
upelak suntsitzen.
Eskuinean, Franklin

D. Roosevelt,
1933an

aukeratutako
presidente
demokrata.

WASHINGTON (AEB), 1933ko otsailaren 20a.
AEBetako senatuak, Franklin D. Roosevelt presi-
dente demokrata berria hiltzeko saiakeratik bost
egun baino pasa ez zirenean, Lege Lehorra izenez
ezagutzen zena bertan behera uztea erabaki zuen,
alkohola debekatzen zuen lege hura onartu eta
hamalau urtera. Urte horietan demokratei �bus-
tiak� (wet) esaten zieten eta errepublikarrak, aldiz,
�lehorrak� ziren (dry). Lehorrek hauteskundeak
irabazi berritan hartutako lehen neurria izan zen,
baina atzetik gehiago etorriko ziren. Izan ere, alko-
holaren afera ageri-agerikoa izan arren, horren
atzean egoera ekonomiko larria eta errepublikarren
moral bikoitza zeuden. Lege Lehorrak arazoak
areagotu zituen eta, orduan, duela 75 urte, hasi
ziren debekuaren benetako ondorioez jabetzen.

Batetik, Lege Lehorrak herrialdearen egoera
ekonomikoa are gehiago kaltetu zuen: kontra-
bandoak dibisak kontrolik gabe galtzea ekarri
zuen. Horrekin batera, AEBetako alkohol-indus-
triak behea jo zuen. Alkohol salmentaren zergak
diru-sarrera oparoa ziren gobernuarentzat, baina
legeak iturri hura ere itxi zuen.

Alkohol kontsumoa ez zen murriztu, legeak
nahi zuen bezala. Alkohol gutxiko edari gutxiago
edaten ziren, baina likoreek izugarri egin zuten
gora, legez kanpo saltzea askoz ere errentagarria-
goa zelako. Debeku garaian, estatubatuarrek
urteko 460 milioi litro ardo edan zituzten, gra-
duazio altuko alkohola 800 milioi litrora iritsiz

Ohiturak ere aldatu ziren. Lehen, batez ere, txi-
roenek eta aberatsenek edaten zuten alkohola.
Lege Lehorraz bat, alkohola indartsu sartu zen
erdi mailako klasean. Taberna klandestinoetan
gazteek alkohola edateko eta tabakoa erretzeko
ohitura hartu zuten. John M. Cooper historialaria-
ren esanetan, �gazte inkonformistentzat edatea ez

Zorria, gure aspaldiko laguna.


