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Denboraren makina
N a g o r e  I r a z u s t a b a r r e n a

CHICAGO (AEB), 1942KO UDAZKENA.
Philip K. Wrigley (1894-1977) txikle
magnate ezaguna kezkatuta zegoen,
aitak oinordekotzan utzi zion Chicago
Cubs baseball liga nagusiko taldea
arriskuan zegoelako, beste talde guz-
tiak bezalaxe. AEBek Bigarren Mundu
Gerran sartzea erabaki zuenetik, 18
urtetik gorako gizonezko asko erre-
krutatzen ari ziren eta, ondorioz,
maila txikiagoko liga asko desagertu
ziren. Liga nagusia ere bertan behera
gera zitekeela ikusi zuten, izarretako
batzuei gerrara joateko dei egin ziete-
nean. Wrigleyk batzorde bat antolatu
zuen arazoari konponbidea eman
nahian eta ideia hauxe nagusitu zen:
emakumezkoen liga sortuta, baseball
zelai nagusiak betetzea lortuko zuten.

Hala, 1943ko udaberrian All-Ame-
rican Girls Professional Baseball Lea-
gue (AAGPBL) sortu zuten. AEBeta-
ko eta Kanadako emakumezkoen
softball liga amateurretako jokalariak
bildu zituzten–softballean, pilota txi-
kiagoa da eta baseen arteko distantzia
ere bai–, eta 60 onenak aukeratu zituz-
ten hamabost jokalariko lau talde osa-
tzeko: Kenosha Comets, Racine Belles
(lehen urteko irabazleak), Rockford
Peaches eta South Bend Blue Sox.

Goizez baseball jokalari profesionalen ohiko
entrenamenduak egiten zituzten, baina arratsalde-
tan bestelako prestakuntza jaso behar zuten neskek.
Wrigleyk Helena Rubinsteinen Xarma Eskolara joa-
tera behartu zituen. Bertan egoera guztietarako eti-

keta egokia, eta andereño zintzoek
izan beharreko janzkera nahiz jokaera
irakasten zizkieten. Bakoitzari ederta-
sun kit bat oparitu zioten eta berau
nola erabili irakatsi. Ligaren araudia-
ren arabera, jokalariek ezin zuten toki
publikoetan erre edo alkoholik edan,
ezin zuten ile motzik izan, uniformeko
gonak –galtzak pentsaezinak ziren,
jakina– ez zuen belaunetik gora sei
hazbete baino gehiago erakutsi behar
eta uneoro ezpainak margotuta izan
behar zituzten. Arauren bat hautsiz
gero, bost dolarreko isuna ordaindu
behar zuten, bigarrenez eginez gero
hamar dolarrekoa, eta hirugarren aka-
tsak ligatik kanporatzea zekarren.

Ordainetan, asteko 45-85 dolar
artean jasotzen zituzten; soldata bikai-
na zen, baina ez zuen zerikusirik gizo-
nezko jokalariek irabazten zutenare-
kin edo Wrigley eta enparauek neskei
esker lortzen zituzten mozkinekin.

1943ko ligaren arrakasta ikusita,
1944an hiri nagusietako estadio han-
dietara eraman zituzten neskak, baina
urrundik ezpainak margotuta ote
zituzten ez zen antzematen, nonbait.
Gerra amaituta eta gizonak itzulita,
AAGPBL zelai txikietara mugatu
zuten, Wrigleyk interesa galdu eta

beste batzuen eskutan utzi zuen, kirol prentsak
emakumezkoen jokoa goraipatu arren liga pixkana-
ka itzaltzen joan zen, eta, gerraren beroan komeni
zena Gerra Hotzean desegokia zenez, 1954an beti-
ko desagertu zen.

KATALUNIAR HISTORIALARI talde batek
Histotube ataria sortu du, historiari
eta ondareari buruzko katalanezko
bideoak eta 3D fitxategiak jasotzeko
(http://histotube.blogspot.com/).
Ataria hogei bat ikus-entzunezkorekin
abiatu da, baina astero eduki berriak

sartzen ari dira. Webguneak, dagoene-
ko, Ilerdako terma publikoetara (Llei-
da) joateko, Espainiako Gerrako
Ebroko Guduaren berri izateko eta
Barcinon, erromatar garaiko Bartzelo-
nan, alegia, ibiltzeko aukera ematen
du, besteak beste.

Arrastoak

Goian, Sophie Kurys, Racine Belles
taldeko jokalaria. Beheko argazkian,
jokalariak Ligak ezarritako arau
zorrotzak betetzen; ezpainak
margotzen, alegia.

Baseball-ak gona zuenekoa

Kataluniak historiari buruzko “youtubea” dauka
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