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Plastikozko karanbola
ALBANY (AEB), 1863. Phelan & Collander
billar bolak fabrikatzen zituen enpresak
10.000 dolarreko saria eskaini zuen, bolak egi-
teko material berria asmatzen zuenarentzat.
Ordura arte, bolak boliz egiten zituzten, baina
material garestiegia eta urriegia zen.

Dirutzak erakarrita, Hyatt anaiak ordezko
materialaren bila hasi ziren laborategian.
Halako batean, Wesley Hyattek (1837-1920)
ebakia egin omen zuen, eta  zauria estaltzeko
zelulosa nitratoz, kanforrez eta alkoholez
egindako ukendua prestatu zuen. Nahasketa
lurrera jausi zitzaion eta, lehortzean, zerrau-
tsa eta papera batzeko propietatea zuen
geruza fina eratu zen.

Bide horri heldu zion Wesley Hyattek iker-
ketan aurrera egiteko. Arazoak izan zituzten,
zelulosa nitratoa lehergaia delako, eta nahikoa
kanfor nahastu ezean, bola batzuek eztanda
egiten zuten. Baina azkenean, asmatutako pro-
duktuari presio handia eragitean, billar bolak
egiteko aproposa zirudien materiala lortu
zuen. Lehen plastikoa asmatua zuen honen-
bestez, eta zeluloide izena eman zion.

Produktua 1870ean patentatu zuen, eta
1872an merkaturatu zen. Ez dakigu Hyattek
Phelan & Collanderrek agindutako 10.000
dolarrak jaso ote zituen, baina ez dirudi
horrek asko kezkatu zuenik, patente hark
askoz gehiago emango ziolako, ziurrenik.
Billarrean ez ezik, plastikoak industrian eta
gizon-emakumeen bizimoduan iraultza eka-
rri zuen berehala.

Kimikariak plastiko berriak sortzeari ekin
zioten, ehundik gora mota asmatzeraino;
1906an, esaterako, lehen plastiko erabat sin-
tetikoak erabiltzen hasi ziren. Bigarren
Mundu Gerra plastikoen gerra ere izan zen:
alemanek latexa garatu zuten eta estatuba-
tuarrek, aldiz, ehun eta zuntz plastikoak, hala
nola nylona. Billar bolak egiteko jaio zenak
era guztietako materialak ordezkatu zituen
pixkanaka.

Wesley Hyattek zauria estaltzeko ukendua
prestatu eta ia mende eta erdi geroago, plastiko-
en gehiegizko erabilerak planetako kutsadura
arazo larrienetakoa eragin du.
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ERIC HOBSBAWM (Alexandria,
Egipto, 1917), historialari marxista
ezaguna eta mugimendu sozialei
buruzko erreferentziazko ikerlanen
egilea, Interesting Times izenburuko
liburu autobiografikoa prestatzen
ari da azken urteotan. Horregatik,
2007an, lan horren akatsak zuzen-
tzeko eta datuak egiaztatzeko, bere
espedientea eskatu zion MI5ari
�espediente mardula, historialaria-

ren ibilbide komunista kontuan
hartuta�, baina inteligentzia zerbi-
tzu britainiarrak ukatu egin dio.
Hobsbawmentzat harrigarria eta
ulertezina da MI5en jarrera. Lord
Lawrence Lipsey gobernu laboris-
ten aholkulari ohiaren ustez,
ordea, bada arrazoi ezkutu bat:
MI5ak zenbait garaitan zein tra-
kets jokatu duen agerian utziko
luke espedienteak.
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