
Uztailak 5, 2020

dEnBorarEn Makina І 47

nagorE 
iraZUstaBarrEna 
Uranga

txinatar jatetxeak 
ia mila urte zabalik

Txina, XI. mende amaiera. Kaifeng, 
Song dinastiaren garaian Txina ipa-
rraldeko hiriburua, goren aldian ze-

goen. Merkataritza eta industria gune ga-
rrantzitsua zen eta 600.000 edo 700.000 
biztanle inguru zituen; une horretan mun-
duko hiririk populatuena izango zen ziur 
aski. Hangzhou, hegoaldeko hiriburua, ez 
zen hain handia, baina hazten ari zen, eta 
hurrengo mendean, Kaifeng gainbehera 
etorri zenean, hark hartu zion erreleboa. 
Bi hirien arteko merkataritza jarduera 
oso bizia zen. Lehenago ere baziren os-
tatuak, tabernak, burdelak… eta horietan 
merkatariek jateko aukera izaten zuten. 
Baina maiz ez zeuden ohituta tokian toki-
ko jakietara. Horregatik, kanpotarrei be-
ren jaioterriko janari tipikoak prestatzen 
zituzten negozioak sortu ziren. Kaifengen 
hegoaldeko sukaldaritza eskaintzen zuten 
jatetxeak ireki zituzten eta Hangzhouen, 
iparraldeko janariak ematen zituztenak.

Berez, lehenengo jatetxeak Parisen 
XVIII. mendean sortu zirela esan ohi da, 
gaur egun daukagun jatetxe kontzep-
tua kontuan hartuta behintzat. Restau-
rant hitzak ere orduan hartu zuen egun 
duen esanahia; berez salda bat zen, baina 
1780ko hamarkadan salda hura bertan 
hartzeko aukera ematen zuten lokalei 
restaurant esaten hasi ziren.

Dining Out: A Global History of Restau-
rants (2019) lanean, Katie Rawson eta 

Elliot Shore historialariek 1100 urte in-
guruan Txinako hiriburuetan sortutako 
negozioak jotzen dituzte lehenengo ja-
tetxe modernotzat. Hasieratik jatetxeen 
eskaintza anitza zela diote: “Gaurko hiri 
askotan bezala, fideo postu batera edo 
dim sum jatetxe batera joateko aukera 
zuten, toki dotore garestietara edo chop 
suey lokal txikietara”. Ore bilduak ema-
ten zituen jatetxe erraldoi bat aipatzen 
dute, 50 labe baino gehiago zituena.

1126. urteko eskuizkribu batek ja-
sotzen du Hangzhouko jatetxe ospetsu 
batean lehenengo aldiz joaten ziren be-

zeroei denetik mokadu bat dastatzeko 
aukera ematen zietela, egungo dastatze 
menuen antzera. Testu horren arabera, 
sukaldariei “eltzeetako maisu” esaten 
zieten eta oso azkar prestatzen zituzten 
platerak. Zerbitzariak gai ziren eskuetan 
hiruna plater eramateko eta platerak 
eskatutako ordena berean banatzeko, ja-
tetxe dotore horretan behintzat.

Lehenengo jatetxeen jatorri izenda-
pena Parisek dauka, baina duela ia mila 
urte propio janaria prestatu, zerbitzatu 
eta kontsumitzeko tokiak sortu zituzten 
Txinan. 

2 cm-ko eta 13.000 urteko txoritxoa

Gizakiak egindako hiru dimentsio-
tako artelanik zaharrena 2007an 
Alemanian aurkitutako ia 4 cm-ko 

mamut baten eskulturatxoa da. 33.000 
mila urte ditu. Kopuruan zein adinean, 
alde handia dago orain arte Europan eta 
gainerako kontinenteetan aurkitutako 
piezen artean. Esaterako, Asia ekialdeko 
eskulturarik zaharrena duela 4.500 ur-
tekoa zen orain arte.

 Baina Karbono-14 bidez 2005ean 
Txinako Lingjing aztarnategian aurkitu-
tako 2 cm eskaseko pieza datatu berri 
dute eta milaka urte batzuetan atzeratu 
du aurreko marka: hezurrean landuta-
ko hegaztiak 13.000-13.800 urte ditu. 
Eta gainera, ezaugarri berezi bat dau-
ka: orain arte ez da idulkia edo oinarria 
duen Paleolito garaiko beste eskultura-
rik aurkitu munduan. 
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IbaIan gora QIngmIng jaIaldIan (1100. URtEA) IZEnEKO pERGAMInOAREn ZAtI BAt. ESZEnA HOnEtAn, 
jAnARIA EMAtEn ZUtEn HAInBAt tOKI IKUStEn dIRA.


