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Aztertu berri dugun bezala, Erresuma Batuak ekoizpen-sistema eta gizartea 
aldatzeko aldi berean lanean ari diren hainbat faktore zituen. Pentsamolde berri 
batekin, bizimodu berri batekin, industriaurreko lan-erritmo motela aldatzen ari 

da; fabrika protagonista izango da antolaketa-modu berri honetan.

Lehen 
Industria 
Iraultza



The Refectory of the Imperial Asylum at Vincennes, Charles Nègre, 1858-59



A RTISAU-TAILERRA, Antzinako Erregimenera arte, 
lehengaiak eraldatzeko funtsezko lan-modua 
izan zen. Tailer horiek tamaina txikikoak izaten 

ziren, askotan eraikinen behealdean kokatuta, nahiz 
eta tailer motaren arabera modu exentuan kokatzen 
ziren, aipatutako burdinolen kasuan adibidez. Tailerre-
ko langileek, sarritan, harreman laboralak ez ezik, lotu-
ra estuagoak ere izaten zituzten, esate baterako, ikas-
tunek gune berean bizi ziren ofizialekin eta maisuekin 
batera, eta horrek estutzen ditu harremanak. Artisau-
tailerretan, ikaskuntza-prozesua funtsezkoa zen mai-
sutasunera iritsi arte, eta horrek ikaskuntza-aldi luzea 
behar zuen ofizioko beharrezko trebetasunak garatze-
ko. Eskuzko lana zen funtsean, artisauaren beharrezko 
trebetasunari laguntzen dioten oinarrizko tresnekin. 
Produktua eraldatzeko erabilitako ordu-kopuruak era-
gin eskasa zuen ekoizpena handitzeko, eta, beraz, 
prezioak garestiak izango dira. 

XVIII. mendearen amaieran, Ingalaterran, ekoizpen-
bideak asko aldatu ziren. Energia-iturri bizigabeek 
mugitutako makinek lan-sistema erabat aldatuko 
dute. Makinek langile askoren lana egingo dute den-
bora laburragoan. Bere lana kanpoko energia-iturri 
baten bidez egiten da; hasiera batean energia hidrauli-
koaren bidez izango da, ibaien ibilgua kanalizazio, no-
ria eta turbinen bidez bideratuz, uraren mugimendua 
eta presioa makinek aktibatzen dituzten mekanismoe-
tara transmitituz. Baina aipatutako James Watten lu-
rrun-makina izango da, 1769tik aurrera, energia-iturri 
tradizionalak behin betiko eraldatuko dituena. Lurruna-
ren presioa edozein lekutatik aplika daiteke, eta ez du 
behar ibai-ibilguen hurbiltasunik. Motor horien galdara 
handiek, ikatz mineral eraginkorrenaz elikatuta 
(kokea), mekanizazioa eta makineria-inbertsioa behin 
betiko abiaraztea ekarriko dute. 

Lantegien 
mundu bat
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Makina berri hauek tamaina handikoak ziren, eta es-
pazio zabalak behar zituzten biltegiratzeko. Horrela 
sortu ziren lantegiak, ekoizpen mekanizatu eta fabri-
katu honetan espezializatutako espazioak. Lantegiek 
espazioa ez ezik, lantegietan lan egiteko modua ere 
aldatuko dute. Artisau-produktu osoa egitea lortu ar-
teko ikaskuntza-prozesu luzeek, lan-modu banatuta 
berri baterantz eboluzionatuko dute: ekoizpen-proze-
suaren zati espezifiko batean aritzen den makina 
zehatz bat menderatzearen inguruan, eta ikaskuntza 
lan-unitate txikiagoen inguruan bizkortzen da. Hori da 
lanaren banaketaren kontzeptuaren jatorria, non lan-

gile bakoitza, ez jada artisaua, ekoizpen-prozesuko 
zeregin bakar batean espezializatzen zen. Espeziali-
zazioaren eta ikaskuntza azkarraren ondorioz, ordute-
giak eta txanda-sistemak antolatzeko beste modu bat 
beharko da, eta baita langilea makinaren produkzio-
abiadurara egokitzeko ere. Lanak ez du behar adina 
aurretiko ezagutzarik, eta horrek erraztu egiten du lan-
mundura sartzea; baina, bestalde, langilea errazago 
ordeztu daitekeela esan nahi du baita ere, eta hau 
eraginkorra izango da langileen lan-baldintzetan.

Hartmann Maschinenhalle, 1868



Fabrikaren ekoizpen-modu berri horren berehalako eragina produktibitatea nabarmen handitzea izango da: pro-
duktu bat egitea lortzeko lan-kantitatea eta baliabideak izugarri jaisten dira mekanizazioarekin. Produktu eskaintza 
handiagoa izateak produktuen prezioa gutxitzea eta kontsumitzeko aukera handiagoa izatea ekarriko du. Lehen ia 
parte hartzen ez zuten klase sozialei merkatu aukera berriak ireki genizkien. Ikus dezagun orain zein sektore fun-
tsezkoetan  esperimentatuko den mekanizazio-prozesu hori.

Azken kapital horren barruan, garatuko den ekoizpen 
eta lan motaren araberako beharrei erantzun behar 
diegu. Langileak bere lana behar bezala egiteko behar 
duen prestakuntzaren espezifikotasunak zehaztuko 
ditu langilearen soldata eta lan-merkatuan dituen au-
kerak. Oro har, zenbat eta handiagoa izan prestakun-
tza akademikoa edo trebeziaren beharra jarduera bat 
betetzeko, orduan eta zailagoa da hautagai egokia 
aurkitzea, orduan eta zailagoa izango litzateke hura 
ordezkatzea, haren balio erantsia zailagoa baita aur-
kitzeko. Horrek lan-aukera eta lan-baldintza hobeak 
ekarriko ditu. 

Lan-merkatua eskaintza eta eskariaren araberakoa 
da, baina kasu honetan lanpostuaz eta lan-baldintzez 
ari gara (segurtasuna, ordutegiak, soldatak, etab.). 
Hezkuntzarekin lotutako egoera hori aztertuko dugu. 
Esteka honetan hezkuntzari eta lan-munduari buruzko 
artikulu bat aurkituko duzue; grafiko oso interesgarria 
du, baina, oro har, artikuluak irakurketa osoa merezi 
du. Bestalde, gainkualifikazioarekin lotutako beste ar-
tikulu hau ere aurkeztu nahi dizuegu, lan-merkatuare-
kin eta prestakuntzarekin lotutako arazo gaurkotuagoa 
baita. 

Kapital fisikoa: jarduerak 
garatzeko behar dituen 
makina, erreminta, 
elementu fisiko eta 
espazio guztien 
batura.

Finantza-kapitala: enpresa 
baten beraren balioaren 
zenbatekoa, kredituetan 

eta akzioetan zatituta, 
maileguak eta diru-

laguntzak batuz; hau 
da, jarduera egiteko 

behar den diru-fluxua. 

Giza kapitala: kapital horren barruan, 
enpresan parte hartzen duten langile 

guztiek (nagusiak, gerenteak, langileak, 
saltzaileak) emandako balioa sartzen da. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/08/11/economia/1470940751_424211.html
https://recursos-humanos.infojobs.net/empleados-sobrecualificados
https://recursos-humanos.infojobs.net/empleados-sobrecualificados


Ikasgela osoak bi artikulu irakurri eta oharrak hartuko ditu, baina bi bando handitan banatuko zarete, 
erdiak eta erdiak, lan-merkatuko prestakuntzari buruzko eztabaida egiteko. Estatuak hezkuntza-presta-
kuntza mugatu beharko luke, lan-merkatua kontuan hartuta, ala erabat askea izan beharko luke? Bilatu 
argudioak bi artikuluetan eta defenda ezazue dagokizuen proposamena, nahiz eta zuen iritzia ez adie-
razi, argudiatzeko ariketa ona da bestearen lekuan jartzea. Lehenengo erdiak aukeratzeko askatasun 
osoa defendatuko du, eta, besteak, Estatuak hezkuntzan lan-orientazioarekin esku hartzea. 

KLASEKO JARDUERA

The Great Hall, Bank of England, Thomas Rowlandson, 1808 



Sektore 
ekonomikoak

Gogoratzen al duzu zer den sektore 
ekonomiko bat? Sektore ekonomi-
koak estatu edo gizarte baten jar-
duera ekonomikoaren oinarrizko 
banaketa dira, jarduera horren edu-
kia eta gauzatzeko modua kontuan 
hartuta. Definizio horren arabera, 
jarduera ekonomikoa oinarrizko hiru 
sektoretan banatu da, honela:

LEHEN SEKTOREA naturatik zuze-
nean lehengaiak lortzearekin lotuta-
ko jarduerez arduratzen da. Hemen, 
adibidez, azpisektoreak aurki ditza-
kegu, hala nola nekazaritzakoa, 
abeltzaintzakoa, arrantzakoa, baso-
gintzakoa edo meatzaritzakoa (ez 
industriala baldin bada).

BIGARREN SEKTOREAk lehengaiak 
produktu landu bihurtzen ditu. Gaur 
egun, batez ere industriarekin erla-
zionatzen dugun sektorea da, baina 
industriaurreko gizarteetan artisau-
jardueren garapena barne hartzen 
du. Industria-arloaz gain, energiaren 
edo eraikuntzaren sektorearekin 
lotutako jarduerak ere bigarren mai-
lakotzat jo ditzakegu.

HIRUGARREN SEKTOREA ardurat-
zen da zerbitzuak ekoizteaz1. Sekto-
re horrek jarduera ugari hartzen ditu 
bere baitan, hala nola garraioak, 
komunikazioak, merkataritza, turis-
moa, osasuna, hezkuntza, arteak, 
finantzak, administrazioa, etab. Gaur 
egun, sektore horrek sortzen du lan-
merkatu gehien herrialde garatue-
tan, hain aniztasun handiko egoere-
kin, non bi sektore berritan banatu 
ohi baita.

KUATERNARIOREN SEKTOREA in-
formazioarekin eta ezagutzarekin 
lotutako zerbitzuak sortzen ditu 
(ikerketa, garapena, berrikuntza).

KINARIOREN SEKTOREA: hemen, 
ekonomialarien arabera, iritziak as-
kotarikoak dira. Batzuek proposat-
zen dute sektore horretan sartzea 
nekez diruzkoak diren jarduerak, 
hala nola etxea eta familia zaintzeko 
dedikazioa edo irabazi-asmorik ga-
beko jarduerak; beste batzuek 
nahiago dute sektore horretan sar-
tzea konpainia handietako profesio-
nal nabarmenak eta liderrak edo 
goi-kargudunak; azkenik, batzuek 
erabaki dute estatuetako sektore 
publikoarekin lotura handiena duten 
jarduerak (segurtasuna, hezkuntza, 
osasuna) hemen sartzea.

SAKONTZEKO…



L EHEN GARAPEN INDUSTRIALAREN puntako sektoreetako 
bat ehungintzarena izan zen. Industria horren 
lehengai nagusia kotoia zen, leuna, erraz garbitze-

ko modukoa, eta triangelu-ibilbideari esker, kolonia 
amerikarretatik ingeles portuetara arin iristen zen ma-
teriala. Esklaboen lanak, hegoaldeko plantazio handie-
tan, lehengai merkea ematen zuen, itsas garraio erra-
zekoa, eta artilearena baino industriako aprobetxa-
mendu errazagoa zuena2. 

Kolonia amerikarren independentziak, 1776an, ez zuen 
kotoiaren erabilera prozesu hau geldiarazi. Ondorengo 
garapen industrialean estatubatuarrak materia honen 
esportazioak geldiarazi zituenean, kotoi indiar eta 
egiptoarrak ordezkatu zuen, britainiar kolonialismoa-
ren hedapen fasean Afrika eta Asian zehar. Izatez, ja-
torrian, Estanpatutako kotoizko ehunak Indiatik inpor-
tatzen ziren Ekialdeko Indietako Konpainia ingelesaren 
bidez (indiarrak deiturikoak). Baina produktu hori Inga-
laterrako lurretan industrializatzen hasi zenean, parla-
mentuak debekatu egin zuen ehun horiek sartzea 
1750etik aurrera (Calicoren legea), eta ez zuen ezezta-
tu, harik eta Ingalaterrako industriaren mekanizazio-
prozesuak produktu horren prezioa murriztea lortu 
zuen arte. 

Lehengai merke eta ugaria, ehunen eskari handiagoa 
hazten ari den populazioarekin batera, iruteko eta 
ehuntzeko prozesua irauli zuten berrikuntza mekaniko 
batzuen akuilu izan ziren. Prozesu horiek egokitu egin 
behar dira metatzeak saihesteko, edo alderantziz, iru-
ten eta ehunaren arteko geldialdiak saihesteko. 
1733an, John Kayk anezka hegalaria asmatu zuen, 
eskuzko ehungailuetan ehuna bizkortzea ahalbidetzen 
zuen zurezko pieza sinple bat. Ehuna bizkortzeko irun-
prozesua bizkortu behar izan zen, horregatik, 1768an 
Richard Arkwrightek Water Frame asmatu zuen: hasie-
ra batean pertsona batek propultsatutako irun-makina 
bat, baina energia hidraulikora egokituz, kalitate ho-
bearekin eta gehiago iruteko aukera eman zuena. 
Asmakuntza prozesu oso bat hasten da irutea zein 
ehuntzea hobetzeko eta azkarrago eta emankorrago 
bihurtzeko. 1778an, James Hargreavesek Spinning 
Jenny izeneko iruteko tornua patentatu zuen, giza in-
darrez bultzatua, aldi berean hainbat alorrekin irutea 
ahalbidetzen zuena; 1779an, Samuel Cromptonek, aldi 
berean, 400 alorretara zabaldu zuen ale-kopurua Mule 
Jennyn; azkenik, 1825ean, Richard Ronynek selfac-
ting-makina sortu zuen irutea arintzeko lurrun-energia 
erabiltzen. Mekanizazioa ikaragarri areagotu zen den-
boraldi labur batean. 

Ehungintza
1.2.



A spinning jenny. Engraving by W. Lowry, 1811.



Irute-prozesuan abiadura eta kalitatea handitzea ehu-
naren azelerazio-prozesu paralelo batek lagundu 
zuen. 1785ean, Edmund Cartwrightek lehen telar me-
kanikoa asmatu zuen. Bi prozesuak kloroarekin azka-
rrago zuritzearekin elkartzeak, industria kimikoaren 
garapena bizkortu zuena. Ehunen ekoizpena areagotu 
zuen, aurretik ezagutzen ez zen erritmo batean. Aldez 
aurretiko domestic system-aren aurrerapenak atzean 
geratzen dira sistema mekanizatu berri honekin.     
Etxean ehotzen eta iruten lan egiten zuten nekazari 
horiek, modu osagarri gisa, beren lanbidea aldatu eta 
lantegi berrietako langile bihurtuko dira. Nekazaritza- 
eta demografia-iraultza Industria-Iraultzarekin batera 
gertatuko da. Prozesu orokor horretan, biziraun duen 
biztanleria-kopuru handiena, okupazioa behar duen 
landa-eremuan eskulan gehiegi izatea, eta ehun-pre-
mia handiagoa izatea, industria horren garaipenean 
elkartzen dira. 

Lantegiak uhartearen erdialdean, Eskoziako Behe Lu-
rretan eta Lancashireren konderrian bildu ziren. Man-
chester industria gune handia bihurtu zen, eta Liver-
pool, inportatutako kotoia jaso eta landutako ehunak 

ateratzen ziren portuan. Kontzentrazioak finantza-
premia berriei ere eragin zien. Industrian inbertitzeak 
diru kantitate handiak eskatzen zituen, bai lehengaiak 
kopuru handian erosteko, bai makinetan inbertitzeko 
eta berrinbertitzeko, haiek erabiltzeko langileak kon-
tratatzeko, prozesu osoa ostatatzeko, landutako pro-
duktua berriz garraiatzeko espazioetan inbertitzeko, 
etab. Kapital-premia horiek industrialek, inbertsio-fa-
milia handiek eta sozietate mugatuek (SL) eman zituz-
ten. Azken horiek oso modu eraginkorra bihurtu ziren 
kapital horiek kudeatzeko eta lortzeko; sozietate ho-
rietan, kapitala bazkide-kopuru mugatu batetik dator, 
eta bazkideok gai dira prozesua garatzeko behar den 
kapital-ekarpenari aurre egiteko. Sortutako onura 
handiek bultzada berri bat suposatuko dute lantegi 
berri hauen inbertsio eta handitzearekin jarraitzeko. 

Lehenengo ehungintza-industria honen funtziona-
mendua, makinak, giroa eta ekoizpen-modua ezagutu 
nahi badituzu, La Encartada fabrikara bisita bat egitea 
proposatzen dizugu. Txango honen xehetasunak gure 
atalean dituzu, klikatu hemen zuzenean lotzeko.

La Encartada



M AKINEN ERREGAIA ikatza izango da, baina maki-
nak berez burdinarekin egiten dira. Aurreko 
atalean, Antzinako Erregimeneko burdinolen 

bidez egindako oinarrizko mineral horren ekoizpena 
berrikusi dugu. Emaitza garestia eta produktibitate 
txikikoa zen, artisautzako ekoizpena dela eta. Ikatza-
ren eta burdinaren ekoizpenaren arteko erlazioa estua 
da. Industria siderurgiko berriaren garapenak erregai 
kopuru handia beharko du burdina urtzeko. Antzinako 
usadioko ikaztegietatik zetorren ikatz begetalaren au-
rrean, ikatz mineralaren erabilerak, meatzetako depo-
situ handietatik ateratako kokeak, labeen bero-ahal-
mena handitu zuen, emankorragoak bihurtuz. 

Burdinaren 
garaipena

1.3.

Izan ere, meatzaritzak bultzada berri bat ezagutuko du 
sistema honen barruan. Meatzea eta siderurgia esku-
tik joango dira, eta industria astun horiek, oro har, 
beharrezkoak diren bi lehengai-iturrietatik (burdina eta 
ikatza) gertu aurkituko dituzte. 

Meategiko lana gogorra da, ez du zerikusirik Edurne-
zurin "Hi-ho" abesten ari ziren ipotxen irudi idealiza-
tuarekin. Meategiak aire zabalean egon daitezke, lur 
arrasean minerala azaleratuta, edo lur azpian, galeria 
eta tuneletan lanak eginez.

Galeriako meatzaritzari 
buruzko film hunkigarri bat 
ikusi nahi baduzu, Richard 
Lewellynek 1939an idatzi-
tako eleberriaren "How 
green was my valley", John 
Ford mitikoak 1941ean 
zuzendutako egokitzapen 
zoragarria, gomendatzen 

dizugu. Bai, filma ez da 
berria, baina sortzen dituen 
emozioak ez dira galdu. 
Ikustea gomendatzen dizu-
gu. Horri buruzko gida bat 
aurki dezakezu orrialdeko 
erreferentzien atalean.

Meatzaritza-lanaren gogorta-
suna sakonago ezagutzeko, 
Euskal Herriko Meatzaritzaren 
Museoa bisitatu behar duzu 
Gallartan eta Concha II meate-
giaren amildegira hurbildu 
museoaren ondoan. Bisita 
honen xehetasunak kontsulta-
tu gure txangoen atalean.

HOW GREEN 
WAS MY VALEY

MEATZARITZA 
MUSEOA

How Green Was My Valley, 
1939 



IKATZ ESKUALDEAK

KOTOI-INDUSTRIA

ARTILE-INDUSTRIA

METALURGIA GUNEAK

REGIOI INDUSTRIALAK

KANALAK



Meatzari baten lana gogorra da, aire 
zabalean zein lurpeko meatzeetan. 
Lehenengoek, oro har, trebetasun 
gutxiago behar dute, baina ez indar 
fisiko gutxiago. Meatzariak minerala 
apurtu behar du, mokoa eta barrena 
erabiliz, kantuak zioen bezala, harria 
zulatuz, lehergailuekin hegan egin 
behar bada eta harrobiko mineral 
bloke handiak txikituz. Zati txikia-
goetan zatitu ondoren, garraiatu 
ahal izateko beharrezkoa bada, mu-
rriztu egingo da, eta bere helmuga-
rantz kargatu, araztu ahal izateko. 
San Salvador del Valle inguruko 
euskal meategiak meatzaritza mota 
horren adibide onak izan ziren. 

Lana nekagarria zen, higadura fisiko 
handikoa. Istripuak sarritan gertat-
zen ziren kontrolik gabeko leherke-
ten erruz, eta gainera, birikietako 
gaixotasunak ohikoak ziren mineral-
hautsa etengabe arnasatzeagatik 
erauziz eta txikituz gero. Mineral 
gordina, mina edo “vena”, garbitu 
egiten zuten emakumeek lehen gar-
biketan, prozesu izugarri gogorra 
zen hori, tenperatura baxuek eta 

eskuak txikitzen zituen materialaren 
zakartasunak eraginda. Gogorrak 
ziren meatzariak, ikaragarriak mate-
rialen garbitzaileak! Lan honen 
arrastoa ikusi nahi baduzu, eman 
paseo bat Zugaztietatik, lan honek 
paisaian duen eragina ikusteko. 
Kontsultatu gure txangoen gidan 
ibilbide hau ezagutzeko. 

Lurpeko meatzaritzak ingeniaritza 
lan handiagoa behar zuen tunelak 
eta galeriak eror ez zitezen; dena 
den,  zoritxarrez, maiz gertatzen 
ziren istripuak, eta baita gaur egun 
ere. Lan hau arriskutsua, gogorra 
eta iluntasunean murgildua izango 
da. Galeriak, hasiera batean, egurrez 
apuntatzen ziren, pixkanaka, habe 
nagusien ordez burdinazko habeak 
jarri ziren, egituren egonkortasuna 
hobetzea lortzen. Hala ere, erorke-
tak ziren lan honen mehatxua. Istri-
pu hauen ondoriozko heriotza, mi-
neral hautsa arnastea, edo gas po-
zoitsuen ihesak, konstante bat dira 
jarduera honen historian. 

Meatzaria 
naiz

SAKONTZEKO…

La Arboleda



Bi egoera horietan, aire zabalean 
zein lurpeko galerietan, minerala 
atera ondoren, fabrika siderurgikoe-
tara eraman behar zen, galdatzeko 
eta arazteko. Lan hori bizkortu egin 
zen, mineral tonak mugitzeko errai-
lak eta bagonetak sartu baitziren. 

Galeriako meatzaritzari buruzko film 
hunkigarri bat ikusi nahi baduzu, 
Richard Lewellynek 1939an idatzita-
ko eleberriaren How green was my 
valley, John Ford mitikoak 1941ean 
zuzendutako egokitzapen zoraga-
rria, gomendatzen dizugu. Bai, filma 
ez da berria, baina sortzen dituen 
emozioak ez dira galdu. Ikustea go-
mendatzen dizugu. Horri buruzko 

gida bat aurki dezakezu orrialdeko 
erreferentzien atalean. 

Meatzaritza-lanaren gogortasuna 
sakonago ezagutzeko, Euskal Herri-
ko Meatzaritzaren Museoa bisitatu 
behar duzu Gallartan eta Concha II 
meategiaren amildegira hurbildu 
museoaren ondoan. Bisita honen 
xehetasunak kontsultatu gure txan-
goen atalean.

Bizkaia eta meatzaritza



Meategitik ateratako mineralak ez du balio produktu 
bat sortzeko, arazketa eta galdaketa behar ditu burdi-
na purua lortu arte, barra, plaka eta lingote moduan, 
erabilgarri bihurtzeko prest. Meatzaritza eta siderurgia 
industria astunaren barruan sailkatzen ditugu. 

Industria honek aurrerapen garrantzitsu bat izan zuen 
1732an Darbyren eskutik labe garaia agertu zenean. 
Labe hauetan galdategia kokearekin egiten zen erregai 
bezala, bere bero-ahalmen handiak burdinaren ekoiz-
pena nabarmen handitu zuena. Labe garaia altuera 
handiko instalazioa da, 30 metroraino, non minerala 
upel handian sartzen den goiko zulo batetik. Handik, 
isuritako material kopurua kontrolatzeko ireki eta ixten 

diren tranpatxo batzuen bidez, sabelera igarotzen da, 
labe erregogorra behera, beroa kontzentratzen duena. 
Bero horrek bereizten ditu burdina eta zepa arragoan, 
burdina labearen beheko geruzan geratzen da eta 
zepa goikoan. Burdina urtua hortik ibiltzen da ontzi 
handi batera, koilara deiturikoa,  burdin gordina bihur-
tuta 

Prozesu honetan lortutako burdina prest dago produk-
tu zehatzetan modelatzeko; oraingoz, barra edo lingo-
te formako material garbia baino ez da. Ateratako bur-
dinaren kalitatea hobetu egin zen Henry Cortek 
1784an asmatutako pudelazio eta laminazio proze-
suarekin. Pudelazioa burdina gordinaren ezpurutasu-



  

nak xurgatzen dituzten oxidoak sartzean datza, kar-
bono kantitate handiarekin bada ere; hortik laminatze-
trenera pasatzen zen, eta prozesu horrek pudelatuta-
ko burdin masa konprimatzen zuen, are ezpurutasun 
gehiago ateraz. Horrela, kalitate handiagoko burdin 
gozoa lortzen da, tornu sinple batzuekin modelatzen 
has daitekeena, zirkulu, errail, metalurgiaren ondoren-
go lana errazten duten oinarrizko forma bihurtzeko. 
Burdinaren ekoizpena bizkortu egiten da. 

Burdin araztu hau tresna zehatzak modelatzeko oina-
rrizko materia izango da. Metalurgia prozesu horretaz 
arduratzen den industria da, zuzenean erabiltzeko 
prest dagoen produktu bat, tresna zehatzak eta maki-

nak egiteaz arduratzen dena. Ehungintzarako makine-
riaren garapena izan zen, hasiera batean, metalurgia-
ren eskariaren eragile nagusia; nekazaritza-lanerako 
makinen agerpenak eta industria-jardueraren mekani-
zazio orokorrak sektore hori sendotu zuten. Baina, za-
lantzarik gabe, garai honetako garraio berrien makine-
ria eta burdina eskari handia funtsezkoa izan zen sek-
tore siderometalurgikoaren garaipenan. 



zatzeko premien arabera, baina ez ziren erantzun 
nahikoa izan. 

Antzinako Erregimenetik, baita antzinatik ere, ur bi-
dezko garraioak, itsasokoak zein ibaietakoak, salgaiak 
ibaiko edo kostaldeko portuetara garraiatzea erraztu 
zuen. Nabigazioari esker, abiadura eta karga-ahalme-
na hobetu ziren. Lehen ere esan dugu nazioarteko 
itsas merkataritzak Erresuma Batuarentzat duen ga-
rrantzia Aro Modernoaz geroztik. Londres, Liverpool, 
Dover edo Plymouth bezalako portuek merkataritza 
mugimendu garrantzitsu bat ezagutu zuten aztertu 
genuen garaia baino lehen, eta honetan areagotu egin 
zen. Baina barne-nabigazioaren bultzadak lagundu 
zuen barne-merkatua finkatzen.

EHUNGINTZAK ETA SIDERURGIAK lehengai kopuru han-
diak beharko dituzte ekoizteko eta landutako pro-
duktua ahalik eta merkatu gehienetara iristeko. 

Nekazaritzaren, demografiaren eta industriaren iraul-
tzak langile, materia eta produktuen mugimenduko 
premia berriak dakartza. 

Errepide sare orokorra, Ingalaterran, XVIII. mendea 
baino lehen definitua zegoen, baina, bide honetatik, 
lurreko garraioa motela zen, tiro-animaliek har zezake-
ten abiadurak gidatua eta hauen indar fisikoak muga-
tutako karga ahalmenarekin. Gainera, bide hauen kon-
tserbazio egoera askotan kaxkarra zen: lokaztuak, 
maiz eraitsiak, estuak, eta bide nagusiak zelatatzen 
zituzten lapurrekin. Bideak handitzen joan ziren mobili-

Garraioen 
Iraultza

1.4.

Fultongo munstroaren ha-
sierako bidaia 1870eko 
argitalpen batean honela 
deskribatu zen: 

“Harridura eta beldurra 
agertu ziren ontzi hauetako 
tripulatzaileen artean, itsa-
sontziaren itxura oso han-
dia baitzen. Fultonen espe-

rimentuak entzun ez zituz-
ten pertsona sinple hauek, 
munstro ikaragarria iruditzen 
zitzaiena ikusten zuten, bere 
eztarritik sua eta kea bota-
ka, bere hegatsekin ura joz 
eta ibaia bere orroaz darda-
raraziz. Batzuk, euren itsa-
sontzien estalkiaren zorura 
bota ziren, beste batzuk, 
euren txalupak hartu eta 
kostaldera ihes egin zuten, 

euren itsasontziak, korron-
tearen noraezean flotatzen 
utziz. Izua ez zuten nabigat-
zaileek bakarrik sentitu. Ur 
bazterretan zebiltzan per-
tsonak pilatuta zeuden, pa-
satzen ari zen baporeari 
begira.”

FULTON

Robeert Fulton, by William 
Satchwell Leney, 1831



Barne trukeak hobetzearen garrantziaz jabetuta, 
gobernuak 1770etik 1830era bitarteko kanalak erai-
kitzeko garaia hasi zuen merkantzia bolumen han-
diak mugitzeko, bereziki ikatza. Londres Bristolekin, 
Manchesterrekin, Norfolkekin eta Birminghamekin 
lotzen zuten kanalek barne nabigazioa eta lehen-
gaiak eta produktu landuak garraiatzea ahalbidetu 
zuten, ur sare bat osatzen. Nabigazio hau hobetu 
egin zen lurrunezko motorrak ibaiko ontziak, clippe-
rrak, higiarazi zituenean. Robert Fulton amerikarra 
izan zen lurrunezko itsasontzien nabigazioaren bul-
tzatzailea John Fitchen aurrerapenen ondoren; 
Clermont izan zen lurrunezko motorraren sistemare-
kin eta komertzialki bideragarria zen paletekin fun-
tzionatzen zuen lehen itsasontzia. 

Motor hau aplikatu ondoren, hurrengo pausoa, itsas 
nabigaziorik arriskutsuenera eramatea izan zen. 
Laster iritsiko zela Errusiako ontziolen eskutik, eta, 
1836an, John Ericsson ingeniari suediarrak helizea 
garatu zuen bere propultsioa eta abiadura hobetze-
ko. Aldaketa handiko garaia da hau itsasoan, eta 
denok Jack Sparrow gustuko dugun arren, Perla 
Beltzean igarotako egunak zenbatuta daude. 

“Nabigazioari esker, 
abiadura eta karga- 
ahalmena hobetu ziren”



Baina, zalantzarik gabe, Industria Iraultzaren para-
digma handia, garraioei dagokienez, asmakizun berri 
bat izan zen lurreko garraiorako: trena. Lur-ga-
rraioari aplikatutako lurrun-makina Trevithickek 
1802an asmatutako tren-makinan islatu zen. Baina 
asmakizun hau praktikara eraman zuena George 
Stephenson izan zen, 1814an, ikatz meategien arte-
ko garraio modu bezala.  1825ean, lehenengo mer-
kantzia linea aplikatua izan zen Liverpool Londrese-
kin lotuz, eta, bost urte beranduago, Liverpool eta 
Manchester artean bidaiariekin egin zuen bere lehen 
bidaian, eginbide edo zaldi bat baino abiadura han-
diagoa lortuz. 

Berritasun horrek errezeloak sortu zituen, abiadurak 
nerbio-sisteman izan zitzakeen eraginei buruzko 
teoriak, lokomotoren keak txorien amaierari buruzko 
iragarpenak, batzuek "abstraktuan bidaiatzea" deitu 
zutenaren grazia eskasa…; benetako esperientzian 
gutxi oinarritzen ziren eta laster gaindituko zituen 
errezeloak. Asmakizunak ibilbide luzea du, izan ere, 
lurreko garraioan eta nazioaren kohesioan iraultza 
ekarriko du. 

Trenak ez zuen soilik barne-merkatua hobetu, pro-
duktuen prezioak merkatu baitzituen, kargatzeko 
gaitasun handia zuelako. Landa-eremuetako exodoa 
industrialetara mugiarazten ere lagundu zuen, eta 
industria siderurgikoaren garapenaren eragile izan 
zen, bai errailetarako, burdina-bide gisa ezagututa-
koak, bai tren-makinarako, zein meatzaritzarako, 
galdara kokez elikatzen zelako.  

Orohar, trenak herrialdeen barnea konektatu zuen, 
baina, nazio ezberdinen arteko loturak ere hobetu 
zituen, Transiberiarra bezalako nazioarteko ibilbide 
mitikoak agertuz, Vladivostok Moskurekin lotuz, edo 
Orient Express, Paris Istanbulekin lotuz, luxuz eta 
misterioz beteriko tren mitiko bat Agatha Christie 
eta bere detektibe Hercules Poiroten eskutik3. 
1880rako Europako trenbide sareak dentsitate han-
dia zuen, baina ez nazio guztietan. Bere dentsitatea, 
neurri batean, eremuaren garapen industrialaren 
termometro bihurtu zen.

Stephenson trena





Asmakizun berriek harridura eta no-
labaiteko beldurra sortzen dute, 
batzuetan oinarriarekin, beste bat-
zuetan espekulazio huts gisa. He-
men dituzu Londresko egunkarien 
gogoeta pare bat trenaren lehen 
bidaiei buruz: 

“Ez du merezi diligentziak ordezkatu 
nahi dituzten ameslariez arduratzea. 
Ba al da ezer zentzugabe eta barre-
garriagorik tren-makina batek dili-
gentzia batek baino bi aldiz azka-
rrago bidaiaraziko gaituela esatea 
baino? Inork hain azkar bidaiatu nahi 
badu, hobe da kanoi baten ahoan 
jarri eta eskualde batetik bestera 
jaurtitzea “. 

“Hogeita hamabi kilometro orduko 
abiadura ere lortu nahi dute, baina 
ez da inoiz bederatzi baino gehiago 
lortu. Tren-makinaren perfekzioa 
arazotsua da. Gainera, pisu handia 
dute: zortzi tona pisatzen dute, eta 
pisu horrek, hitz egiten den abiadu-
ran jaurtita, erreiak txikituko ditu, 
makina eta bagoiak errailetik atera-
ko dira, eta dena airetik aterako da. 
Gainera, nola erauziko da izotza bi-
deetatik izozte handietan? Denak 
erotuta daude”. 

Stephensonek berak ikuspegi errea-
listago eta etorkizunez beteago ba-
tekin erantzuten zien kritika horiei. 
Irakurri trenaren sortzailearen kriti-
ken erantzuna bere semeari idatzi-
tako gutun batean:

Trenak: hau 
beldurra!

“Burdinazko bideek laster ordezkatuko dituzte gainera-

ko garraiobideak, eta berdin balioko dute erregearentzat 

eta haren azken basailuarentzat. Ez dago urruti denboran 

langilearentzat trenean lanera joatea oinez joatea baino 

onuragarriagoa izango dena. Zailtasunak izango dira, 

baina zuk zure begiekin ikusiko duzu, seme, orain iragar-

tzen ari naizena. Ziur nago bizirik gaudela".

SAKONTZEKO…

Cartoon for Punch (The Great Western Railway), 
Sir (Edward) Linley Sambourne, 1898



Zalantzarik gabe, Stephenson ez zegoen oker, 32 kilometro orduko ez da indar fisikoko erronka bat giza 
gorputzarentzat. Bilatu "Hiperloop" proiektuari buruzko informazioa: zertan datzan, diseinua, ezaugarri 
nagusiak... Ikusten al duzu arriskurik proiektu honen garapenean? Bilaketa apur bat zabalduko dugu: talde 
txikietan lan egin egungo proiektu teknologikoei buruzko informazioa bilatuz, baldin eta proiektu horiek 
beren garapenean nolabaiteko eztabaida etikoa badute edo errezeloak eragiten badituzte. Zeri zor zaiz-
kio? Zer arrisku ekar dezakete? 

Aurkeztu proiektu horiek zuen artean; jarri beharko litzaioke muga bat ikerketari? Zer irizpide bete behar-
ko lituzke ikerketa eta zientzia etiko batek? Bi kontzeptuak bateragarriak dira ala erlazionatuta daude? 
Gai garrantzitsua da hori, eta pixkanaka landuko dugu unitatean zehar, baina une interesgarria da hau 
guztion artean hausnartzen hasteko, entzun argudioak eta proposatu zureak, denok egiten dugu ezta-
baida honen ekarpena!

KLASEKO JARDUERA

Garraiatzeko erraileen ideia 
ez da XIX. mendeko berri-
kuntza bat. K.a. VI. mende-
ko Grezian, "Diolkoak" ha-
rrizko errailaren ideia hau 
aplikatu zen ontziek Korin-
toko Itsasartea gurutzatu 
ahal izateko, errail hauetan 
zehar zihoan gurdi edo 
plataforma handi batekin.

FULTON



Lehenengo Industria Iraultzak gizartearen ekoizpen 
modua, paisaia, ohiturak eta bizimoduak aldatu zituen. 
Eragin sakona izan zuen garapen historikoan, baina 
oraindik oso kontzentratua espazioan. XIX. mendearen 
amaieran Frantzia liberalismo europarraren garapena-
ren sorlekua izan zen Frantziako Iraultzarekin, Ingala-
terran nolabait garatzen ari bazen ere; Ingalaterra In-
dustria Iraultzarena izan zen. Gogoratu Industria Iraul-
tzarekin industriari berari ez ezik, demografiari, ne-
kazaritzari eta gizarteari ere eragiten dion eraldake-
ta-prozesu batez ari garela. Sistemaren benetako 
iraultza sakona. 

Landa-eremuko eskulan soberakina industria-zentro 
berrietara mugituko da, eta fenomeno horri landa-
exodoa deritzo. Nekazaritza iraultzak ekoizpen eta 
elikagai gehiago sortzen ditu, eta horrek popula-
zioaren hazkundean lagunduko du. Leherketa de-
mografikoa gertatzen da, eta biziraupena areagot-
zen da. Lurrak ez ditu hainbeste langile behar sek-
torean pixkanaka sartzen ari diren erreminta eta ma-
kina berriekin; lan-soberakin hori industriak xurga-
tuko du. 

Lehen Industria 
Iraultzaren eragina

1.5.

Garraiobide berriek salgaien mugimendua erraztu 
zuten, baina baita giza kapitalarena ere. Itsasontziak 
eta trenak antzinako nekazariak, orain langile bihur-
tuta, beren lantoki berrietara hurbildu zituzten: lan-
tegietara. Instalazio handietan kontzentratutako 
makinaren eta langilearen ahaleginarekin eta koordi-
nazioarekin lan egiteko modu berri batek, produkti-
bitatea, ekoizpena eta eskaintza dibertsifikatzen 
ditu. Produktuaren eta garraioaren prezioak jaitsi 
egingo dira, trenak eta itsasontziak zalgurdien au-
rrean kargatzeko aukera berriekin. Merkatuak horni-
tuagoak daude, produktu merkeagoekin, eta langi-
leak landaz kanpo metatzeak kontsumo-premia be-
rriak sortuko ditu, nekazaritza-unitatearen auto-
hornikuntza ordezkatzeko. 

Ekoizpena produktu jakin batzuetan espezializat-
zen da, lehengaia lortzeko hurbiltasuna edo erraz-
tasuna kontuan hartuta, eta mundu koloniala 
lehengai merkearen hornitzaile gisa ulertzen hasten 
gara, langileen baldintza esplotazio ikaragarriekin, 
esklabotzaz ari gara oraindik. Europako metropoli-
etan ez dugu kontzeptu horretaz hitz egingo, baina 
aurrerago landuko dugunez, meatzaritzako eta in-



dustriako langileen lan-baldintzak oso gogorrak izango dira aldi horretan. Pobreziaren munduan klase sozial 
berri bat eratzen da, ez bakarrik biziraupen-erregimeneko nekazarien familiena, baita lan-baldintza eta bizi-ka-
litate kaskarreko langileena ere. Hauek, terminologia marxistaren araberako proletariotza ezagutuko ditugu. 

Aurrerago industria-prozesuaren ondorioez hitz egiten jarraituko dugu, baina atal hau utzi baino lehen, enpre-
sa- eta ekonomia-munduan pentsamolde berri bat finkatzearen garrantzia azpimarratuko dugu, produktibi-
tatea eta etekinak handitzeko etengabeko ahaleginean oinarritutako ikuspegia, teknologian konfiantza izatea 
hobetzeko eragile gisa, inbertsioa konpainien garapena lortzeko. Merkatu librean, eskaintzan eta eskarian oina-
rritutako pentsamolde kapitalista, eta inbertsioa aurrerapen-modu gisa, sistemaren oinarrian ezarri da.



Oin-oharrak
1 Produktu baten eta zerbitzu baten arteko aldea ezagutzen duzu? Nahiko erraza da, produktu bat ondasun fisi-
ko bat da, ukitu, dastatu edo usaindu dezakezu, ukigarria da; zerbitzu bat, aldiz, ekintza bat da, pertsona batek 
egindako prestazio bat. 

2 Artilea Erdi Arotik izan zen Europako ehunetan lehengai garrantzitsuena izarra lihoarekin batera ehuntzeko 
prozesuan, baina hau kotoia baino askoz garestiagoa da bere animalia-jatorriagatik. 

3 Agatha Christieren liburua gomendatzen dizugu, detektibe-eleberriko klasiko bat. Zinemara birritan egokitu 
izanak ere, liburu honen bi bertsio on, ikuspen bat merezi du.




