
Erdi Aroa euskaraz ere eraiki daiteke
Quebeceko Polymorph Games bideojo-
ko enpresak Foundation jokoa kalera-
tuko du udazkenean. Joko berria Erdi 
Aroko herrixkak eraikitzean datza eta 
ezaugarri berezia du: eraikuntza orga-
nikoa deritzon kontzeptua. Eraikinak 
koadrikula batean txukun doitu beha-
rrean, jokalariak eraikuntza eremua au-
rrez marraztu behar du eta, ondoren, 

herritarrek “naturalki” erabakiko dute 
beren etxea non eraiki nahi duten. Beste 
ezaugarri bat da Quebeceko estudioak  
jokoa itzultzeko aukera eman duela, eta, 
gurean, Game Erauntsia bideo jokoen 
euskal komunitateak euskaratu du. Jo-
katzen hasteko hilabete batzuk falta 
dira oraindik, baina euskara dagoeneko 
txertatu	dute	bertsio	ofizialean.	n

Alemania, 1870. Erich von Wolf kimika-
riak hosto berdeko barazkiak aztertu zi-
tuen, bakoitzak zenbat burdina zeukan 
ondorioztatzeko. Ikerketaren emaitzak 
koaderno batean idatzi zituen eta ze-
rrenda horretan espinakak garbi nabar-
mendu ziren: 100 gramo espinakatan 
35 miligramo burdina zeuden; burdin 
iturri oparotzat ditugun dilistetan, aldiz, 
8 miligramo inguruan dabil. Egin kontu!
 1929ko hasieran, AEBetan, Elzie Cris-
ler Segar marrazkilariak sortutako Po-
peye pertsonaiaren komiki tira argita-
ratu zen lehenengoz. Komikiak Thimble 
Theater izena zeukan orduan. Jatorrian 
marinelak Bernice izeneko oiloaren bu-
rua igurtzita lortzen zuen aparteko in-
darra. Baina 1932an ezohiko energia 
iturria aldatu zuen Segarrek: handik au-
rrera espinakak janda lortuko zuen su-
per boterea.
 1929ko kraxak piztutako krisialdia-
ren ondorioz, 1930eko hamarkadan  
haurren anemia asko hazten ari zen; 
Popeye eta bere lagunen abenturak hau-
rren elikadura hobetzeko kanpaina ezin 
hobeak ziren. Gerora bere neskalaguna 
izango zen Olive Oyl pertsonaiak oliba 
olioa kontsumitzearen aldeko kanpai-
na sotila izan zitekeen, baina ez zuen 
eragin handirik izan. Popeyeren espi-
naka latek ordea, bai. Barazki horren 
ekoizpenak eta salmentak gora egin 

zuen nabarmen; 2006ko ikerketa batek 
baieztatu zuenez, Popeyeren marrazki 
bizidunak ikusi ondoren, haurrek askoz 
errazago jaten dituzte espinakak.
 1937an, beste kimikari alemaniar 
batek, Werner Schuphanek, berriro az-
tertu zituen barazkien osagaiak, eta 
espinaken burdin kantitatea 100 gra-
moko 3,5 miligramo ingurukoa zela on-
dorioztatu zuen. Von Wolfek lortutako 
emaitzaren hamarrena zen gutxi go-
rabehera eta horregatik ondorioztatu 
zuen beste kimikariari koma bat jar-
tzea ahaztu zitzaiola edota datu horien 
transkripzio edo kopiaren batean gal-
duko zuela funtsezko koma hori. Bai-
na ordurako datu okerrak egiak baino 
indar handiagoa zuen.
 1981ean Terence J. Hamblin immu-
nohematologo ingelesak artikulua argi-
taratu zuen British Medical Journal al-
dizkarian, espinakek duten burdinaren 
mitoa behin betiko hautsi nahian. Bur-
din kantitatea pentsatutakoa baino ha-
mar aldiz txikiagoa zela azpimarratzeaz 
gain, giza gorputzarentzat burdina hori 
xurgatzea oso zaila dela azaldu zuen: 
berez, hemoglobinarik gabeko produk-
tuen burdina xurgatzea ez da erraza eta, 
gainera, espinakek dituzten oxalato ga-
tzek, kaltzioak, magnesioak eta zuntzak 
are gaitzagoa egiten dute lan hori. Espi-
nakek orotara duten burdinaren %2-7 

soilik xurgatzen dugu. “Popeyek burdi-
na nahi bazuen, hobe zukeen espinaka 
potoen latorria mastekatu izan balu” 
idatzi zuen Hamblinek.
 Ez zuen bere helburua lortu eta egun, 
oraindik, espinakak burdin iturri na-
gusitzat jotzen dituzte askok. Eskerrak, 
burdin ekarpenik egin ez arren, beste 
propietate onuragarri asko dituztela. n
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Popeye pertsonaia 1929an sortu zuten  
eta 1932az geroztik espinakek ematen diote 

aparteko indarra.
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