
Max Factor(owitz)
TXINAKO HARRESI HANDIA
orain arte uste zena baino
2.551,8 kilometro luzeagoa
da, www.chinaview.cn web-
gunearen arabera. Beraz,
8.851 izango lituzke guztira.
Horietatik 2.331 hesi natura-
lak dira (mendiak eta ibaiak),
eta beste 359, lubakiak.

Orain artean harresiaren
luzera soilik iturri dokumen-
taletan oinarrituta kalkulatu
zen, eta orain baliabide tek-
niko eta kartografiko moder-
noak erabiliz neurtu da lehe-
nengoz. Horregatik dago
halako aldea lehengo eta
oraingo emaitzen artean.

Dena den, ikerketa ez da
egin harresiaren luzera zehaz-
teko asmoz, berau babesteko
baizik. Egun, bi dira ondare
ale honen aurkako mehatxu
nagusiak: klima aldaketa
–muturreko tenperaturak–
eta inguruan eraikitzen ari
diren azpiegitura handiak.

Arrastoak

LOS ANGELES (AEB) 1909. Max Factor
kosmetiko enpresa ezaguna sortu zen.
Baina Max Factor bera –hobeto esan-
da, Maximilian Factorowitz–, urte
batzuk lehenago, 1877an, sortu zen
Lodz-en (Polonia), garai hartan Erru-
siar Inperioaren baitan zegoen herrian.
Aitak ezin zuen hamar seme-alaben
hezkuntza ordaindu eta Maximilian
dentista-botikari baten negozioan
aprendiz sartu zen 8 urte zituela. Ikasi
beharrekoak ikasita, Moskutik gertu
zegoen herrixka batean denda ireki
zuen eta makillajea, kremak, lurrinak
eta ileordeak saltzen hasi zen. Errusiar
nobleziak begiz jo zuen antzerki kon-
painia batentzat makillaje lanetan aritu
zenean eta, urte gutxitan tsarraren sen-
diaren eta Errusiar Inperioko Operaren
makillatzaile ofizial bihurtu zen.

Baina bertan lortutako ospea nahikoa
ez eta 1904an Maximilianek AEBetara
emigratu zuen, emaztea eta hiru seme-
alabak hartuta. Ellis uhartera iristean
400 dolarretan neurtu zituzten sendia-
ren ondasun guztiak. Urte horretan ber-
tan, Saint Louisen (Missouri) egindako
Munduko Erakusketan, bere produktu
kosmetikoak erakutsi zituen, Max Fac-
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Harresi Handia elurretan.
Aldaketa klimatikoa
harresiak egun duen
mehatxurik
handienetakoa da.

tor izen laburrago eta komertzialagoa
erabiliz. Baina benetako jauzia 1908an
eman zuen, Los Angelesera aldatu
zenean, zinema industria hasiberriaren
itzaletan negozio oparoa sortuko zuela-
koan. Max Factor enpresa hurrengo
urtean sortu zuen.

Ordura arte zinemako izarrak antzer-
kian erabilitako produktuekin makilla-
tzen zituzten. Baina produktu horiek ez
ziren egokiak industria berrian. Max
Factorrek makillaje-barra kremaz
ordezkatu zuen 1914an. Geruza mehea-
goak jartzea ahalbidetzen zuen, eta
emaitza ez zen zartatzen. Laster Holly-
woodeko izar guztiek Maxen produk-
tuak erabili eta haren eskuetatik pasa
nahi zuten. 20ko hamarkadan Max Fac-
tor kosmetikoak publiko zabalari eskai-
ni zizkion, erabiltzen zituztenek zine
izarren itxura izango zutela salduz.
Berak behintzat bere izarra lortu zuen
Hollywoodeko ospearen bulebarrean.
Ingelesezko make-up adiera asmatu zuen
gizona 1938ko abuztuan hil zen.

Hooray For Hollywood abesti klasikoak
dioen moduan: “To be an actor / See
Mister Factor / He'll make your puc-
ker look good!”.

Ezkerrean, Max Factor markaren duela urte gutxiko iragarkia.
Eskuinean, Factor bera makillaje lanetan.


