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Lech ibaiaren harana (egungo Ale-
mania), duela 4.000 urte inguru. 
Zazpi bat mendez, giza komunitate 

bat bizi izan zen egungo Augsburg hi-
ritik gertu. Berriki, aztarnategi horre-
tan ehortzitako arrastoak aztertu ditu 
Heidelberg Zientzia Akademiako, Lud-
wig-Maximilians unibertsitateko eta 
Max Planck Institutuko ikerlari talde 
zabal batek, eta emaitzak Science aldiz-
karian argitaratu. Brontze Aroko komu-
nitateetan desparekotasun sozial eta 
ekonomikoa zegoela ondorioztatu dute.

Batetik, gorpuekin batera ehortzita-
ko objektuak aztertu dituzte. Objektu 
preziatuez inguratuta ehortzitakoak 
aberatsak ziren, “aristokratak”, neka-
zal gizarte gazte hartako lurjabeak, eta 
ondasun materialik gabe ehortzita-
koak, berriz, haiekin batera bizi ziren 
zerbitzariak, zenbaitetan esklaboak. 
Alemaniako aztarnategian haurrak ere 
aurkitu dituzte hileta arreo oparoekin 
ehortzita. Horrek esan nahi du gizarte 
horretan haurrak ez zirela berdin jaio-
tzen, ordurako boterea eta estatusa oi-
nordekotzan pasatzen zirela.

104 indibiduoren genomaren datuak 
ere aztertu dituzte, eta nekazal komuni-
tate horretan  familia egitura konplexuak 
eta ahaidetasunean oinarritutako hierar-
kia zituztela identifikatzen lagundu du 
horrek. Aurrez, Neolitoa amaitu baino 

lehen, komunitateak ez zeuden modu ho-
rretan antolatuta, edo horren frogarik ez 
dute oraindik aurkitu behintzat.

Bestalde, hortzetako esmaltea azter-
tuta ikusi dute han ehortzitako emakume 
helduen hortz-haginetan ez daudela Lech 
haraneko urak dituen osagai kimiko be-
rak. Hau da, emakume haiek ez ziren lu-
rralde horretan jaio, eta bertan jaiotakoen 
arrastorik ez dute topatu. Horrek esan 
nahi du emakumeak jaiolekutik beste he-
rrixka batzuetara joaten zirela ezkontze-
ra. Horietako batzuk urrundik etortzen 
ziren, gainera; Lecheko aztarnategiko 
emakume baten hortzek diotenez, Alpeez 
bestaldean, Italiako penintsulan jaio zen.

Baina exogamiarako joera hori ez zen 
berria, aspalditik zetorren. 2010eko iker-
lan batean, El Sidrón (Asturias, Espainia) 
kobazuloko 12 Neandertalen DNA azter-
tu zuten eta ondorioztatu zuten ordura-
ko emakumeak giza talde batetik bestera 
mugitzen zirela ugaltzeko eta, hala, espe-
ziearen aniztasun genetikoa bermatzeko.

Ez omen da egia pobreak eta abera-
tsak beti egon direla. Giza talde ehizta-
ri biltzaileak parekoagoak omen ziren. 
Nekazaritzak, sedentarismoak, ondasu-
nak pilatzeak eragin zuen oraindik inda-
rrean dagoen desberdinkeria. Eta Lech 
bailarako 104 gizon-emakumeak horren 
froga dira. 

Eta klaseak nortasun agirian
Lehenago pertsonak identifikatzeko hain-
bat dokumentu erabili zituzten arren, Es-
painiako nortasun agiri ofiziala 1951n hasi 
ziren banatzen; lehenengo zenbakia Fran-
cisco Francori berari “egokitu” zitzaion eta 
10 zenbakidun NAN Juan Carlos Borboi-
koak dauka oraindik. Bi agiri horien eskui-
naldean, armarri frankistaren azpian, “1a” 
jartzen zuen, baina gehienetan 2, 3 edo 4 
zenbakiak betetzen zuen tarte hori. Izan 

ere, Frankismoko nortasun agiriek he-
rritarrak kategoria ekonomikotan bana-
tzen zituzten. Lehen mailako herritarrek, 
aberatsenek, 25 pezeta ordaintzen zituz-
ten agiriaren truke. Bigarren mailakoek 
–argazkiko agiriaren jabeak, besteak bes-
te)–10 pezeta ordaindu behar zituzten, eta 
hirugarren mailakoek, aldiz, 5. Pobreenek 
ez zuten ordaindu behar 4 zenbakidun pa-
per zati baztertzailea eskuratzeko. 

emAkUme Honen HiLetA ArreoA etA HortzetAko esmALteA AztertUtA ondorioztAtU dUte mAiLA 
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