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Lotsak asmatu zuen estetoskopioa

1816an René Laennec (1781-1826) me-
diku bretoiari gaixorik zegoen neska 
gazte baten bihotz-erritmoa aztertzea 
egokitu zitzaion. Ordura arte medikuek 
belarria pazientearen bularrean jarrita 
egin ohi zuten lan hori, baina Laenne-
cek, lotsatuta, onartezintzat jo zuen me-
todo hura, gaixoaren “adina eta sexua” 
zirela eta. Orduan, bere koadernoa bil-

du, hodiaren mutur bat gaixoaren bula-
rrean jarri eta bestea belarrira hurbil-
du zuen. Medikuak berak idatzi zuenez, 
“Asko harritu eta poztu nintzen, biho-
tzaren jarduna belarria zuzenean jarrita 
baino askoz modu garbiagoan antze-
maten nuela konturatu nintzenean”. Eta 
horrela, ezustean, estetoskopioa asmatu 
zuen.  n

Madril, 1919 urriaren 17a. Hiriko me-
tro sareak (Compañía Metropolitana 
Alfonso XIII) ateak ireki zituen. Telefó-
nicarekin batera, enpresa hura aitzinda-
ria izan zen Espainiako Estatuan ema-
kumeak enplegatzen. Telekomunikazio 
enpresan telefonista postura mugatzen 
zen haien lana eta Metroan, aldiz, soilik 
bulegoetan eta txartelak saltzen aritu 
zitezkeen. Emakume langileak izatea 
deigarria, ezohikoa zen garai hartan eta 
enpresak zera espero zuen lehen komu-
nikatu ofizialean: “Madrilgo publikoak, 
daukan kulturari esker, (...) emakumez-
ko langileak ohiko kortesiaz tratatuko 
dituela”.
 Baina emakume horiek ezinbesteko 
baldintza bat bete behar zuten: ezkon-
gabeak izatea. Ezkontzen ziren txartel
-saltzaileek derrigorrezko eszedentzia 
hartu behar zuten. Enpresaren arabe-
ra, “etxe eta haurrak zaintzeak berekin 
dakartzan betebeharrak ez dira bate-
ragarriak Metropolitanoko karguaren 
jarduerarekin (...), zerbitzuaren zo-
rroztasunak eskatzen dituen konstan-
tzia eta puntualtasuna erabatekoak 
direla eta”. Horrez gain, publikoki ma-
drildarren “kortesia” goraipatu arren, 
barne jakinarazpen batean enpresak 
zioen emakume ezkonduentzat kalte-
garria izango zela “publiko masa es-
kergarekin harreman zuzena izatea, 

zoritxarrez, jendearen kultura maiz 
kaskarra izaten delako”, eta oharta-
razten zuen modu horretan, gainera, 
“legez kanpoko harreman debekatuak” 
bultza zitezkeela.
 1930ean txartel-saltzaile bat kale-
ratu zuten ezkontzegatik eta erabakia 
erreklamatu zuen. Ondorioz, enpresa 
batzordeak neurri bat adostu zuen: ez-
kontzeagatik lana uztera behartutako 
emakumeek 250 pezetako ordaina ja-
soko zuen, metroan gutxienez urtebetez 
jarduna baldin bazen, eta 500 pezeta-
koa, bost urtetik gora arituz gero. Hala-
ber, emakume ezkonduek bazuten auke-
ra publikoarekin harreman zuzenik ez 
zeukaten postuetan aritzeko, bulegari 
edo telefonista gisa. Hala ere, emaku-
meek soilik egunez lan egin zezaketen, 

eta 22:00etatik aurrera gizonek bete-
tzen zituzten txanda guztiak.
 XX. mende hasieran halakoak gerta-
tzea ohikoa izanda ere, harrigarriena da 
emakume ezkonduak mugatzen zituen 
arau hori 1984 arte egon zela indarrean, 
Espainiako Konstituzio Auzitegiak horre-
lako derrigorrezko eszedentziak legez 
kanpokotzat jo zituen arte. Gainera, urte 
hartan bertan, Madrilgo metroak emaku-
me bat kontratatu zuen gidari lanetarako.
 Baina ez zen hura izan Madrilgo lehen 
metro-gidaria; lehenago, Gerra Zibila-
ren garaian, zenbait emakume horre-
tan eta ordurarte haientzat galarazitako 
beste zenbait lanetan aritu ziren. Zori-
txarrez, gerra izan ohi delako emaku-
meei lan munduan sartzeko bultzadarik 
handiena eman diena. n
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