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E KOIZPEN-PROZESUAREN ALDAKETAK XIX. mendean 
zehar gertatuko dira, eta inbertsioan, asmakun-
tzan eta produktibitatea hobetzen duen edozein 

aurrerapenetan sakonduko da. Gainerako adibide in-
gelesa pixkanaka hedatzen joango da kontinentean, 
baina, ikusiko dugunez, erritmo oso desberdinarekin. 
 
1850etik aurrera, eta argiago 1870etik aurrera, Biga-
rren Industria Iraultzara garamatzaten ekoizpen-pro-
zesuan hainbat aldaketa metatzeari buruz hitz egin 
dezakegu. Fase hau Bigarren Mundu Gerraren 
(1939-1945) arteko aldi batean amaitzen da. Gatazka 
horrek energia, industria eta teknologia berriak garatu-
ko ditu, eta industrializazioaren prozesuan etapa berri 
baterako bidea irekiko du. Beste soziologo batzuen 
ustez garaia luzatzen da 1980ko hamarkadara arte, 
honetaz beste puntu batean eztabaidatuko dugu. Aldi 
berri honetan gertatutako prozesuak eta aldaketak 
aztertuko ditugu. 

Bigarren 
Industria 
Iraultza

D. Napier & Son Ltd, 'Aero Engine in 
the Making', England, circa 1918
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Richmond, circa 1932



Benjamin Franklin, Pierre Michel Alix 
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L EHEN INDUSTRIA IRAULTZAK ENPRESABURUAREN pentsa-
moldea aldatu zuen, baita negozioaren eta lana-
ren ikuspegia ere. Fabrikak, mekanizazioa ekoiz-

pen-modu eraginkorrago gisa, eta hobekuntza eten-
gabe bilatzeko espiritu gisa agertu ziren. Kezka horrek 
energia-iturri berrien eta industrien sorrera eragin 
zuen, industrializazioaren eragina handitzeko. 

Lurrunezko motorra hainbat industriatan ikatz minerala 
energia-iturri gisa erabiltzen jarraituko den arren, bes-
te iturri batzuk ere agertuko dira gure gaur egungo 
mundura hurbiltzeko prest. Imajinatuko zenuke ener-
gia elektrikorik gabeko mundu bat? Kargagailuak ent-
xufatu gabe, argia piztu gabe, etxetresna elektrikorik 
gabe… Elektrifikazioa eta argiteria XIX. mendearen az-
ken laurdeneko nobedadeak dira. 

Bere jatorria antzinako egiptoarrek Niloko arrain elek-
trikoei buruzko ikerketetan aurki dezakegu, edo Mile-
toko Talesen elektrizitate estatikoari buruzko lanetan 
Grezia klasikoan. XVIII. mendera hurbilduz, elektrizita-
tearen erabileran aurrerapauso handiak eman ziren, 
1752an Benjamin Franklinen tximistorratza edo 
1800ean Voltako pila bezalako asmakizunekin. XIX. 
mendearen hasieran, Ampère, Faraday, Ohm eta beste 
batzuen metodo zientifikoaren bidezko behaketek, 
fenomeno elektrikoa hobeto ulertzen lagundu zuten, 
azkenean magnetismoarenarekin bat egiten amaitu 
zuena mendearen erdialdean jada Maxwellen ekua-
zioekin.



Elektrizitatearen lehen aplikazio praktikoa Samuel 
Morseren telegrafoa izan zen 1833an, 1876an Alexan-
der Graham Bellekin telefonoa iritsi zen, baina zalan-
tzarik gabe Thomas Alva Edison, garai guztietako as-
matzailerik handiena, izan zen energia mota honi behin 
betiko bultzada eman ziona. 1881eko Parisko Elektrizi-
tatearen Nazioarteko Erakusketan, Edisonek bere 
elektrizitate goriaren filamentu eroalea lanparadun ar-
giztapen elektrikoko instalazio oso bati aplikatu zion, 
publizitate-ekitaldi jendetsu eraginkor batean. Arra-
kasta erabatekoa izan zen. Edisonek 400 asmakizun 
inguru patentatu zituen, baina batez ere J.P. Morgane-
kin batera korronte elektriko zuzeneko lehen sarearen 
diseinuan parte hartzeagatik da ezaguna. Bere ospea 
handia izan arren, egia esan, bere nemesisaren tentsio 
altuko korronte alternoa, Nicola Teslarena, izan zen 
sare elektrikoa kontsumitzaileengana zabaltzen amaitu 
zuena. Bi jenio horiei buruzko datu gehiago jakin nahi 
badituzu, gure biografien atala kontsultatzeko irado-
kitzen dizugu, eta "Korronteen gerra" filma ikus deza-
zun fitxa didaktikoarekin, erreferentzien atalean.

Nicola Tesla



Elektrizitateak industria-sektore berri bat sortuko du, 
zentral elektrikoak1, eta horiek, hornidura-sarearekin 
batera, baliabide ugari mobilizatuko dituzte energia-
iturri hori industrietara, garraioetara, kaleetara eta, az-
kenik, etxeetara eramateko. Baina ez da energia-mer-
katua irauliko duen energia-iturri berri bakarra izango. 
Petrolioaren erabilera, errekuntza eta hainbat produk-
turen eraldaketa mugarri berria da energia-iturrien di-
bertsifikazioan. 

Antzinako Erromatik ezagutzen da petrolioaren erabi-
lera lanparekin argitzeko, mundrunak Bagdadeko ka-
leak zolatzen zituen, Venezuelako indiarrek kanoak 
produktu honekin kalafateatzen zituzten… Petrolio-
putzuen eraikuntza, izatez, XVIII. mendekoa da. XIX. 
mendearen erdialdean Youngek parafina ekoiztea lor-
tzen zuen, eta Gesnerrek petrolioa errefinatzen zuen 
kerosenoa lortzeko, lanparentzat oso preziatua den 
erregaia. Petrolioaren balioa igo egiten da eta "urre 
beltzarekin" hasten da sukarra. 1859an Edwin Drakek 
lehen putzu modernotzat jotzen den Pennsylvanian 
zulatu zuen. 1870ean John Rockefellerrek Standard Oil 
sortu zuen, baliabide hau ustiatzeko lehen multinazio-
nal handienetako bat2.

Thomas Alva Edison



Gasolina-motorrak izugarri bultzatuko du garriobide 
horren ustiapena. Autoei aplikatutako leherketa-moto-
rrak 1886an erabili ziren lehen aldiz Alemanian, eta 
hortik laster zabalduko da praktika hori3. Baina petro-
lioak beste erabilera garrantzitsu batzuk ere izango 
ditu, eta eraldaketaren bidez butano gas, ongarri eta 
materia berri bihur daiteke. Industria kimikoak zeregin 
garrantzitsua izango du prozesu horretan. Industria eta 
lehengai honi lotutako plastikoa agertuko da, 1907tik 
aurrera Leo Baekelanden bakelatxoarekin seriean 
ekoizten hasiko den material berri hau. Une horretatik 
aurrera, plastikoaren barietateak eta aplikazioak ia in-
finituak izango dira, mota guztietako objektuak, pie-
zak, ehunak (nylona eta poliesterra), eta gure bizitza-
ren barne izango dira, ia gehiegi? Esteka honetan klik 
eginez gero, plastikoaren historiari buruzko bideo in-
teresgarri bat ikusi ahal izango duzu. 

Industria kimikoa ez da petrolioaren ustiapenean soilik 
zentratuko, ongarriekin zerikusia duen industriaren 
ikerketan, botiken ekoizpenarekin zerikusia duen in-
dustrian, farmazeutikoan, ere aireratze garrantzitsu 
bat ezagutuko dute.

Imajina dezakezu petroliorik gabeko mundu bat? Jabetzen al gara nola erabiltzen dugun? Erabilera zuze-
na al da hori? Zer arazo sortzen ditu? Produktu horrek gure bizitzan izan dituen ondorioetako batzuk az-
tertuko ditugu pixka bat aurrerago, baina horri buruzko hausnarketa hasiko dugu haren erabilerari buruz-
ko berrikuspen bat eginez. Zer produktu erabiltzen ditugu petroliotik eratortzen direnak? Horietako 
zeinek harritzen zaituzte gehien? 

Eman bost minutu produktu horiei buruzko informazioa bilatzen, eta apuntatu izena zure koadernoan. 
Ondoren, 4 pertsonako talde txikitan banatu zaitezte: bi minutu dituzue elkarrekin lan egiteko, eta folio 
bat duzue (folio birakaria), zuetako bakoitzak petroliotik eratorritako objektuak eta asmakizunak idatz dit-
zan. Ahalik eta gehien idatz ezazue. Komentatu guztion artean zer arazo gertatuko liratekeen bat-batean 
petrolio-iturri guztiak agortuko balira, zeren badakizu petrolioa energia fosil ez berriztagarria den, ezta?

KLASEKO JARDUERA

Stenhardt, Karl Johan (1894 - 1983)

https://www.plasticseurope.org/es/about-plastics/what-are-plastics/history


Bayer, Pfizer… Farmazia-industria-
ren boterea gaur egun eztabaidae-
zina da, burtsa-indize nagusiei begi-
ratze hutsak proiekzio hori agerian 
uzten digu. Gaur egun, ikerketa 
biomedikoa arlo publikoaren eta pri-
batuaren arteko konbinazioaren 
emaitza da, portzentaje aldakorre-
tan kontsultatutako iturriaren arabe-
ra; haren emaitzek aurrerapen ga-

Sendagaiak, eskuz ekoizten ziren 
botiketan eta herbolarioetan, XIX. 
mendera arte inportatutako espe-
zien, gomen eta olioen bidez. Biga-
rren Industria Iraultzak sektore hau 
industria kimikoarekin lotu zuen, 
medikamentu sintetikoen farmazia-
ko boteretsuak sortuz. XIX. men-
dearen amaieran Bayerrek paraze-
tamola eta aspirina sortzen zituen. 
Aurrerago, XX. mendean, sulfamidak 
garatuko dira antibiotikoen lehen 
forma gisa, 1928an Alexander 
Flemmingek penizilina aurkitu zuen 
arte. Penizilina zientzia eta medi-
kuntzari egindako ekarpen handia 
izan zen, baina modu erabilgarrian 
ekoizteko zaila zena. Naziek proze-
suan ikertu zuten, baina Pfizer ipa-
rramerikar konpainiak garatu zuen 
erabat iraultzaile antibiotiko honen 
ekoizpena.

Farmazia 
industria

INDUSTRIAREN BOTEREA

SAKONTZEKO…

rrantzitsuak eragiten dituzte medi-
kuntzan, baina ez nolabaiteko ezta-
baidarik gabe. Patenteen ondorioz, 
sendagaien prezioak altuak dira, eta 
prezio txikiagoan aldi berean ekoiz-
teko aukerarik gabe, bidezkoa al da 
hori? Ba al dakizu zer den patente 
bat? Hauxe da patenteei buruzko 
gure bideoa ikusteko eta gida di-
daktikoan proposatzen dizuegun 
jarduera planteatzeko unea.

Farmazia



Aurreko fasean jatorrizko industriak eraldatuko dira ere 
bai. Ehungintzan aipatu ditugu mekanizazio gero eta 
handiago baterantz egindako aurrerapenak, "Selfakti-
na" zen aldi horretan erabiltzen den makina nagusia. 
Industria siderurgikoak ere aurrera egingo du, Bes-
semer bihurgailuari esker labe garaian lortutako bur-
din gozoa altzairu bihurtuz. Labe berri hau 1856an 
agertzen da, inklinatuta lan egiten duen labe birakari 
bat da, labe garaiari akoplatzen zaio, eta oxigenoa in-
jektatzean oxidazioaz altzairua sortzea lortzen du; 
prozesuan hainbat material gehitzen zen, ferromanga-
nesoa kasu, erreakzio honetan ezpurutasunak arazten 
laguntzen duena. Bihurgailuak dolomia kiskaliko harriz 
egiten ziren, eta harri horren harrobi bat hurbil bisita 
dezakezu. Kontsultatu gure txangoen atala, Peña Ra-
neroko Dolomiten fabrika. Eta, jakina, galdaketa-pro-
zesua, labe garaiak, Bessemer bihurgailuak eta abar 
hobeto ezagutu nahi badituzu, ezin duzu galdu Rialia 
Museora egindako bisita, Bizkaiko industriaren mun-
dua hobeto ezagutzeko, eta, zalantzarik gabe, Ses-
taoko Labe Garaira egindako bisita, prozesu horren 
ikur gisa. Bisita horiei buruzko xehetasun gehiago jaki-
teko, kontsultatu gomendatutako txangoen atala. 

Industria hauen garapenak, XIX. mendearen amaieratik 
Alemanian, Frantzian eta Britainia Handian gorakada 
berri bat ezagutuko du armagintza karrerarekin 
Lehen Mundu Gerran (1914-1918). Gerra Handia beza-
la ezagutzen dena, lehen ezagutzen ez ziren dimen-
tsioetako gatazka bat izango da, non aurrerapen in-
dustrialak industria militarrean aplikatuko diren. Indus-
tria kimikoak airea pozoitzeko gasak ikertuko ditu, si-
derurgiak tankeak, itsaspekoak, hegazkinak, suntsit-
zaileak eta irismen handiko kanoiak eraikitzeko burdi-
na eta altzairua hornituko ditu. 

Altzairuak, erregai berriek eta energia-iturriek gerraren 
bilakaerari buelta emango diote, baina, zalantzarik 
gabe, merkatuan eragin orokorragoa izango dute, eta 
gero eta prezio lehiakorragoak dituzten produktu 
berriek kontsumitzeko eta garraiatzeko modu berri 
bat ekarriko dute. Garraio berri hauei buruz hitz egin-
go dugu orain.Rialia, industria museoa, Portugalete

La Encartada museoa



L EHEN INDUSTRIA IRAULTZAN, itsasontziak lurrunezko 
motorrekin (Fulton) higiarazten hasi ziren, eta 
euren karga- eta soto-ahalmena handitu zuten 

metalezko kroskoekin, gero eta azkarragoak diren 
zeharkaldiei hobeto eusteko gai zirenak. Gainera, 
trenbidea agertu zen, lurrunaren energiarekin bultza-
tutako tren-makina (Stephenson). Garrantzi handiko 
aldaketak dira pertsonen eta salgaien mugikortasunari 
eta zamari dagokienez. 

Bi garraiobideek beren ibilbidea hedatzen jarraituko 
dute Bigarren Industria Iraultzan. Trenbide-sarearen 
eraikuntza gero eta trinkoagoa izango da, Europa 
osoan zehar hedatuko da, eta pixkanaka-pixkanaka 
gainerako kontinenteetan. Trena, distantzia luzeko bi-
daiak gero eta azkarrago eta seguruagoak dituen in-
dustria mundu berri baten ikurrik argienetako bat da. 
Ibilbideek, denboran, distantziak laburtzen dituzte: 
Londres eta Edinburgoren arteko ibilbideak, diligentzia 
bezala osatzeko 45 ordu baino gehiago behar izanez 
gero, hau, 1850ean, trenez 14 ordu baino gutxiagora 

Garraiobide 
berriak

1.2.

murrizten zen. Bidaiari eta merkantzia asko mugitu 
ahal izateko denbora eta kostuen aurrezpena oso 
esanguratsua da, trenbide sarearen dentsitatea he-
rrialdearen aurrerapen industrialaren ikur bihurtuko da. 

“Londres eta Edinburgoren 
arteko ibilbideak,  
diligentzia bezala osatzeko 
45 ordu baino gehiago 
behar izanez gero, hau, 
1850ean, trenez 14 ordu 
baino gutxiagora murrizten 
zen”.
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Trena bera ez ezik, asmakizun handi honen aplikazio 
berriak ere agertuko dira, baina hiriko mugikortasu-
nari aplikatuak, tranbia adibidez. XIX. mendearen ha-
sieran, Galesen, zaldiek tiratutako errailetatik zihoazen 
zalgurdien tankerako garraiobide bezala sortu zen, 
hemen ez zen lurrun-makina aplikatu, sortzen zuen 
kearen deserosotasuna zela eta; beraz, 1887ra arte 
itxaron beharko da Berlinen lehen tranbia elektrikoaren 
zain, bere eraginkortasun eta garbitasunagatik ezagun 
egin zen sistema4. Tranbiarekin batera, hiriko beste 
garraio mota bat eraikitzen hasiko dira mende honen 
amaieran, metroa. Londres, nola ez, aitzindaria izan 
zen bere "Metropolitan and District Railway" lanarekin 
1863an, laster New York, Budapest eta Glasgow izan-
go ditu atzetik. Mugikortasun eraginkorreko bitarteko 
bat zen, eta, eraikitzeko lan eta inbertsio handia es-
katzen zuen arren, gero eta jendez gainezka zeuden 
kaleetako trafikoa deskongestionatzen baitzuen. 

Trenak bezala, baporez propultsatutako itsasontziak 
ere kostu handiak eta denbora aurreztuko ditu joan-
etorrietan: Londres eta New York arteko bidaiak hila-
bete bat edo bi behar bazituen klipper batean belaz 
osatzeko, bapore batean denbora bederatzi eta ha-
mabost egun artean murrizten zen, aldaketa nabarme-
na. Bapore hauek ikatz kantitate handia behar zuten, 

Londres



eta, beraz, erregai kostuak murriztu nahian, 1897an 
Rudolf Dieselek konbustio motorra asmatu zuen petro-
lioaren deribatu batekin, asmatu zein! Diesel motorrak, 
energia-errendimendu handikoak, beharrezko erregai-
kostuak eta -kantitatea murriztu zituen, eta, beraz, 
bidaia horien produktibitatea handitu egin zen. 

Itsasontziak handitu egiten dira eta burdinaz estaltzen 
dira. Ezaugarri hauek zituen lehen transatlantikoa, 
helizearekin paleten  ordez, eta burdinazko kroskoare-
kin, 1845ean SM Great Britain izan zen. Une horretatik 
aurrera, itsasontziak tamainaz eta potentziaz hazten 
dira, eta ontzi- eta merkataritza-denboraldi handiak 
sortzen dira linea transatlantikoen kontrolaren ingu-
ruan, hala nola White Star Line edo Cunard Line, Erre-
suma Batua Amerikarekin lotuz. Transatlantiko hauen 
urrezko garaia XX. mendearen hasieran izan zen, hain-
bat motatako proiektuek merkantziak eta etorkinak 
garraiatzeko etengabeko bidaietan fruituak ematen 
dituztenean. Horietako ospetsuenetako bat, tamalez, 
RMS Titanic-a izan zen; honi buruzko informazio 
gehiago nahi izanez gero, erantsitako koadroan aurki 
dezakezu.Cunard Line



Transatlantiko mitiko bat badago, 
eta ez horren arrakastagatik, Titanic 
izan da. Bere garaiko bidaiarientza-
ko itsasontzirik handiena izan zen, 
3457 pertsona har zitzakeelarik; 
bere inaugurazio bidaian 2208 bi-
daiari zihoazen, horietatik 1496 hil 
zirelarik, zifra beldurgarria. 

Titanic Belfasteko Harland & Wolff 
ontzioletan eraiki zen; hiru urte 
behar izan zituzten eraikitzeko, eta 
berez, anaia bikia zuen, Olympic 
krosko gris argikoa, Titanic ontziaren 
kasko beltzetik bereizteko. J.P. Mor-
gan enpresaburuak eta bere Inter-
national Mercantil Marine Company 
enpresak finantzatu zuten. 

Bidaiaren azken prestaketa 1912ko 
martxoak 20an hasi zen, urtebete 
lehenago uretaratu ondoren eta 
inoiz eraiki zen luxuzko itsasontzirik 
handiena izango zenaren egokitza-
pen lanen ondoren. Hiru mila profe-
sionalek baino gehiagok lan egin 
zuten azken urte honetan, nabiga-
ziorako tresnarik sofistikatuenak, 
altzaririk bikainenak eta lehen maila-
ko 370 ganbaretako bidaiariek imaji-
na ditzaketen erosotasun guztiak 
barne. Hiru igogailuk bidaiarien mu-
gikortasuna errazten zuten, igogailu 
batek bigarren mailakoei laguntzen 
zien, eta batek ere ez hirugarren 
mailakoei. Bigarren eta hirugarren 
mailako bidaiariek beste 365 ganba-

Titanic
ra dituzte, eta hori arazo larria izan-
go da, itsasaldirako kontuan hartu-
tako salbamendu-txalupak 1178 la-
gunentzat pentsatuta baitzeuden. 
Itsasontziaren garaiezintasunarekiko 
konfiantzaren ondorioz, ez zen 
beharrezko ikusi salbamendu-txalu-
pa gehiagorekin hornitzea, eta hori 
hondamendi izugarria izango da. 

Titanic-eko luxuen artean zeuden 
bizikleta elektrikoekin egindako 
gimnasioa, erdiko eskailera handiari 
argia emateko kristalezko kupula 
handi bat, mapamundisak osatzen 
zituzten egur preziatuen dekora-
zioak, itsasontziaren erreproduk-
zioa, estilo gregorianoko irakurketa-
gela tonu zurietan, kaobazko altza-
riak, Versaillesko jauregian inspiratu-
tako gela arrunta argimutil handie-
kin, leihateak eta ispiluak, beheko 
erretzaileen gela georgiar estiloaren 
arabera... Tripulazioa bederatzi 
ehundik gora lagunek osatzen zuten 
itsas bidaiaren zerbitzu eta atsegi-
nak eskaintzeko, eta, jakina, musi-
kaz gain. Titaniceko orkestrarena 
ere ezaguna egiten al zaizu azkene-
ra arte jotzen? Orkestra honetako 
zortzi musikariek jo zuten ontzia 
Atlantikoko ur izoztuetan hondoratu 
zen arte. 

1912ko apirilaren 10ean Southam-
ptonetik New Yorkerako hasierako 
bidaia hasi zen, zeharkaldia lasaia 

SAKONTZEKO…



izan zen, baina apirilaren 13tik au-
rrera itsasoan lehen izozmendiak 
ikusten hasi ziren Ternuara hurbil-
tzen. Ordutegiak betetzea lehenta-
sun handienetako bat zenez, martxa 
ez zen murriztu. Apirilaren 14an, 
23:40an, izozmendi batek jo zuen, 
eta lehen deiak 00:10ean egin zituz-
ten. Emakumeak eta haurrak salba-
mendu-ontzi oso urrietan ontzirat-
zen hasten dira. 1:30etan branka 
hondoratzen da eta kaosa nagusit-
zen da. 2:20ean txopa bat-batean 
altxatzen da eta ozeanoaren hondo-
ra jaisten hasten da. 

1496 pertsona, ontzian zihoazena-
ren %68, itota edo hipotermiaz hil 
ziren. Izan ere, salbamendu-txalu-
petan ontziratzearen antolaketa 
kaotikoa zela eta, 711 plaza bakarrik 
bete ziren 1178 plaza posibleez. On-
tzi hauen erreskatea RMS Carpat-
hiaren laguntzarekin hasi zen, izoz-
tutako gorputzez betetako itsaso 
batean hondamendirantz nabigatu 
zuena. Tragedia honen ondoren, 
itsasoko salbamendu eta segurta-
sun neurriak berrikusiko dira: 1914an 
itsasoan giza bizitza babesteko 
lehen nazioarteko hitzarmena sortu 
zen. 

Titanic-en pezioa 1985ean aurkitu 
zen, kondaira eta mito ugari sortu 
dira istripu honen inguruan. Bertara 
hurbildu nahi baduzu James Came-
ronen Titanic pelikula ospetsua ikusi 
behar duzu, eta negar pixka bat egin 
Rose (Kate Winslet) eta Jacken 
(Leonardo DiCaprio) amaierarekin. 
Spoiler bat egingo dizugu: ontzia 
hondoratu egiten da.

Titanicaren hondarrak



Itsasontzietako burdina eta lurrun-motorra itsas gerrari ere aplikatuko zaizkio, eta 1859an Frantziako itsas armada-
ko lehen korazatu gisa har dezakeguna, Gloire, agertuko da. Itsas gerrarako tresna handi horiek bateria mugikorrez 
eta armategi handiez hornituko dira, eta piztia suntsitzaile handi bihurtuko dituzte. 1860ko HMS Warrior fragatak, 
1876ko HMS Dreadnoughtekin batera, gerrarako aplikazio industrial berri bat aurkezten du, itsas borroka ulertzeko 
modua aldatuko duena, popan eta brankako gazteluetan kanoiekin armatutako kortsarioen eta galeoien amaiera, 
irismen handiagoko suntsipen armekin. 

Gerrarekin lotuta, itsaspekoa ere sortzen da. Ur azpitik joateko itsasontzi honek ingeniaritza erronka handia supo-
satu zuen; nahiz eta aurretik USS Alligator-ek Sezesio Gerran urpekaritza eta airea iragazteko sistema erabiltzea 
bezalako asmakizunak izan, Isaac Peralek Cadizko ontzioletan 1888an eraikitakoa jo daiteke lehen itsaspeko mo-
dernotzat. Honek, 30 metroko urperaketa kuota eta brankan botatako hodiak zituen, eta herrialde ezberdinetako 
armaden artean gailendu zen eredua izan zen.

HMS Warrior, 1860

Isaac Peral, 1888



Baina itsas armadari dagokionez, itsasontzien eredue-
tan berrikuntzak ez ezik, XIX. mendearen bigarren er-
dialdean ingeniaritza-lan handiek itsasoak konektatu-
ko dituzten lan izugarriak ere gartuko dira, zenbait 
zeharkaldiren iraupena murriztu nahian. 1869an Suez-
ko kanala inauguratu zen, Mediterraneo itsasoa eta 
Itsaso Gorria Sinaiko itsasartean zehar lotzen dituen 
lan eskerga bat. Ubide honen lana mugarri bat izan 
zen eraikuntzan, tamaina handiko lan hauetarako hon-
deamakina berezien diseinuarekin. Egiptok egindako 
lan faraoniko hau, Lesseps ingeniari frantziarra buruan 
zuela, laster britainiar kontrolera pasa zen, Britainia 
Handiak, Indiarako ibilbide labur hau menderatu nahi 
izan zuen akzioen gehiengoaren erosketarekin. 

Atlantikoa eta Ozeano Barea lotzen zituen ingeniaritza 
lan handietako bat Panamako kanala izan zen. Lan 
handi hau, aurrekoa baino are konplexuagoa, esklusa 
konplexu sistema batekin, 1914an inauguratu zen, Es-
tatu Batuak zen industria eta merkataritza erraldoi be-
rriaren interes handiarekin kanal hau suspertu zuena. 

Lehorretik, gure mundura zuzenean garamatzan ga-
rraiobide berri bat agertzen da, automobila. Asmaki-
zun hau bidaiarien eta salgaien garraioa hobetzeko 
etengabeko beharraz elikatzen da, baita petroliotik 
eratorritako erregaiei eta elektrizitateari lotutako ener-
gia berrien aplikazioaz ere. 

Suezko kanala

Panamako kanala



Lehen autoa Karl Benzek, Benz Patent-Motorwagen, 
diseinatu zuen Alemanian 1885ean. Aurretik ere agertu 
ziren ingeniari estatubatuarren auto elektrikoen mode-
loak, baina Benzen modeloak ezarri zituen autoaren 
oinarriak, gaur egun ezagutzen dugun bezala5. Geroa-
go, Henry Forden esku zegoen estatubatuar erreleboa 
izan zen. Ordura arte automobilgintza elitista izan ze-
naren benetako norabide aldaketa eman zuena, publi-
ko zabalago batengan pentsatuz auto merkeagoak 
ekoizteko. Ford-T ospetsua 1908an sortu zen, kopuru 
handitan, aurrerago mintzatuko dugun muntaketa-ka-
tearen sistemari esker, 600 dolarreko oso prezio lehia-
korrean, eta mugarri bat izan zen industria honetan. 
Izen mitikoak zituzten beste konpainia handi batzuek 
(Royce, Cadillac) ekarritako berrikuntzek, garraiobide 
berri hau definitzen amaitu zuten. 

Automobil-industriarako garatutako asmakuntzei lotu-
ta, zehazki pedala eta pneumatikoak, motorrik gabeko 
garraiobide berri bat ere agertzen da, bi pedalekoa, 
Karl Draisek 1917an diseinatutako "draisian" eboluzio-
natzen duena. Zein den asmatzen duzu?



Autoen abiadura, lasterketak, auto-
mobil-ingeniarien arteko lehiara las-
ter eraman zuen erronka izan zen, 
autoen potentzia hobetu nahian. 
1888an Bertha Benzek bere senarrak 
diseinatutako bolidoan 106 kilometro 
orduko abiaduran bidaiatu zuen. 
Errekor hau distantzia erlatiboki labur 
batean gertatzen da, lasterketa lu-
zeetan, batez besteko abiadura as-
koz txikiagoa da: 1895ean Paris-Bur-
deos-Paris lasterketak, irabazleak, 
Émile Levassorrek, batez beste 24 
kilometro orduko abiaduran irabaz-
ten du. 1901eko Paris-Berlin laster-
ketak Henry Fournier irabazlearen 
batez besteko abiadura 71km/h-ra 
igotzen du, hobekuntzen azkarta-
suna erakusten diguna. 1903an, 
ordea, Paris Madril lasterketa tra-
gikoa, Heriotzaren Lasterketa 
bezala ezagutzen dena, hildako 
ugarirekin amaitzen da ikusle eta 

korrikalarien artean, horien 
artean Renault etxea-

ren fundatzailearen 
anaia; izan ere, 
amaitu baino lehen 
bertan behera gera-

Automobilek karburadoreak, espe-
ka-arbola, pneumatikoak, esekidura, 
balazta hidraulikoa izaten dituzte, 
eta ezaugarri horiek gero eta azka-
rrago, eraginkorrago eta erosoago 
egiten dute ibilbidea. Lehen auto-
mobil horiek eta haien bilakaera sa-
konago ezagutu nahi badituzu, eta, 
bide batez, Rolls Roycek munduan 
duen bildumarik garrantzitsuena 
ikusi nahi baduzu, ez duzu oso urru-
tira joan beharrik: zatoz Loizaga Do-
rrera (bisita hau gure txangoen gi-
dan kontsultatu).

Autoak 
lasterketara

SAKONTZEKO…Ford-T

tu zen, Bordelen, honen segurtasun 
ezagatik. Automobilak gero eta az-
karragoak dira, baina bide tradizio-
nalak dituzte, asfaltatu gabeak, eta 
segurtasun falta handiko baldintzak 
sortzen zituzten. 

Gertaera horien arriskuen ondorioz, 
formula berri bat sortuko da zirkuitu 
itxietan oinarrituta. Horrela ospatzen 
da 1906an Automobil Frantsesaren 
Klubaren Sari Nagusia Le Manseko 
zirkuituan, 1909an Indianapolis Mo-
tor Speedway zirkuitua Estatu Ba-
tuetan, 1922an Grand Prix delakoa 
Monzan (Italia), 1933an Monakoko 
GP-a… 

Texto



Garraioen berrikuntzei buruzko atal hau amaitzeko, 
garrantzi berezia duen eta aspalditik gizateriaren 
ametsa zen bat aipatu behar dugu: hegan egitea. 
Ezagutzen al dituzu Leonado da Vincik makina hegala-
riei buruz egindako diseinuak? Hegaztiak eta hegoak 
aztertzeak, jeinu hau inspiratzea lortu zuten egitura 
zoragarri batzuk diseinatzeko, baina, hala ere, ez zu-
ten euren helburua lortzen. Lurretik irtetea ez da lan 
erraza. Lehen giza hegaldia Parisen egin zen 1783an, 
aire beroaren bultzadak zerurantz bultzaturiko globo 
batean; urtebete beranduago, Pierre Blanchardek, 
norabidea oinarrizko eran kontrolatzeko gai zen es-
kuzko propultsatzaile bat gehitzen dio, eta, horrela, 
Mantxako kanala globoan zeharkatzeko balentria lortu 
zuten6. 

Ia mende bat beranduago, 1852an, Henry Giffard in-
geniari frantziarrak aire bero bidezko hegaldi meka-
nismoan oinarritutako makina bat sortu zuen, baina 
motor eta lema baten bidez kontrola zitekeena, lehen 
gidagarria sortzen da. Metodo honek arrakasta han-
dia izan zuen XIX. mendearen amaieran eta XX. men-
dearen hasieran, ziur Zeppelinen irudia ezagutzen du-
zula, hidrogenoz puztutako eta bidaiari-kabina bat ga-
rraiatzen zuen eroale mota bat, zeruak oso “Verniar” 
irudi batean zeharkatuz. Bi mundu gerretan erabili zi-
ren, baina Bigarren Gerrarako zaharkituta zeuden. 
1937an Hindenburgen leherketak gas bola handi bat 
sortu zuen eta 36 pertsona hil ziren deflagrazioan. 

Gidagarriek ez zuten arrakastarik izan luzera begira, 
baina teknologia honekin batera planeatzaileak grabi-
tateari desafio egiten hasten dira, 1903an Wright 
anaien airea baino astunagoa zen lehen hegazkin-he-
galdia sortuz. Flyer bi helizedun biplanoak 37 metro 
hegan egitea lortu zuen 12 segundoz. 1910ean ordu 
bat eta bi minutuko lehen hegaldi komertziala egiten 
da, ehun kilometro eginez, aldaketa handi bat oso 
denbora gutxian gertatu delarik. Lehen Mundu Gerran 
(1914-1918), hegazkinak eraso, defentsa eta erreko-
nozimendu misioetan erabili ziren, metrailadore ako-
platuekin; Baroi Gorri ospetsuak, Manfred Von Richt-
hofenek, 80 aireontzi etsai hiltzea lortu zuen. Gerra 
amaitu ondoren, 1919an, Charles Lindbergh hegazkin-
lariak, Spirit of Saint Louis hegazkinean, New York-Pa-
ris hegaldia 33 ordutan egiten zuen, eskalarik gabeko 
lehen hegaldi transozeanikoa, garraiorako aro berri 
bat, XX. mendearen hasieran argitzen dena. Gizakiak 
airea konkistatzen du, hamarkada batzuk falta dira 
espaziora igotzeko7.

Leonardo da Vinciren 
bozetoak



Charles Lindbergh



XIX. mendearen azken laurdena au-
keraz, asmakizunez, berrikuntzez 
beteta iritsi zen, ezaguna dena be-
rriz diseinatzeko eta zientziarako eta 
gizakiarentzako etorkizun berriak 
irekitzeko espirituarekin. Eremu guz-
tietatik sortzen dira aukerak, egote-
ko, izateko, mugitzeko eta gure 
existentzia ulertzeko moduak birde-
finitzen dituzten ikuspegiak. 

Darwinen teoriek, 1858ko Espezieen 
jatorria lanean, mundu zientifikoa 
iraultzen dute eboluzioaren teoria-
ren proposamenarekin, hautespen 
naturalaren ikuspegiaren barruan; 
Adan eta Eva zalantzan jarriko dira, 
biztanleriaren zenbait sektoretan 
oraindik itxi gabeko eztabaida sor-
tuz. 1871ko azaroaren 10ean, Afrika-

ko kontinentean, Stanleyren topake-
ta ospetsua gertatu zen, Niloren itu-
rriak aurkitu zituena, eta esaldi bat 
utzi zuen historiarako: "Livingstone 
doktorea, suposatzen dut?" Hamar-
kada batzuk geroago, 1901 eta 1904 
artean, lehen britainiar espedizioa 
gertatu zen Antartikan zehar, Disco-
very espedizioa.  

Mundua gero eta sakonago ezagut-
zen da. Gizakiaren abenturak eta 
aukerak ia infinituak dirudite tekno-
logiaz lagunduz. Bi idazlek jakin zu-
ten inork ez bezala ikusten joera 
berri honen izpiritua, baita nolabait 
profetizatzen ere; zientzia fikzioa-
ren gurasorik adierazgarrienetako bi: 
Julio Verne eta H.G. Wells. 

"Norbaitek imajina dezakeen guztia, 
beste batzuek egia bihur dezakete", 
hori da Verneren pentsamendu 
esanguratsuenetako bat. Bere lan 
zabalean, haren zati handi bat Apar-
teko Bidaiak bilduman sartuta, Ver-
nek XIX. mendearen amaierako eta 
XX. mendeko aurkikuntza eta lorpen 
zientifiko asko iragarri zituen, gerta-
tu aurretik: espazioko bidaiak (Lu-
rretik Ilargira, Ilargiaren Inguruko Bi-
daia) eta planetarteko bidaiak (Héc-
tor Servadac), satelite artifizialak 
(Begunko bostehun milioiak), globo, 
itsasazpiko eta helikopteroen bi-
daiak (Bost aste globoan, Hogei mila 
legoako itsaspeko bidaia), Ipar eta 
Hegoaldeko poloen konkistan (Hat-
teras kapitainaren abenturak, Hogei 
mila legoako itsaspeko bidaia), Nilo-
ko iturrien aurkikuntzan (Bost aste 
globoan), etabar. Liburu, komiki, film 
eta bere lan askoren moldaketak 
gure ondare herrikoiaren parte dira, 
ziur ezagutzen duzula Nemo kapi-
taina, eta ez baduzu, azkar erreme-
diatzea gomendatzen dizugu.

Munduak 
sortzen

SAKONTZEKO…

Espezieen jatorria, 1858



H.G. Wellsen irudimen agortezinak 
generoko izenburu klasikoak sortu 
zituen zientzia fikzioa, abentura dosi 
handiak eta batzuetan izua nahas-
tuz. 1895ean Denboraren makina 
argitaratu zuen, hainbat alditan zi-
nemara eraman den zientzia, politika 
eta giza eboluzioaren historia. Pan-
taila handira eramandako beste lan 
batzuek askotariko gaiak ukitzen 
dituzte, hala nola esperimentazio 
genetikoa Moreau doktorearen 
uhartean, edo Gizon ikusezina, zien-
tziaren muga etikoak zalantzan jar-
tzen dituzten eleberriak; Mundu as-

Gaur egun, zientzia-fikzioaren gene-
roa, batez ere etorkizun gutxi gora-
behera hurbilari buruzko distopia 
moduan, modan dago. Distopia ho-
riei buruzko elkarrizketa-jarduera 
txiki bat proposatzen dizuegu. RAEk 
honela definitzen du distopia bat: 
“giza alienazioa eragiten duten 
ezaugarri negatiboak dituen etorki-
zuneko gizarte baten irudikapen 
fikziozkoa”. 

Definizio hori kontuan hartuta eta 
lauko taldeetan, egin ezazue etorki-
zuneko distopikoak dituzten buru-

ratzen zaizkizuen film eta lanen ze-
rrenda bat. Hiru minutu dituzue me-
moria egiteko; ondoren, bilbeak be-
rrikusi behar dituzue. Aurkeztutako 
ideietako bat egungo arazoetan oi-
narritzen da? Zeintzuk? Zure ustez, 
ikuspegi horietakoren batek badu 
aukerarik errealista izateko? Zer egin 
beharko genuke gaur egun halakoak 
saihesteko? Taldean komentatu eta 
gero denon artean klasean, etorki-
zuna diseinatu, edo hobeto esanda, 
gustuko ez ditugun etorkizunak zu-
zendu, ariketa beharrezkoa da!

kea lanean, dirudienez, eztanda 
atomiko baten antza izan dezake-
guna deskribatzen du. Baina, behar-
bada, eragin handiena izan duen 
bere lanetako bat Munduen gerra 
izan da; hainbat aldiz eraman da 
pantaila handira klasiko hau, baina 
Orson Wellsek 1938an egin zuen 
irrati-egokitzapena izan zen aipaga-
rriena benetako albiste baten au-
rrean zegoela uste izan zuten herri-
tarrek eta haien artean izua piztu 
zen, benetako izua, estralurtar inba-
sio bat zirudiena zuzenean transmi-
titzen baitzuen.

ELKARRIZKETA 

"Norbaitek imajina dezakeen 

guztia, beste batzuek egia 

bihur dezakete"

Munduen Guerra, 1898

Nautilus itsaspekoa



Enpresa & ekoizpen 
modu berriak

1.3.

P RODUKTIBITATEA HANDITZEKO eta ekoizpena biz-
kortzeko obsesioa ez da soilik azaldu ditugun 

makina eta asmakizun berrietan islatzen, erritmoa 
bizkortu egiten da garraioetan, azkartu egiten da lan-
gileengan. Industrien kapital fisikoa makina berri eta 
eraginkorragoekin sofistikatzen da, giza kapitalaren 
eta langileen lana erritmo berean bizkortzen da. 

Produktibitatearen optimizazioa bilatzeak langileen lan 
egiteko modua eraldatzen du. Frederick Taylor inge-
niari eta ekonomialariak produkzio-sistemako lanaren 
eta zereginen antolaketa berrikusiko du. Taylorismoak 
zereginak eta produkzio-denborak aztertu zituen 
ikuspuntu mekanizistatik eta zientifikotik, zereginen 
garapenean eraginkortasuna maximizatzeko. Zeregin 
horiek modu arrazionalean xehatutako eta kronome-
tratutako ataletan banatzen dira, ahalik eta optimizazio 
handiena lortzeko, beharrezkoak ez diren mugimen-
duak edo denborak ezabatuz. 

Ekoizpen-faseen arteko denborak murrizteko, munta-
keta-katea sortzen da. Zinta horretatik igarotzen dira 
produktuak fase desberdinetan, ekoizpen-prozesua 
osatzeko beharrezkoak diren lanen arteko itxaronal-
diak laburbiltzeko. Berrikuntza honen adierazle nagu-
sia Henry Ford izan zen, izan ere, fordismo ezagutzen 
dugu lan egiteko modu hau, bere Detroiteko automobil 
fabrikan klase ertainerako lehen automobila ekoizteko, 
Ford-T, asmatu zuelako. Ford-eko langileak, espeziali-
zatuak eta ondo ordainduak, sortzen zituzten produk-
tuen kontsumidore bihurtu ziren, kontsumorako maile-
guak eskuratzeko aukera berri batekin. 

Langilearen produktibitate maximoa bilatzeak lan-bal-
dintza estresagarriak, estugarriak, eta oso errepikako-
rrak ekarriko ditu. Prozesu horri kritika egin nahi ba-
diozu, Charles Chaplinen Denbora Modernoak ikustea 
gomendatzen dizugu, eta film honi buruzko fitxa kon-
tsultatzea.



Ekoizpen-modu berri horiek garatzeko behar den ka-
pital-bolumena etengabe handitzen da. Espazio, langi-
le eta inbertsio beharrak biderkatu egiten dira beneta-
ko mastodonte industrial hauetan. Gero eta zailagoa 
da pertsona edo familia bakar batek finantza-abentura 
horiei aurre egitea, bazkide kapitalista gehiagoren ba-
besa behar da. 

Lehen Industria-Iraultzan, enpresak elkartzeko lehen 
moduak agertu ziren, sozietate mugatuak; baina, 
behar diren kapitalek erraz gainditzen dituztenean gi-
zabanakoen kopuru txiki baten aukerak, enpresa-for-

ma sofistikatuagoak agertzen dira kapital osoa lortze-
ko. Korporazio handiak sortzen dira, sozietate anoni-
moak (S.A.). Sozietate horiek kapitala akzio-pakete 
txikitan banatzen dute, ehuneko minimoak guztizkoa-
rekiko, baina kapitalaren jatorri-iturriak akziodun kopu-
ru askoz handiagoan dibertsifikatzeko aukera ematen 
dute. Akzio horiek merkataritza-balioak dira, eta balo-
re-merkatuan, Burtsan, salerosten dira. Akzio horien 
araberako mozkinak, dibidenduak, akziodunen batzar 
orokorrean banatzen dira, konpainiako esku-hartze eta 
inbertsio nagusiak erabakitzen dituen administrazio-
kontseiluaren zuzendaritzapean. 

Z

Ford Motor Co, Detroit, 1914



S.L. S.A.

Bazkideek emandako kapitala 3.005€ edo 
handiagoa da.

Bazkideek emandako gutxieneko kapitala: 
60.101€

Kapitala zati berdinetan zatituta: kapital 
partaidetzak

Kapitala zati berdinetan zatituta: akzioak 

Bazkide batek bere partaidetzak beste 
bazkide batzuei edo senitartekoei sal die-
zazkieke; zirkulu horretatik kanpo egiteko, 

beste bazkideen baimena behar du.

Akzioak askatasunez eros eta sal daitezke 
Burtsan.

Akordioak gehiengoz hartzen dira batza-
rretan.

Akordioak gehiengoz hartzen dira batza-
rretan.

Partaidetza bakoitzak boto baterako es-
kubidea ematen du erabakiak hartzera-

koan.

Enpresan badaude boto-eskubidea duten 
akzioak, beste batzuk ez, beste batzuek 

murriztu egiten dute pertsona berak eman 
beharreko boto-kopurua, fundazioaren 

erabakiaren arabera.

Bazkideak dira beren partaidetzen bidez 
emandako kapitalaren erantzuleak.

Bazkideak dira batzen dituzten akzioen 
kopuruarekiko proportzionala den kapita-

laren erantzuleak.

Gainera, industria berri horren premiei lotutako banku-
forma berriak agertzen dira, bai eta bankuak negozio 
horietan inbertitzaile eta kapitalista gisa duen zeregin 
berriari lotutakoak ere. Banku klasikoak, dirua segurta-
sunez gordetzen eta mailegu txikiak eskuratzen zituen 
erakunde gisa ulertuta, inbertsio-banka erabat garat-
zen du, kapitala kreditu eta akziodun gisa ematen 
duen negozioen etorkizunean txertatuta. Dirua kanbio-
letren bidez mugitzen da, eramailearentzako txekeen 
bidez, ordaindukoen bidez, txanponetatik urrunduz 
doan sistema oso bat garatuko da, paperezko billeteak 
errazago eta sinpleagoak izan arren. Banku nazional 
handiek, Estatuaren kontrolpean, moneta-paper ho-
rren hornidura bermatzeko monopolioa izango dute, 
herrialdeko urre erreserben arabera8. 

Kreditu-premia industriaren hedapen-aldi horren kons-
tante nagusietako bat izango da, ez soilik Ingalaterran, 
baita kontinentean eta munduan ere. Kapitalista indus-
trialei kreditua ematen espezializatutako kreditu-so-
zietateak mundu osoan zehar hedatzen ari dira he-
rrialde industrializatuetan, eta hauek gehiago izaten 
hasi dira. Enpresa- eta finantza-sare oso bat egiturat-
zen da, gero eta planetarioagoa; globalizazio-proze-
suan aurrera egiten ari gara, kapitalismo finantzarioa-
ren sorreran, konpainien mugek muga nazionalak lau-
sotzen dituzten mundu batean, negozioa ireki nahian.



Merkatua zabaltzeko eta kontrolatzeko modu berriak 
bilatzeak akordioak, bat-egiteak eta taldeko ekintzak 
eragingo dizkie korporazioei, produktuaren nagusita-
suna bermatzeko. Helburu horrekin elkartutako enpre-
sa-taldeen oinarrizko hiru forma sortzen dira: 

• Kartelak antzeko ekoizpenetan aritzen diren konpai-
nien elkarteak dira, eta merkatuko prezioei, ekoizpen-
moduei eta banaketari buruzko akordioak lortzen di-
tuzte. 

• Holding bat antzeko konpainien akzio-pakete han-
diak erosten dituen konpainia bat da, bere interesak 
bermatzeko. 

• Trustak konpainien elkarteak dira, produktu baten 
ekoizpen-prozesuko urrats guztiak kontrolatzeko, 
merkatua kontrolatzeko eta lehia ezabatzeko helbu-
ruarekin. 

Hiru enpresa-jarduera horiek, batez ere kartelak eta 
trustak, produktu horren merkatua kontrolatzeko eta 
bereganatzeko asmoz sortu ziren. Emaitza lehia as-
kearen praktikaren amaiera da, ia ezinezkoa baita en-
presa-erraldoi horien aurka lehiatzea. Kontsumitzailea 
konpainia horien interesen mende geratzen da, ezin 
baitu haiek aukeratzeko benetako askatasunik erabili. 
Abusuzko praktika horiek monopolioak dira, legeak 
kontsumitzailea babesteko kontrolatu behar dituen 
praktikak.



Merkatua 
dominatu
Edozein negozioren helburua eteki-
nak lortzea da, bistakoa dirudi. En-
presa batek inbertitzen, gastatzen, 
kontratatzen duenean, horiek egi-
teak ekarri dion kostu osoa baino 
onura gehiago lortuko dituela espe-
ro du. Inputen balioa, produktua edo 
zerbitzua egiteko behar diren ele-
mentu guztiena, output balioak 
gainditu behar du, hau da, merka-
tuaren arabera amaitutako produktu 
edo zerbitzuaren balioak. Balan-
tzeak positiboa izan behar du, gale-
rarik eta etekinik ez sortzeko9. 
Merkatu librean lehia askea da en-
presa horien bultzada-motorra, 
merkatua bereganatzeko formulak 
bilatzea eta etekinak maximizatzeko 
hura kontrolatzea. Enpresa-kon-
tzentrazioak produktu baten merka-
tua kontrolatzeko eta menderatze-
ko, produktua merkatuan modu 
ukaezinean inposatzeko eta arerioen 
lehia-gaitasuna murrizteko premia-
ren testuinguruan gertatzen dira. 

Bai AEBetan, bai Europan, enpresen 
kontzentrazio-prozesua in crescen-
do joango da, eta hainbat sektoreri 
eragingo die XIX. mendearen amaie-
ratik: ostalaritzatik, Ritz talde suitza-
rrak ia monopolizatzen du munduko 

ostalaritza-sektorea; automobilgin-
tzaren mundutik, Ford, Mercedes, 
Citroën edo Renault bezalako erral-
doi handien jaiotzak handitu egiten 
du haien tamaina eta ekoizpena 
modu esponentzialean; merkatu 
elektrikoan, berriz, General Electrics 
enpresa estatubatuarra dago, eta 
Alemanian AEG; finantza-sektorean 
Morgan bankuak lehia menderatzen 
du,… Baina merkatua monopolizat-
zeko ahaleginean nabarmentzen 
den konpainia bat baldin badago, 
Standard Oil Company izan zen, 
John D. Rockefeller akziodun nagusi 
zela petroleo-sektorean. 

Rockefellerrek taktika oso oldarko-
rrak erabili zituen lehiarekin amait-
zeko, tren-enpresekin akordio se-
kretuak lortuz bere petrolioaren ga-
rraioaren prezioa bat-batean mer-
katzeko eta, horrela, beste ekoizle 
txiki eta ertain batzuen lehia eza-
batzeko, ondoren enpresa horiek 
Standard Oil industrialeko erraldoian 
xurgatzeko. Praktika horien ondo-
rioz, Standar Oil enpresak ia% 90 
monopolizatu zuen AEBetako petro-
lioaren negozioa. 

SAKONTZEKO…

Standard Oil errefineria, 
Cleveland, Ohio, 1897



"Deskontuak, lehentasunak eta bestelako praktika diskriminat-

zaileak tren-enpresekin batera; oliobideen kontrolaren atxiki-

pena eta monopolizazioa, eta beste oliobideen aurkako jardun-

bide desleialak; merkataritza murrizteko beste enpresa batzue-

kin egindako kontratuak; metodo desleialak, hala nola prezioak 

murriztea lehia desagerrarazteko; beste enpresa batzuen nego-

zioetan espioitza, konpainia independente faltsuen funtziona-

mendua, eta petrolioaren gaineko deskontuak ordaintzea ".

XIX. mende amaierako eta XX. men-
de hasierako argitalpenek jarduera 
horiek kontsumitzaileari, enpresari 
txikiei eta, oro har, ekoizpen-siste-
mari eragindako kalteak salatzen 
hasi ziren. Jada 1890eko hamarka-
dan, Sherman senatariak trustak 
lehia askearen garapenerako kalte-
garriak zirela uste zuen; Sherman 
Antitrust legea garatu zen, baina 
petrolio erraldoi handi hau zatikat-
zeko arrazoiak egon arren, 1899rako 

Epai horren zuzentasunari buruzko 
iritziak nolabait banatuta zeuden. 
Estatubatuarren talde garrantzitsu 
batek Rockefellerren konpainiak 
lehia legitimoa suntsitu zuela uste 
zuen, beste sektore batek Standar 
Oil konpainia lehiakorragoa izatea-
gatik gailendu zela defendatzen 
zuen eta bere praktikek kontsumit-
zaileentzako prezioa murriztea lortu 
zutela. Epaia formala izan zen eta 
konpainia tamaina aldakorreko hain-
bat unitatetan desegin zen, bai 
erauzketa faseari dagokionez, bai 
petrolioa fintzeari dagokionez. 
1914an, Wilsonen administrazioaren 
garaian, lege federal bat onartu zen, 

Standard Oil beste 41 petrolio kon-
painien bazkide nagusia zen. 
Konpainiaren praktika oldarkorrak 
XX. mendeko lehen hamarkadan 
murriztu ziren arren, 1911n Justizia 
Gorte Gorenak trust gutxienez 147 
enpresatan haustea agindu zuen, 
horien artean Texaco eta Shell Oil, 
botere handiko konpainiak. Standard 
Oilen aurkako demanda Sherman 
legearen babespean egin zen, ho-
nako salaketa hauekin:

Clayton Act, aurreko legea osatze-
ko eta kontsumitzaileei eta enpre-
sen lehia askeari kalte egiten zie-
ten praktika eta monopolioei aurre 
egiteko.  

Trust kontzeptua argitzeko eta deli-
tuzko enpresa-jardunbideak definit-
zeko ahalegina eta lehia oldarkorra-
ren eta merkatuaren monopolioaren 
arteko muga hori malgua da nola-
bait, are gehiago enpresa-jardunbi-
deek eta produktu-aniztasunak 
muga berriak ezartzen dizkietenean 
gizarte- eta ekoizpen-aldaketen 
atzetik doazen legeei.

John D. Rockerfeller



Lauko taldeetan, bilatu Microsoften aurka garatutako monopolioaren aurkako prozesuari bu-
ruzko informazioa, eta Facebookek bere praktiken eta datuen erabileraren inguruan izan di-
tuen arazo legalak. Deskribatu labur-labur bi kasuak koadernoan eta horien emaitzetan oina-
rritu diren ondorioak. Kasu horiek aztertu ondoren, egin ezazue taldean enpresa-erraldoiek 
jarraitu beharko lituzketen arauen zerrenda bat, protokolo bat, lehia askea eta kontsumitzai-
leen eskubideak bermatzeko. Taldean partekatu eta erabaki zein diren praktika egokienak.

IKERTU ETA 
EZTABAIDATU



M ERKATU-EKONOMIAREN HEDAPENA, salmentarako 
pentsatutakoa eta ez autokontsumorako, 
Erresuma Batutik kontinente osora zabalduko 

da, eta, azkenik, mundu osora. XVIII. mendearen 
amaieran Ingalaterra izan zen prozesu iraultzaile ho-
nen protagonista, merkatu nazional oparo bat baliabi-
de propio eta kolonialen bidez integratuz, baina men-
de bat geroago beste nazio batzuk ekoizpen-sistema-
ren eraldaketekin bat egin zuten. 

XIX. mendean zehar, Europako gainerako lurraldeak 
industrializatu egingo dira, hori bai, askotariko errit-
moetan. Sistema berri honekin bat egiten duten lehen 
nazioak Frantzia eta Belgika izango dira. Herrialde ho-
riek fabrikaren ekoizpena konbinatuko dute batez ere 
ikatzaren meatzaritzaren ustiapenari eta merkataritza-
ren eta garraioen garapenari dagokienez, baina neka-
zari txiki eta ertainen oinarri garrantzitsu bati eutsiz, 
beren bizi-kalitatea hobetzen baitute uzta salduz eta 
merkaturako planifikatuz. Baina Europako industria-
erraldoi bati buruz ari bagara, Alemaniak Europako 
industria-sektorean duen lidergoari buruz hitz egin 
behar dugu.

Industralizazioaren 
nazioartekoa

1.4.



Alemania 1871n sortu zen, herrialde gaztea da, Biga-
rren Industria Iraultzaren prozesu betean. Beste unita-
te batean, Prusiaren bultzadaz estatu eta hiri txikiak 
bateratzea eragin zuten prozesuak aztertuko ditugu. 
Alemaniaren kasuan, batasun politikoaren aurretik ba-
tasun ekonomikoa egon zen: 1834an, estatu federale-
tan, langileen, merkantzien eta kapitalen zirkulazio 
askea baimendu zen Zollverein izeneko aduana-bata-
sun batean. Erakunde hau Prusiak kontrolatuko du na-
gusiki, merkatu integratuago baten garapena sustat-
zeko eta napoleondar gerren prozesu disruptibo lu-
zearen ondoren hau hobetzeko asmoz. Ekimen hone-
kin, trenbide sarea eraiki zen, komunikazioak hobetu 
ziren, eta Rhin ibaian zehar merkataritza nabigazioa 
sustatu zen, herrialdearen arteria egituratzaile handi 
bezala. 

Nahiz eta prusiar nagusitasunak eta botereak estatu 
batzuk batasun hau onartzeari uko egitea eragin, Zoll-
vereinen abantailak gero eta kide gehiago biltzen joan 
ziren euren mugetan. Estatuko ekimena eta ekimen 
pribatua bateratzeak industria suspertzea sustatu 
zuen, batez ere ikatzaren eta burdinaren sektoree-
tan. Trenbidearen garapena eta produktibitateari me-
sede egin zioten hobekuntza teknologikoak aprobet-
xatuz. Rhur, Sarre eta Silesiako ikatz-meategien ustia-
pena seikoiztu egingo da XIX. mendearen lehen erdian. 

Industria astunaren garapena Ingalaterrako makineria-
ren inportazioarekin hasiko da, baita eskulan espezia-
lizatuarekin ere, baina laster bertsio propio bat sortu 
zuten, itsas flotaren eraikuntzan, aipatutako trenbi-
dean, ekipamendu-ondasunetan, makinerian eta baita 
armagintzan ere, kimikaren eta elektrizitatearen heda-
penarekin batera. Alemaniako industria suspertzea 
funtsezkoa izango da herrialde berri eta handi honen 
politiken diseinuan, eta industria lasterketara beran-
duago iritsi arren, laster kontinenteko mugetan lider 
izango da. 

A) Industralizazio Alemaniarra





Pennsylvania Railroad Locomotive, 1868



Europatik kanpo, Industria Iraultza modu desberdinean 
hedatuko da, eta ez die eragingo Europako metropoliek 
kolonizatutako lurraldeei, lehengaien hornitzaile eta esku-
lan gisa balioko baitute oso merke ateratzeko. Hala ere, bi 
naziok bigarren fase horretan indar handiko industria sus-
perraldia ezagutuko dute: AEBek eta Japoniak. 

Estatu Batuetako industrializazioa lau zutabe nagusitan 
oinarritu zen: 

Baliabide naturalak askotarikoak eta ugariak dira: 
kotoia hegoaldean, burdinazko eta ikatzezko meate-
giak Apalatxeen inguruan, urrezko hobiak Kalifornian, 
petrolio-hobiak… 

Nekazaritza nagusi izango da aurrerantzean ere. 
Mendebaldeko konkista bete-betean zegoen lurra-
ren ugaritasunak, eremu erraldoiak lantzeko eskulan 
eskasia bezala, mekanizazio azkar batera eraman 
zuen, eta ia hasiera-hasieratik merkatuko nekazarit-
za garatzera. Ipar Amerikako landetxeak nekazaritza-
enpresa gisa landuko dira, eta makinetan inbertituko 
dute. 

Barne-merkatu handia dago ekoizpen handiari irten-
bidea emateko. Mendebalderantz joateak, Kalifornia-
ko urrearen sukarrak eta trenbide-sare erraldoiaren 
eraikuntzak merkatu bat osatu zuten, non produkzio 
handia hedapen betean zegoen populazio batek xur-
gatzen zuen10. 

Ahalik eta produktibitate handiena bilatzean eta ins-
talazioak eta teknologia hobetzean oinarritutako en-
presa-antolamendu berezia sortuko da, adibide gisa 
hemen sortu zela fordismoa, eta, horren ondorioz, 
ekoizpen-sistema oso eraginkorra eta enpresa-kon-
tzentraziorako joera zuena sortu zela. Korporazio 
handiak sortuko dira, burdina, altzairua edo petrolioa 
bezalako sektore estrategikoetan ikusi dugun bezala, 
merkatuko lehia-ahalmena mugara eramanez.

B) Europatik kanpoko industralizazioa: 
Estatu Batuak eta Japonia



Ameriketako Estatu Batuetako industrializazioa he-
goaldeko kotoi-ekoizpenari berezko erabilera ematen 
hasi zen, eta ez kolonia gisa. Oinarrizko baliabide ho-
rren ugaritasunak eta hurbiltasunak bultzatuta abiat-
zen da ehungintza-industria, eta, aldi berean, gero 
eta makineria gehiago beharko da, bere mugen ba-
rruan fabrikatuko dena. 1840tik aurrerako trenbide-
boomak industria astunaren hasiera ekarriko du, 
merkatu gero eta zabalago baten kohesioa sustatzen 
baita. 

Baina herrialde honen industria susperraldi handia 
Sezesio Gerraren ondoren (1861-1865) gertatuko da, 
azkenean kohesio politiko sakonagoa lortzen denean. 
Zifra hauek lagungarri izango zaizkizu prozesu horren 
dimentsioak ikusteko: 1896tik 1900era bitartean, Esta-
tu Batuek munduko industria-ekoizpenaren% 30 sortu 
zuten, Britainia Handiak% 20 eta Alemaniak% 17, azken 
horrek aitzindaria gainditzeko zorian. 

Japoniar kasuak oso gidalerro ezberdinak ditu. Ekoiz-
pen modu berriek Japoniako gizartean duten eragina 
ulertzeko, XIX. mendearen hasierako herrialde honen 
egoera ulertu behar dugu. Gizarte feudal itxi baten 
igarotzea atzerriko eragin orotara sakonki aldatuko da 
mendearen bigarren erdian Meiji garaian. 

Mugak irekitzeak ekarriko duen modernizazioak nora-
bide aldaketa bat dakar. Nekazaritza-ekonomia atze-
ratua batetik, Estatuak industrializatzeko ahalegina 
gidatu zuen, mendebaldeko makinak eta ezagutzak 
erabiliz. Gobernuak funtsezko zeregina izan zuen aha-
legin modernizatzailearen norabidean; alde batetik, 
nekazaritza-erreformarako legeak bultzatu zituen, eta, 
hasiera batean, ehungintzan ereduzko fabrika batzuk 
sortu zituen, atzerriko eskulan espezializatua kontra-
tatuz eta beharrezko makineria-mota guztiak inporta-
tuz. 

Hasiera-hasieratik, merkatu libreko ekonomia kapita-
listaren forma hartu zen, laster estatuko enpresa-eki-
menaren lekukoa hartu zuen sektore pribatuak. Ban-
kuak garatzen dira, balore-merkatua, moneta yenean 
bateratzen da, komunikazio-sarea hedatzen da… XX. 
mendearen hasierarako, Japonia Asiako lehen nazio 
industriala zen, nahiz eta lehengai gutxi izan. Politika 
erasokorrak ziren lehengaiak inportatzeko eta, ondo-
ren, manufakturatutako produktuak esportatzeko. On-
dorioz, Japoniako Inperioa gatazka ugaritan murgildu 
zen aldi horretan zehar, batez ere Mantxuriako inter-
esekin talka egin zuten ibilbideak, koloniak eta posi-
zioak sendotzeko.



Oklahomako kotoi landaketa

Esklaboak



Japonia 
Meiji
Japonia, mende honen hasieran, 
herrialde feudal bat zen, enperadore 
ahul bat zuen inperio bat, Kyotoko 
gortetik botere espiritual eta erlijio-
soaren liderra. Shogunaren bote-
rearen mende zegoen, indar arma-
tuen eta botere politikoaren buruza-
gia Edo hiritik, Tokugawa klanaren 
barnean ahalguztiduna. Shogunerri 
honek iraun zuen 250 urte baino 
gehiago. Japonia, kanpotik isolatu 
zen, atzerritarrak eta hauen eragin 
oro kanporatuz, sakoku bezala eza-
gutzen dena. Estatua, jaun feudal 
batzuek zuzendutako feudoetan 
banatzen zen, daimyoak, Edotik 
emandako aginduei jarraituz. Daim-
yoaren kontrolpean dauden gerlari 
nobleak, samuraiak, antzinako 
arauen eta ia aldaezinak ziren tradi-
zioen mende dagoen nekazal mun-
du baten gailur soziala izango dira11. 

Tokugawa aroaren gainbehera ba-
kumatsu bezala ezagutzen da 1853 
eta 1867 artean. 1863an Mathew 
Perry komodoro estatubatuarra 
Edoko kostaldera iritsi zen Japonia-
ko merkataritza estatubatuarrei 
mehatxupean irekitzeko eskatuz. 
Sakokua indarrean zegoen arren, 
amerikarren nagusitasun militarrak 

bi portu irekitzera eta hauen inter-
esetarako kontsulatua irekitzera 
behartu zuen. Daimyo askok, derri-
gorrezko sartze honi erresistentzia 
erakustea erabaki zuten, eztabaida 
eta kaos ugari eragin zituztenak, 
Boshin gerrara iritsi zirenak, shogu-
nerri erresistentziaren azken modu 
bezala. 1869an gatazka hau behin 
betiko itzali zen, Meiji aroa sendo-
tuz. 

Meiji Berrezarkuntzak, behin betiko 
abolitu zituen feudoak, eta samu-
raiak desagerrarazi zituen. Enpera-
doreak zuzendutako hedapen eta 
modernizazio prozesu bat hasi zen, 
une honetatik aurrera, Japoniako 
inperioagatik botere absolutu bat 
izango duena, irudi erdi-divinotzat 
hartzen delarik. Feudoak prefektu-
rekin ordeztuak izan ziren, antzinako 
daimyoek gidatuak, orain goberna-
riak, enperadoreari leialak Tokion, 
Edo hiriaren izen berria. Tokion go-

SAKONTZEKO…

Meiji



bernua profesionalizatu egin zen 4 
urtean behin berritu beharreko fun-
tzionarioak zituen Estatu Kontseilu 
bat sortu zenean. Hemen jabetza 
pribatua legeztatu eta zerga-politika 
moderno bat sortu zen, 1878an 
lehen gobernu ordezkatzaile bat 
lortuz alderdi politiko ezberdinekin, 
eta 1889an Konstituzio bat. 

Japoniar shogunerrian zehar atzerri-
ko eragin orori itxi bazitzaion, Meiji 
aroak atzerritarrak ezagutzeko 
ateak irekitzen ditu, zientzietan, in-
geniaritzan eta nabigazioan espe-
zializatutako atzerritarrak erabili zi-
ren Mendebaldeko berrikuntza tek-
niko berriak ikasteko. Japoniar ikasle 
distiratsuenak Europako eta AEBe-
tako unibertsitateetara bidali ziren, 
herrialdea modernizatzen laguntze-
ko behar ziren trebetasun eta eza-
gutzez kargatuta itzultzeko. XX. 
mendearen hasierarako, Japonia 
Asiako lehen ekonomia industriala 
zen, politika kolonialista aktibo eta 
bortitzarekin Pazifikoan eta Txinako 
hegoaldean, Mantxurian, mendea-
ren lehen erdian gatazka larriak era-
gingo dituena. 

Samuraien aroak bere amaiera jo 
zuen, zalantzarik gabe modernita-
teak eta egokitzapenek irabazi zu-
ten, baina zer galdu zen eraldaketa 
honekin? Tradizioa eta antzinako 
balioak mantendu al daitezke gi-
zarte industrialean? Galdera hau 
egiteko Edward Zwicken "Azken 
samurai" filma ikustea gomendatzen 
dizugu, baita Akira Kurosawaren 
"Zazpi samuraiak" interesgarria ere, 
pertsonaia hauek hurbilagotik eza-
gutu nahi badituzu. 

Samuraien 
amaiera



Oin-oharrak
1 Zentral elektrikoek energia-iturri desberdinak erabiliko dituzte elektrizitatea sortzeko. Hidroelektrikoak egongo 
dira, presen bidez metatutako ibaien indarra aprobetxatuz, edo termikoak, erregaien eta lurrun-galdaren errekun-
tzaren bidez elektrizitatea sortuz; azken horietan ikatza erretzea izango da hasiera batean garatuko dena, eta oso 
kutsagarria bada ere, gaur egun ere hedadura handiarekin erabiltzen da. Ideia bat izan dezazun, Txinako energiaren 
% 60 ikatzetik dator. Mundu mailan, ikatza energia elektrikoa sortzeko iturri gisa erabiltzea % 30 ingurukoa da, eta 
inpaktu izugarria du atmosferara egiten diren karbono-isurketetan. 

Elektrizitatea beste iturri batzuetatik sortuko da, hala nola energia nuklearretik, eolikotik, itsasaldietatik edo eguzki-
energiatik, eta, kasu batzuetan, momentuz ez guztiz garatuta. Jasangarritasuneranzko trantsizio energetikoa eta 
emisioen murrizketa klima-aldaketaren aurkako mugimendua munduko agendan daude. Alderdi hori arreta handia-
goz landuko dugu gaiaren ondorioetan. 

2 Izan ere, merkatuaren gaineko nagusitasun posizioak, Estatu Batuetako gobernua, historiako lehen monopolioaren 
aurkako ekintzak hartzera eraman zuen. Aurrerago, kontzeptu horietan sakonduko dugu. 

3 1910eko Ford-T ospetsuak, bere salmenta eta masako ekoizpenerako pentsatutako lehen autoak, mota honetako 
motorrak erabiltzen zituen. Gasolina Ingalaterrako flotaren erregai-apustua ere izan zen Lehen Mundu Gerran. Ge-
ratzeko iritsi zen, kontsumitzaile multzo handiaren banakako garraiorako sarbidearen motorra izan zen, baina kutsa-
dura arazoak sortuz, bai formatu horretan, bai dieselen moduan. Gaur egun, Europar Batasunak mugatu nahi du 
automobilgintza-industria indartsua, kontinentean enplegu-bolumen handia sortzen duen industria, kutsadura kon-
trolpean izateko; horrek autoen motorrak aldatuko ditu, industriaren birmoldaketa garesti baina beharrezko batera 
eramango gaituena. 

4 Espainiara iritsi zen lehen hiri inguruko tranbia elektrikoa Santurtzi-Bilbo linea izan zen 1896an. 

5 Orain merkatuan nagusitzen hasi diren eredu elektrikoak baztertuta geratu ziren errekuntza-motorraren aurrean, 
petrolio-industriako inbertsio handien eklosioarekin batera. Energia garbi eta berriztagarriak bilatzeko dugun beha-
rrak eredu elektrikoari itzultzen dio XIX. mendearen amaieran galdu zuen protagonismoa, neurri batean, petrolio 
gordinaren magnate handien interesengatik, Rothschild artximillonarioak kasu. 

6 Ba al zenekien Napoleon Bonapartek globoak erabiltzeko aukera aztertu zuela Ingalaterra inbaditzeko? 

7 1961ean Yuri Gagarin espaziora bidaiatu zuen lehen gizakia izan zen, urte batzuk geroago, 1969an, Michael Co-
llins, Neil Armstrong eta Buzz Aldrin estatubatuarrak, Apolo 11 misioan, ilargia zapaltzen lehen gizakiak izango dira.



8 Moneta forma berri honek XX. mendean zehar garatzen jarraituko du. 1971n, Nixonek, urre patroia bertan behera 
utzi zuela iragarri zuen, banku nazionalei dirua sortzeko marjina handiagoa eman zien erabakia, baina, aldi berean, 
merkatuaren aldakortasun handiagoa eragin zuena. Diruaren balioa, kontuzko kontzeptu fisiko batekin bat ez zeto-
rrelako, herrialdearen beraren ahalmen ekonomikoarekin baizik. 

9 Izan ere, teoria marxistaren arabera, langileak input gisa sortutako onurek, oro har, bere soldataren balioa gaindit-
zen dute; estra bat sortzen da, gainbalioa, eta horren jabe enpresaria da. Gainbalio hori kalkulatzeko, formula hau 
erabili ohi da: 

Gainbalioa = diru sarrera-ekoizpen-kostuak 
 
Ekoizpen-kostuak kapital konstantetik (makinak, energia, etab.) eta kapital aldakorretik (langileak) eratorritakoak 
dira; beraz, formula honela geratuko litzaiguke: 

Gainbalioa = diru-sarrerak – (Kapital konstantea + kapital aldakorra) 

Gainbalioaren tasa aurkitzeko, gainbalioa kapital aldakorraren balioarekin zatitu beharko genuke, eta ehuneko ho-
rrekin biderkatu; horrela, soldatan sartzen ez den langileak sortutako aparteko balioaren ehunekoa aurkituko genu-
ke. Bidezkoa al da gainbalio hori? Ez? Hemen interpretazio desberdinak ditugu, gainbalio hori langileen artean bir-
banatu beharko litzatekeela uste dutenena, beren lanarekin lotura zuzena duelako, eta gainbalioak enpresaburuaren 
arriskua negozio bati ekitean balioesten duela uste dutenena. Puntu justua interpretatzen duenaren ideologia- eta 
gizarte-posizionamenduaren araberakoa izango da. 

10 Mendebaldeko konkistaren alderdia aurrerago landuko dugun arren, ezin dugu funtsezko egitate bat alde batera 
utzi. Biztanleriaren gorakadaz ari garenean, zehaztu behar da Europako immigrante-jatorriko biztanleak direla. In-
diako populazio sorterrikoa gutxitu egingo da aldi honetan. 

11 Samurai kontzeptua, X. mendean agertzen da, enperadoreari "zerbitzatzen diotenak" ideiarekin lotuta. Borrokara-
ko zuten trebetasunagatik bereizten ziren, bushidoan aditu handiak ziren, gerlariaren bidean. Bere portaera ukaezi-
na izan behar zen, bizitzaren eta heriotzaren arteko jarioaren barruan harmonia espiritualaren bilaketari lotutako zen 
filosofiaren barruan, atzerritarrak eta gizartearen gerrari lotu gabeko kideak ere beheragokotzat hartzen zituzten 
arren. Ezin ditugu gudari horiek idealizatu, baina, egia esan, liluratzeko ahalmen handia dute beren arduragatik, tre-
betasun handiagatik eta autokontrolagatik. 

Samurai batek bere jaunaren ohoreari eta zerbitzuari ematen zion garrantziaz jabetzeko, seppukuaren praktika ai-
patu behar dizugu: suizidio errituala, zeinean samuraiak bere bizia ematen baitzuen bere jaunari gerran huts egin 
ziolako. Garai hartako gizarte japoniarrak miresteko moduko errespetuzko ekintzatzat zuen, baina muturreko egoe-
retara eraman zuen: Torii Mototada samuraiak askoz etsai handiago baten aurka gudu bat galtzeagatik egin zuen, 
baina bere jaunari ihes egiteko eta armada bat batzeko denbora emanez, azkenean garaitzeko; bere “porrotaren” 
desohoreak, bere egoeran garaipen bat ezinezkoa izan arren, seppukua egitera eraman zuen gerra amaitu ondoren. 
Ez al da ohorearen kontzeptua urrunegi eramatea?






