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BARCINO (EGUNGO BARTZELONA)
415.EKO UDA. Ataulfo erregea
Dubius esklaboak puñala sartuta hil
zen, ustez, txikia izateagatik barre
egin ziolako. Aitzakiaren atzean, jaki-
na, boterea lortzeko konspirazioa
zegoen. Horrenbestez, Iberiar
penintsulako lehen errege bisigodo-
ak agintari godoen zerrenda beltza
ere inauguratu zuen.

Handik astebetera Ataulforen
oinordeko Sigeriko ere hil egin
zuten. Zazpi eguneko erregealdia
nahikoa izan zuen Ataulforen sei
seme-alabak hiltzeko.

453an Turismundo erregea haren
anaia Teodoriko II.aren enkarguz hil
zuten, ohean gaixorik zegoela
estrangulatuta. Gerora, Teodoriko
errege zela, haren oinordeko Euri-
kok hilko zuen.

Gune sakratuak ere ez zituzten
errespetatzen erregeen hiltzaileek
eta Amalariko elizan hil zuten 531.
urtean. Haren ondorengo Theudis
soldadu batek sastakatuta hil zen.
554an Agila I.ak ere hainbat sastaka-
da jaso zituen bularrean, eta odolus-
tuta hil zen.

603. urtean Witerikok eskua
moztu zion Liuva II.a erregeari.
Esku bakarra zutenek ez zuten erre-
ge izaterik, baina badaezpada Witeri-
kok ezpataz akabatu zuen. Zazpi
urte geroago Witeriko bera hil zuten
ezpataz, eta haren gorpua Toledoko
kaleetan herrestan eraman. 

Sisebuto erregea hiltzeko beste
klasiko bat erabili zuten 621. urtean:
pozoia.

Wamba ere pozoiez hiltzen saiatu
omen ziren 680. urtean. Erregeari
espartinaz egindako edabea eman
zioten. Baina pozoia, dosi hilgarrie-
tan hartzen ez bada, lo-eragingarria
da. Zenbaiten ustez konplotaren
asmoa ez zen monarka hiltzea, eta
egia esan, lo-kuluxka nahikoa izan
zuten aurkariek Wamba tronutik
botatzeko. Monje-jantzia jarri zioten
eta ilea larru-arras moztu. Lege bisi-
godoen arabera, erlijiosoek ezin
zuten errege izan eta ile motza laido
larria zen godoentzat.
Koroa eta duintasuna
galdu zituen, baina
behintzat beste zortzi
urtez bizi izan zen. n

Musuen kontrako
kanpaina

MUSU EMATEA “jardute basati
eta kaltegarria da, eta abolitu
egin behar da”, bota zuen
Women’s Christian Temperan-
te Union mugimenduko presi-
dente Anna Hatfieldek
1901ean, New Yorken hitzaldi
bat ematen ari zela.

Doktoreak –Hatfield medi-
kua baitzen– bazekien zenbait
musu emateko ohitura erabat
ezabatzea ia ezinezkoa izango
zela; gurasoen eta seme-alaben
artekoak, esaterako. Nahiz eta
musu garbi horietan listu tru-
kerik ez zegoen, Hatfieldek
profilaxia gomendatzen zuen:
“Aurrez ahoa arreta handiz
garbitu behar da antiseptiko
indartsuren bat erabiliz”.

Gainera, elkarte kristauko
kideak musuka aritzen ziren
bikote gazteen ehizan ibiltzeko
bildu ohi ziren. Baina bistakoa
da Hatfielden kanpainak ez
zuela arrakastarik izan. n
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Errege bisigodoen zerrenda beltzeko kideetako bi: Agila I.a eta Witeriko.

Anna Hatfieldek musuen
kontrako kanpaina abiatu zuen
urte berean, 1901ean, Gustav
Klimtek Musua lan ezaguna
margotu zuen.

Errege godoen
zerrenda beltza


