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ERDIKO KAIERA - DENBORAREN MAKINA | NAGORE IRAZUSTABARRENA |

PORDENONE (FRIULI, ITALIA), 1900. Jacuzzi familiak
jaioterritik alde egitea erabaki zuen, itsasoaz bestaldera
bizibide hobea lortu asmoz. AEBetan zazpi anaiek,
beren bizimodua hobetzeaz gain, beste askorena ere
hobetzea lortuko zuten mende erdi geroago.

Kaliforniako Berkeleyn ezarri ziren eta anaia zaharre-
nak makinak maneiatzen hasi ziren lanean. Esperientzia
hark lagunduta eta San Francisco inguruan egin zuten
hegazkin ikuskizun batek inspiratuta, 1915ean Rachel
Jacuzzi hegazkinentzako propultsio-helizeak egiten hasi
zen. Urte berean Jacuzzi Brothers enpresa sortu zuen
anaiekin batera, eta Jacuzzi Toothpick (Jacuzzi txotxa)
izeneko helize arrakastatsua merkaturatu zuen. Berehala
kabina itxiko lehen hegazkin planobakarra asmatu zuten,
eta ale asko ekoiztu behar izan zituzten, AEBetako posta
zerbitzuak San Franciscoko badiatik Yosemitera pertso-
nak eramateko hegazkin hura aukeratu baitzuen.

Baina 1921ean Giocondo anaia konpainiaren plano-
bakarrean izandako istripu batean hil zen eta, ezbeharra
gogoan, enpresak hegazkinak egiteari utzi zion. Hegaz-
kinetako ponpa hidraulikoak egiten pilatutako esperien-
tzia nekazaritzarako ponpak ekoizteko erabili zuten
orduan. Jacuzzi ponpa berritzaileak Kaliforniako Esta-

tu Azokako urrezko domina lortu zuen 1931n, negozio
lerro berriaren arrakastaren seinale.

1943an, 15 hilabete zituela, Kenneth Jacuzziri erreu-
ma-artritisa eta, beraz, min kronikoa diagnostikatu zio-
ten. Candido Jacuzziren semea hidroterapia saioak har-
tzen hasi zen inguruko ospitale batean, baina saioek ez
zuten oinazea luzaroan arintzen, eta haurra sufritzen
ezin ikusita, nekazaritzarako ponpa hidraulikoa etxeko
bainuontzian probatzea erabaki zuen aitak. Kennethen
osasunak nabarmen egin zuen hobera, eta handik urte
batzuetara gaixotasun kronikoak ez zion eragotzi
enpresaren gidaritza bere eskuetan hartzea.

Doikuntza batzuk erantsita, Jacuzzik 1955ean merka-
turatu zuen ponpa, eta 1968an turrustak integratuta
zituen bainuontzia ekoizten hasi zen. Hasieran erabilera
terapeutikoarekin lotu arren, Hollywoodeko izarrek
luxu bihurtu zuten, eta 1970eko hamarkadan, spa indus-
tria modernoarekin batera, ekoizpenak eztanda egin
zuen. Jacuzzitarrak 1976 arte izan ziren
enpresaren jabe; hidromasaje bainuontziak
ez ziren sekula konpainiaren ekoizpen lerro
nagusia izan, baina haien abizena beti egon-
go da turrusta-bainuen plazerari lotuta. n

AEBetako sufragistek kalea hartu zuten duela 100 urte
1913KO MARTXOAREN 3AN 5.000
emakume baino gehiagok manifesta-
zioa egin zuten Washingtonen, Woo-
drow Wilson presidentearen kargu-
hartzearen bezperan, boto eskubidea
eskatzeko. Istiluak izan ziren polizia-
ren erantzun gogorra medio, eta hil
horren 17an, barrutiko polizia supe-

rintendentea kargutik kentzea lortu
zuten sufragistek; boto eskubiderik
ez, ordea. Baina ondorengo asteetan
sufragismoak inoiz ez bezalako pro-
tagonismoa izan zuen komunikabi-
deetan. Boto eskubidea lortzeko
bidea luzea izango zen, baina mani-
festazioa inflexio puntua izan zen. nK
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Jacuzziren semeak
burbuilazko bainuak behar ditu
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Ezkerretik eskuinera: zazpi Jacuzzi anaiak (Francesco, Rachel, Valeriano, Galindo, Candido, Giocondo eta Giuseppe);
bainurako ponpa, 1955ean merkaturatua; eta Jacuzzi enpresaren saltoki zaharrenetakoa, urte batzuk geroago.


