
38 � 2013KO MARTXOAREN 24A

ERDIKO KAIERA - DENBORAREN MAKINA | NAGORE IRAZUSTABARRENA |

V
IN

T
A

G
E

C
O

O
L

IL
LU

ST
R

A
T

E
D

SAN JUAN UHARTEAK (EGUNGO AEB),
ATLANTIKOA, 1859. AEBetako ipar-
mendebaldeko artxipelagoan kolono
britainiar nahiz estatubatuarrak bizi
ziren, eta bi potentziak uharteak
mendean hartzeko ahaleginetan ari
ziren. Lyman Cutlar izeneko kolono
estatubatuarrak zerri bat ikusi zuen
bere patata saila zapaltzen, eta tiro
egin zion; zerria britainiarra zen.
Agintari britainiarrek urdearen hiltzai-
lea atxilotzeko agindua eman zuten,
hark kalte ordainak ordaindu ezean. 

Kolono amerikarrek armadari
laguntza eskatu zioten orduan, eta
armada estatubatuarra borrokarako
prest bertaratu zen. Maniobrari eran-
tzunez, britainiar gobernadoreak
gerraontzi bat bidali zuen uharteeta-
ra. Hala, afera nahasiz joan zen pix-
kanaka, uharteetan 400 soldadu esta-
tubatuar gotortu ziren, kostalde
parean milatik gora soldaduz osatu-
tako flota britainiar txikia bildu zen...
eta bat-batean norbaiti bururatu
zitzaion zerri bat ordaintzea gerra
bat hastea baino merkeagoa eta erra-
zagoa zela. Nazioarteko gatazka
piztu baino lehen apaldu zen, bikti-
ma bakarra eraginez: zerria. Handik
urte gutxira AEBek eta Britainia
Handiak Wilhelm I.a kaiserrari bitar-
tekaria izateko eskatu zioten eta hark
erabaki zuen irla multzoa AEBen
eskuetan uztea . 

Hogei bat urte lehenago beste
aitzakia ergel batek Mexiko eta Fran-
tziaren arteko gatazka piztu zuen, eta
orduan ez zuen inork geldiarazi.
1832an Santa Anna presidentearen

ordezkari batzuek Remontel izeneko
sukaldari frantziarraren jatetxean
pastel batzuk jan zituzten eta kontua
ordaindu gabe alde egin zuten.
1838an Deffaudfis baroiak, Frantziak
Mexikon zuen enbaxadoreak, hain-
bat eskaera jaso zituen, besteak beste
Remontelena. Mexikoko Gobernuak
ez zien eskaerei erantzun eta urte
hartako apirilaren 16an Pastelen
Gerra piztu zen. 1839ko martxoaren
9a arte luzatu zen gatazka, 6.000 sol-
daduk parte hartu zuten, eta 200dik
gorako hildako izan ziren.

Gerrari aitzakia eta izena eman
ziotena Remontelen pastelak izan
arren, horren atzean arrazoi sakona-
goak zeuden, jakina: Frantziak mer-
kataritza abantailak lortu nahi zituen
Erdialdeko Amerikan, eta Mexikoko
gobernuaren eragozpenekin egin
zuen topo.

Eremu berean, baina XX. mende
betean, futbolak piztu zuen metxa.
1969ko ekainaren 27an, Mexiko
Hirian, El Salvadorrek eta Hondura-
sek 1970eko Munduko Koparako
sailkatzeko partida jokatu zuten. El
Salvadorrek 3-2 irabazi zuen eta
amaieran zaleen arteko liskarrak izan
ziren. Urte hartan Hondurasko neka-
zaritza erreformak El Salvadorreko
milaka nekazariren deportazioa era-
gin zuen eta, giroa pil-pilean zela,
uztailaren 14an El Salvadorreko
armadak Honduras eraso
zuen. Lau egun besterik
ez zuen iraun, baina
2.000 hildako eta 15.000
zauritu eragin zituen. n

Gerra bat hasteko
aitzakiarik behar duzu?

King Kongek 
80 urte 
bete ditu 

MERIAN C. COOPERren King
Kong filma 1933ko martxoan
estreinatu zen New Yorken.
Filmeko protagonista, Kong
gorila erraldoia, Cooperrek
berak sortu zuen, Edgar
Wallacekin batera, eta estrei-
natu eta berehala zinemaren
klasiko bihurtu zen. Filma egi-
tea 672.000 dolar kostatu zen,
eta 1933ko estreinaldian
aurrekontua hirukoiztu zuen.
1941 bitartean beste milioi bat
bildu zuen gorilaren maitasun
istorioak. Zinemaren akade-
miaren saririk ez zuen jaso,
efektu bereziak saritzeko
oscarra ez baitzuten 1938a
arte sortu, baina King Kon-
gen eraginez hasi ziren atal
horrek ere ordaina merezi
zuela pentsatzen. AFIren ara-
bera inoizko 100 film onenen
artean 43.a da. n

Arrastoak

Ezkerrean, Veracruzeko guduko irudi bat, Mexikoren eta Frantziaren arteko
Pastelen Gerran. Eskuinean, El Salvadorreko futbol selekzioa 1969an, gerra piztuko
zuen Hondurasen aurkako partida jokatu baino lehen.

King Kong film orijinalaren afixa.


