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 Bi Industria-Iraultzen garaian gertatutako aldaketa teknologiko eta produktiboek, 
iraultza liberalaren prozesu paraleloarekin batera, gure egungo mundua hurbiltzen 

diguten garrantzi handiko eraldaketak eragingo dituzte. 

Zaila da aldaketa horien irismena kualitatiboki zenbatzea eta balioestea, ondorioak 
asko eta oso sakonak baitira. Industria-mundu berri honen zenbait alderdi aztertu-

ko ditugu, demografian, hirietan, paisaian eta, jakina, gizartean.
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L EHENENGO INDUSTRIA IRAULTZAREN arrazoietan aipat-
zen dugun bezala, populazioaren hazkundea 
prozesu horren kausa eta ondorio da aldi berean. 

Hasieran, hazkunde demografikoa batez ere Ingalate-
rran gertatzen da, eta, eraldaketa ekonomikoen aurre-
rapenarekin eta hedapenarekin, boom hori ia Europa 
osoan finkatuko da. Izan ere, gure eztanda demogra-
fikoaren hasieraz ari gara, herrialde garatuenaz1. 

Zifrak alderatuz gero, prozesua erraz ikusten da: 1800. 
urtean, Europako biztanleria 190 milioi ingurukoa zen, 
eta ehun urte geroago, 400 milioi ingurukoa. Popula-
zioa bikoiztu egiten da mende batean, aurretik pen-

tsaezina zen hazkunde naturalaren erritmoa. Zeri zor 
zaio prozesu hori? Europarren jaiotza-tasa altua da 
oraindik ere: lan berrien ugaritasunagatik lehenago 
emantzipatzen ziren gazte ezkontzak, oraindik anti-
sorgailurik ez egotearekin batera, jaiotza-tasa handia 
mantenduko zuten, eta ‰ 30etik gorako zifra izango 
zuten. Horren kontrola ez da luzatuko XX. mendera 
arte, familia-plangintzarako sarbidearekin, sexu-ha-
rremanak eta amatasuna bereiztea ahalbidetzen duten 
antisorgailuetarako sarbidearekin, alegia. Hilkortasu-
naren baldintzak aldatzeak lagunduko digu hazkunde 
hori ulertzen. 

Hazkunde 
demografikoa 
& migrazioak

1.1.

A) Hazkunde demografikoa



tu zuen ‰ 25etik behera, eta Europako bizi-itxarope-
na 35 urte ingurutik 1800ean ia 50era 1900ean han-
ditzea lortu zen. Kontuan hartuta balio horiek Europa-
ko batez besteko bat direla, eta herrialde batzuetan 
industrializazio- eta modernizazio-prozesuak erritmo 
motelagoan egiten duela aurrera, Mediterraneoaren 
inguruan eta Europa ekialderantz iraultza demografiko 
horren inpaktu askoz ere txikiagoarekin, biztanleriaren 
bizi-itxaropenaren aldaketa esanguratsu bati buruz ari 
garela ondoriozta dezakegu. 

Elikaduran egindako hobekuntzek biztanle indartsua-
goei eta bizirauteko gaitasun handiagoei eusten la-
guntzen dute. Medikuntzaren arloan ere aurrerapen 
ugari egingo dira, hala nola Louis Pasteurrek elikagaie-
tan germenak murrizteko pasteurizazio-prozesuaren 
eta antraxa edo amorrua bezalako gaixotasunen aur-
kako txertoen aurkikuntzaren inguruan2, edo Robert 
de Kochen bakteriologiako ezagutzak tuberkulosiaren 
baziloa eta kolera aurkitzearen inguruan. Baterako ho-
bekuntzen efektuak hilkortasunaren inpaktua murriz-
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Horrek ez du esan nahi hondamenezko hilkortasuna 
berriro agertzen ez denik, ezin dugu alde batera utzi 
70 milioi pertsona inguru hil zituzten bi mundu-gerren 
eragin izugarria, edo pandemiaren inpaktua, Espainia-
ko gripeak (1918-1920) 50 milioi pertsona inguru hil 
zituena. Hondamendi horiek populazioaren hazkun-
dearen erritmoa eta bizi-itxaropenaren hazkundea 
murriztuko dituzte maila globalean, baina joera oroko-
rrak hazten jarraituko du. 

Mundu mailako hazkunde hau ondo baliotzeko, he-
men bi datu txundigarri doaz: munduko populazioa 
1800ean 900 milioi biztanle inguruan kalkulatzen da, 
1950ean 2500 milioi inguruan, eta erritmo hori eten-
gabe hazten joango da, 2020an 7700 milioi biztanle 
inguruan hitz eginez. Hazkunde hain bizkorraren azal-
pena aurrerago azalduko dugu beste unitate batean, 
baina galdera hau utziko dizugu: antisorgailuen eta 
familia-plangintzako metodoen erabilerak herrialde 
garatuetako familien tamaina murriztu badu, ugalkor-
tasun-tasa (belaunaldi-ordezkapena bermatzen duen 
kopurua) 2,1era edo gutxiagora murriztu arte, zergatik 
jarraitzen du hazten populazioak?3



Familia



Demografiaren inguruko beste fenomeno aipagarri bat 
garai horretako biztanleria-mugimendu garrantzitsuak 
dira, migrazioak. Aldaketa horiei dagokienez, funtsez-
ko bi alderdi aipatu behar ditugu: landa-hiri mugimen-
duak eta kontinente arteko migrazioak. 

Industria-Iraultzak lehen ez zeuden milaka lan-aukera 
eskainiko dituen arren, laster gaindituko ditu presio 
demografikoak, biztanleria lan-merkatuko aukerak 
baino erritmo biziagoan hazten ari baita. Presio horri 
gehitzen badiogu segurtasun eta azkartasun handia-
goz eta prezio hobean bidaiatzeko aukera masa-ga-
rraio berriekin, gehi Europako gobernuek eremu kolo-
nialetan edo beste kontinente batzuetan aukera be-
rriak irekitzeko egindako deia, europarrek beste eremu 
batzuetara migratzeko egiten dituzten mugimendu 
handiak ulertuko ditugu. 

Gaur egun Afrika, Amerika edo Asia kontinente arteko 
migratzaileen igorle handitzat hartzen baditugu ere, 
lehen Europako migrazio-olatu handien hartzaile izan 
ziren. Hazkunde demografikoaren eta lanaren arteko 
desorekak, 1800 eta 1914 artean, 60 milioi europar 
ingururaino eraman zituen beste kontinente batzueta-
ra. Langile horietako asko amets amerikar handia lor-
tzen saiatu ziren, baina patuak askotarikoak dira: He-
goafrika, Siberia, Australia… 

XIX. mendearen hasieran, jada industrializatuta zeu-
den zonaldeak ziren emigratzaileen igorle nagusiak; 
batez ere, emigrante britainiarrei buruz ari gara. 
Mendearen amaiera aldera, industrializazioa erabat 
garatu ez bada ere Mediterraneoko herrialdeak, Ita-
lia, Espainia, Grezia eta Turkia izango dira, eta baita 
eslaviar eremuak ere, migrazio-fluxu handienak isur-
tzen dituztenak. Azken hauetan, erritmo biziagoan 
hazten hasi den populazioa, landa-gainpopulazioa, 
mekanizazioaren garapen motela, eta oraindik ere in-
dustria-garapen txikia duten hirietan lekurik ez egotea, 
etorkizuna erbestean bilatzera bultzatuko du. Europa-
tik kanpo, txinatarrek emigrante ugari ekarri zituzten, 
batez ere Estatu Batuetara4, Kubara edo Perura joan 
zirenak. 

B) Migrazioak



Gosea izan zen, zalantzarik gabe, gaitzespen-faktore-
rik indartsuena, baina austrohungariar, turkiar, alema-
niar eta errusiar inperioetako gutxiengoen jazarpen 
politikoek, Errusia tsarrean juduei egindako erlijio-ja-
sarpenek eta herrialde zentraletako politika inperialis-
tek (administraziorako jendea biltzen zutenak eta ko-
lonietako armadarentzat) bultzada eman zioten emi-
grazioari.



XII. mendetik aurrera Irlanda britai-
niar domeinuen zati zen, Ingalate-
rraren parekotzat hartzen ez zen 
lurraldea. Izan ere, XIV. mendetik 
aurrera Kilkenny Arauek gaelikoa 
erabiltzea, irlandar ohiturak eta ez-
kontza mistoak debekatzen zituz-
ten; XVII. mendean Cromwellek ir-
landar lurrak eta ondasunak desja-
betzea agindu zuen ingeles kolo-
noentzat. Irlandarrek nekazari egin 
zuten lan ingelesentzat, garia Inga-
laterrara eramateko, eta haientzat 
patatak lantzen produktibitate han-
dikoak zirelako. Irlandarrentzako 
patata monolaborantza, ondorio lat-
zen arazo bihurtu zen 1845ean la-
borantza hau suntsitu zuen izurri-
tearekin. Parlamentu ingelesak ez 
zien irlandar nekazariei lagundu, 
garia beti bezala esportatu zen in-
gelesentzat, 200.000 soldadu bidali 
zituzten balizko matxinadak kontro-
latzeko, eta goseak Irlanda suntsitu 
zuen. Milioi bat irlandar gosez hil 
ziren. 

Goseari hotza gehitu zitzaion, beren 
etxeetatik bota zituzten, beren jabe 
ingelesei errentamenduak ordain-
tzerik izan ez zutelako. Thomas 
Carlyle idazle britainiarraren esaldi 
honek argi eta garbi erakusten du 

horietako batzuk, izatez, hondoratu 
egin ziren gehiegizko pisuagatik. 
New Yorkera iristea lortu zuten ir-
landarren zoritxarrak ez ziren amait-
zen aukeren lurraldea zapaldu on-
doren. XIX. mendeko 50-60ko ha-
markadetan, "Amerikar zaharrek" 
irlandar pobre, analfabeto eta katoli-
ko horienganako gorroto handia sor-
tu zuten. 2002ko Martin Scorsesse 
zuzendariaren "Gangs of New York" 
film epikoak irlandarren eta amerikar 
zaharren talde antolatuen arteko 
tentsioak erakusten ditu, muturreko 
indarkeria giroan, non gaur egungo 
New York kosmopolita onartzea zai-
la den. Kontsultatu film honi buruzko 
gure fitxa lan honi buruz gehiago 
jakiteko. 

"No Irish need apply" kartelak nego-
zio askotan eskegita zeuden, eta 
etorkin horietako asko harrera-zen-
tro moduko batean amaitu ziren, 
non erabateko obedientzian lan egi-
tera behartzen zituzten. Baina bat-
zuek aurrera egitea lortu zuten, po-
breziatik ihes egitea, eta amerikar 
burgesia oparoaren parte izatea. 

An gorta 
mor

SAKONTZEKO…

britainiarren jarrera krisi honen au-
rrean "Irlanda elefante baten bidea 
gurutzatzen duen erdi gosez hildako 
arratoi bat bezalakoa da. Zer egin 
behar du elefanteak? Zanpatu, zeru-
tik, zanpatu“. 

Irlandar asko saiatu ziren tragedia 
honetatik ihes egiten eta euren bi-
zitzak salbatzen Estatu Batuetara 
emigratuz, baina bidaia hau ere 
arriskuz inguratuta zegoen. Mafia 
trafikatzaileek itsasontziak bidaia-
riez gainezka kargatzen zituzten, 
"Hilkutxa-ontziak" bezala ezagutzen 
zirenak, denentzako ur eta janari 
gutxiegi emanez. Pilaketa honetan, 
asko hiltzen ziren itsasontzietan, eta 



Muturreko pobrezia-egoera horiek, mafiak bidaia arriskutsuak kontrolatuz, eta zalantzazko harrerak XIX. 
mendeko gauzak zirela esan genezake! Gaur egun, antzeko egoerak hainbat testuingurutan errepikat-
zen dira. Mediterraneoa gerratik eta pobreziatik ihes egiten duten pertsona askoren hilobia bihurtzen ari 
da, jende askok Europako kostaldera iritsi nahi dutelako aukera baten bila.  

Binaka, bilatu Mediterraneoan gertatzen ari diren migrazio-mugimenduei buruzko informazioa. Saiatu 
datu hauek aurkitzen: 

• Migrazio horien jatorria eta arrazoiak. 

• Mediterraneoko bidaia: mafiak eta ontzien baldintzak. 

• Mugimendu horien gutxi gorabeherako zifrak, eta horiek itsasoan eragindako heriotzena. 

• Harrera helmugako herrialdeetan: migrazio horiei buruzko Europako politikak. 

Europar Batasunaren esteka honen bidez informazioa bilatzen hastea iradokitzen dizugu. 

Azkenik, gerragatik, indarkeriagatik eta etorkizunik ezagatik Siriatik kanporatutakoei harrera egiten die-
ten errefuxiatu-eremuen deskribapen laburra egin dezazuela gomendatzen dizuegu. Deskribatu labur-
labur eremu horiek eta biztanleen bizi-kalitatea. Izuaren bidaia hitz gakoen bila has daiteke: Moriako 
errefuxiatu-eremua. Laburbildu ondorioak eta apuntatu koadernoan ideia garrantzitsuenak, eta parteka-
tu ikaskideekin.

Migrazioen gaiak berebiziko garrantzia du gure egungo mundua ulertzeko 
eta antolatzeko. Lortu duzuen informazio horrekin guztiarekin, drama honi 
buruzko ondorioak eta ikuspegiak webgune eta istorio batean islatzeko 
eskatzen dizuegu, Industria Iraultzak sortutako Euskal migrazioak eta 
horien ondorioak beste etorkin batzuek gaur egun jasaten duten egoe-
rarekin alderatuko dituen ikusizko lan batean. Arazo hori etorkizun hurbi-
lean konponduko da edo hainbat faktorek okerrera egin dezakete? Jardue-
ra honen deskribapen zehatzagoa aurkituko duzue gure proiektuen gidan.

KLASEKO JARDUERA

PROIEKTUA

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170629STO78631/la-crisis-migratoria-en-europa


Euskal 
Diaspora

Beste eskualde batzuetan bezala, 
XIX. mendean euskal nekazal mun-
duaren gainpopulazioa, 1846-1847-
ko goseteetan areagotua, gerra na-
poleoniko eta karlisten etengabeko 
indarkeriak, 1853an espainiar emi-
grazioa Latinoamerikara liberalizat-
zearekin batera, euskaldunen des-
plazamendu handia eragin zuen. 
XIX. menderako, "Amerikak egitera", 
euskal diaspora bezala ezagutzen 
dugun fenomenoa da. 

Lehenengo helmugak Mexiko, Peru 
eta Venezuela izan ziren, ondoren 
Argentina eta Uruguaira jaisteko. 
Eremu horietan garatu ziren infor-
mazio- eta harrera-sareek euskal-
dunen mugimendua erraztu zuten, 
ez bakarrik goseari ihes eginez, bai-
zik eta aukera berri baten bila. Arra-
kasta eta aukera handien istorioek 
milaka euskaldun erakartzen zituz-
ten, hala nola maiorazkoarengatik 
baserria oinordetzan hartuko ez zu-
tenak, baita meatzearen lan izuga-
rriak ere erakartzen ez zituenak ere. 
Pampako artalde erraldoiak artzain-
tzea askorentzat bizi-aukera hobea 
zen. 

Amerikatik arrakatatsuenek pasar-
teak bidaltzen zizkieten senide eta 
lagunei, 15 eta 25 urte bitarteko gi-
zon gazteei, abentura honetan la-
guntzeko. Horren ondorioz, hizkun-
tzari eta ohiturei eutsi zitzaien ere-
mu horietan, eta lotura estuak man-
tendu ziren Euskadirekin. Euskal 
etxeak ugaritu egin ziren heldu be-
rriak ziren euskaldunekiko harreman 
eta laguntzarako leku bezala, gaur 
egun iraun duten lotura bateratuak 
finkatuz, Idahoko Basque Museum 
and Cultural Center-a, eta Argentina 

SAKONTZEKO…

https://basquemuseum.eus/
https://basquemuseum.eus/
https://basquemuseum.eus/


edo Uruguaiko euskal etxe ezberdi-
nek horren fede ematen dute. Su-
kaldaritzako txokoak eta musean 
jolasteko aukera duzu Amerikako 
hainbat tokitan! Kontsultatu webgu-
ne hau zentro horiek non aurkitu eta 
horiei buruz jakiteko. 

Indiano horietako batzuk Amerikan 
aberastasun handiak bildu ondoren 
itzuli ziren, bai behartuta, bereziki 
1898an Kuba eta Puerto Rico kolo-
niak galdu ondoren, bai jaioterrira 
itzuli nahi izateagatik. Ziur ikusi ditu-
zula eraikin itxurako buelta honen 
hondarrak. Indianoen etxeak jauregi 
ikusgarriak ziren, askotan zuriz edo 

kolore alaiz margotuak, lorategi 
zainduekin, non palmondo garaiak 
gailentzen ziren. Zuhaitz exotiko 
hauen landaketa, eskuak beteta it-
zultzen diren seme-alaba aberats 
hauen nortasun ikur bihurtu zen. 

Ez zituzten soilik etxebizitza berriak 
eraiki, negozio eta enpresetan in-
bertitu zuten, eskolak, ospitaleak, 
unibertsitateak eraiki zituzten. On-
dare honen zati bat ikusi nahi badu-
zu, La Encartada museoko gure fit-
xara joan zaitezke, Balmasedan 
zehar ordezko plan bat proposatzen 
dizugu, non eraikin hauekin topo 

egin ahal izango duzun. En-

karterrietako eremu osoa aberatsa 
da ondare mota honetan. Arabako 
Amurrio herria ere bisita dezakezu 
indianoen etxeen adibide ederrak 
ezagutzeko, eta Gipuzkoan Idiaza-
balgo herria. 

Ba al zenekien gazta onaren mugarri 
hau indiar eraikuntzak ikusteko patu 
bikaina ere badela? Kontsultatu gure 
fitxa Euskadiko ibilbide indianoari 
buruz, eraikin hauek bisitatu nahi 
badituzu eta euskal migrazioaren 
historia sakonago ezagutu nahi ba-
duzu.

https://www.euskaletxeak.eus/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=191&lang=eu_ES
https://www.euskaletxeak.eus/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=191&lang=eu_ES


Europar gehienek Ameriketara emigratu zuten, eta 
Estatu Batuak izan ziren, mendebalderanzko hedapen 
betean, emigrante gehien hartu zituen nazioa; europa-
rren ia % 60k aukeratu zuten zerumuga hori. "Amerikar 
zaharrek", XIX. mendearen hasieran AEBetara iritsi zi-
ren lehen etorkin oldeek, ez zuten hain begi onez ikusi 
italiarren, eslaviarren, greziarren edo juduen etorrera 
1880tik aurrera; beste hizkuntza batzuek, beste ohitu-
ra batzuek, beste erlijio batzuek (katolikoak, juduak 
eta ortodoxoak ziren) harrera hotzagoa aurkitu zuten 
garai horretan, baita bortitzagoa ere, tentsio sozial 
garrantzitsuak sortuz5. 

Beste eskualde batzuek, Brasilek edo Argentinak 
kasu, Europa hegoaldetik emigratzeko dei gehiago 
egin zuten, hurbiltasun linguistikoagatik. Kolonia inge-
lesek, Hegoafrikan, Australian eta Zeelanda Berrian, 
britainiar bolumen handiak ere hartu zituzten; lau milioi 
errusiar baino gehiagok Uralak zeharkatu zituzten Si-
beria hotzean mundu mailan ezartzeko… Industrializa-
zioaren eta Europako hazkunde demografikoaren era-
ginak ondorio garrantzitsuak izango ditu etorkin hauek 
jaso zituzten herrialdeen populazioaren osaketan, ohi-
turetan eta garapen politiko eta ekonomikoan. 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

18
20

18
30

18
40

18
50

18
60

18
70

18
80

18
90

19
00 19

10
19
20

19
30

19
40

Txina Mexiko Kanada
Hungaria Errusia Italia
U.K Alemania Irlanda

https://www.youtube.com/watch?v=fiPq7C06zjQ&t=9s


Natiboak
SAKONTZEKO…Beren jatorrizko populazio indigena 

propioa zuten lurraldeetako askok 
Europako migrazioaren helmuga 
ziren, bere bertako hizkuntza eta 
ohiturekin batera. Europarren fluxu 
masiboek, bizimodu tradizional hau 
sakon nahastu zuten, eta zenbait 
populazio murriztu zituzten, ia 
desagertzear utzi arte. Atal honetan 
bi tragedia handi jorratuko ditugu: 
Australiako aborigenena eta Ameri-
ketako Estatu Batuetako indiarrena. 

Australia, Ozeaniako uharte-konti-
nente handia, oso urrun zegoen lu-
rralde bat zen, eta, beraz, Hego It-
sasoetako eremu hauekin lehen ha-
rremanak berantiarrak izan ziren. 
James Cook esploratzaile ospetsua 
HMS Endeavour itsasontzian 
1770ean iritsi zen bere kostaldera, 
eta 1779an Ozeano Barean egin 
zuen azken espedizioan Hawaiiko 
buruzagi indigena batek labankadaz 
hil zuen hondartzan. Lehen kontak-
tuak zailak izan ziren, espedizio bri-
tainiarrek, mendebaldeko nagusita-
sun kulturalari buruzko ikusmolde 
oso itxiek mugatuak, indigenen hori-
zonte tradizionala ulertu ez zutela-
koan. Emaitza, sumisio harreman bat 
izan zen, Europako metropolien gai-
tasun teknologiko eta armamentisti-
ko handiagoaren ondorioz. 

1788an, zortzi hilabeteko bidaiaren 
ondoren, Australian geratu nahi 
zuen lehen flota ingelesa. Uharte 
handi batera iristen dira, gutxi gora-
behera 750.000 aborigenek popu-
latua. Lehen kolonoak britainiar kar-
tzelak betetzen dituzten preso inge-
lesak izan ziren. 1793tik aurrera, ko-
lono askeak ere batu zitzaizkien, 

aukera eta lur berrien bila. Mende 
batean 160.000 preso eta 200.000 
kolono iritsi ziren haren kostaldera. 
Fluxu horiei 1850etik aurrerako txi-
natar populazioa gehitzen diegu, 
urrearen sukarrak erakarria, eta 
Queenslandeko azukre sail handie-
tan lan egiteko erreklutatutako uhar-
tetarrak. 

Aborigenen gaineko eragina suntsit-
zailea izan zen: indarkeriak, Mugeta-
ko gerretan aborigenen aurkako ge-
nozidioekin, baztangen epidemiekin, 
barizelarekin, gripearekin eta elgo-
rriarekin batera, eta orain arte uhar-

tean ezezagunak ziren gaixotasun 
benereoekin batera, Australiako biz-
tanleria indigena 1770 eta 1900 ar-
tean ia ehuneko laurogeita hamar 
murriztu zuen. Gizarte nomada abo-
rigena, ehiza-bilketara ohituta ze-
goena bere milaka urteko eskual-
deetan, desegituratu egin zen lurre-
tarako sarbidea galtzearen ondorioz. 
Horietako askok errealitate horreta-
tik ihes egin zuten inportatutako 
drogen bidez, hala nola alkohola, 
tabakoa edo opioa.

Itsasontzia



1960ko hamarkadara arte aborige-
nek ez zuten botoa emateko esku-
bidea lortu, eta 2008an Australiako 
Gobernuak ofizialki barkamena es-
katu zien aborigenei egindako sa-
rraskiengatik eta lapurtutako belau-
naldiengatik, hau da, beren famili-
etatik erauzi eta indarrez harrera-
zentro eta -familietara eramandako 
milaka haur aborigenei. Kopuru hori 
100.000 ingurukoa dela kalkulatu da. 
Gaur egun ere, populazio horrek gi-
zarte-bazterketa pairatzen du, ber-
tako biztanleekin harreman gutxi 
duten ghettoetan bizi dira, eta bat-
zuek antzinako lurretan erreserbak 
egitea aukeratzen jarraitzen dute, 
gure ustez munduko kulturarik 
zaharrena dena babestu nahian. 
Drogek, kriminalitateak eta pobre-
ziak estigmak izaten jarraitzen dute, 

eta horiek astintzen dute kolektibo 
hori. Gaur egun, Australiako biztan-
leen% 3 dira, eta oraindik ez dute 
itxi eskubideak eta etorkizunerako 
aukerak aldarrikatzeko kapitulua, 
herri horrek oraindik ez baitu bere 
burua jotzen bere patuaaren jabet-
zat bere herrialdean. Tragedia ho-
nen zati bat ezagutu nahi baduzu, 
hau da, bizitza eta gizartea ulertze-
ko bi modu oso desberdinen arteko 
talka, europarra eta aborigena, 
2008ko Baz Luhrmannen “Australia” 
filma ikustea gomendatzen dizugu. 
Kontsultatu horri buruzko fitxa gure 
filmen atalean.  

Amerikan, Gerra Indiarrak bezala 
ezagutzen ditugu Estatu Batuetako, 
Kanadako jatorrizko herri iparrame-
rikarren aurka eta kolono zurietako 

gobernuen arteko gatazka eta gerra 
txikien multzoa. Prozesu luze eta 
suntsitzailea da hau populazio indi-
genentzat, AEBetan 1890ean amai-
tuko dena Wounded Kneeko sarras-
kiaren ondoren. Britainiar eta fran-
tziar kolonien garaian, 13 kolonien 
eremu atlantikoan gatazkak sortuko 
dira, baina mendebalderanzko he-
dapen prozesua, Mendebaldeko 
konkista handia, izango da kolono 
zurien eta indigenen arteko gataz-
kak ugarituko dituena. Black Haw-
keko Gerrak (Belatz Beltza), Black 
Hillsenak Sioux eta Lakotarren aur-
ka, Apaches eta Navajotarren aur-
kako gerrak, Indiako nazioen aurka-
ko talka honetan gertatzen diren 
mugarri nagusiak dira, Ozeano Pazi-
fikoarekiko kolonizazioa gertatzen 
den heinean.  



Prozesu honekin amaituz, 1887ko 
Dawes Legeak, AEBetako presiden-
teari, boterea eman zion bertakoen 
lurralde tribalak banakako esleipe-
netan banatzeko, nomada hauek 
nekazari independente bihurtu eta 
estatubatuar hiritartasuna lortzeko. 
Praktikan, lege honek, indiarrak, eu-
ren etxe eta lurraldeak uztera 
behartu zituen, erreserbetan gor-
detzeko, non, euren antzinako bizi-
modua, mugimenduan, biltzean eta 
ehizan oinarritutakoa, betikotzea 
ezinezkoa zen. 

Indigenak menderatu ondoren, zu-
riek erreserbetara eraman zituzten 
bertako biztanleak, hauen bizi-kali-
tateaz gutxi arduratuz. Aldi berean, 
bertakoen ezagutzarekiko jakin-
mina sortu zen, eta, horren ondo-
rioz, Edward Curtis argazkilariak 
indiar hauen eta hauen ohituren do-
kumentazio eta argazki lan handia 
egin zuen, J.P. Morganek berak fi-
nantzatua. Lan horren ondorioz, The 
American Indian artxiboa milaka ar-
gazki, soinu-grabazio eta testu-
orrialderekin bildu zen, desagertzen 
ari ziren kulturak babestu nahian. 

Amerikar natiboak gaur egun Estatu 
Batuetako biztanleriaren % 1 dira, 
310 erreserbatan eta 562 tribu nati-
botan banatuta. Talde horiek eza-
gutzen duten pobrezia, droga eta 
kriminalizazio maila nazioko batez 
bestekoa baino handiagoa da, berez 
altua oro har. Erreserba askok oina-
rrizko zerbitzurik gabe jarraitzen 
dute, hala nola edateko ura, elektri-
zitatea eta Internet. 

Ipar Amerikako Mendebalde Zaha-
rraren mundua hainbat filmetan 

erretratatua izan da, eraikuntza na-
zionalaren parte eta, nolabait, he-
rrialdearen sorrerako mito bezala. 
Errealitate horri buruzko ikuspegiak 
desberdinak dira: alde batetik, ne-
kazarien eta bakeroen mitifikazioa 
dugu, pistoladunekin lotuta, indioen 
indarkeriaren aurrean; bestetik, 
ikuspegi kritikoago bat dugu, talka 
kulturala ulertu nahi duena, eta ber-
tako kultura aberatsa galerarena 
liskar desorekatu batean salatuz. Bi 
ikuspegietatik film ugari gomendatu 
ahal izango genizuke, interpretazio 
honen genero konplexuagoa uler 
dezazun, hau da, zinemagintzaren 

generoa. Baina arazoari bi ikuspegi 
desberdinetatik heltzen dioten bi lan 
handi aukeratu ditugu: Basamortuko 
zentauroak John Forden maisulan 
handitzat jotzen da. John Wayne 
protagonista duen film magistrala 
da, eta generoko klixe batzuk, India-
ko mehatxua eta arrantxoen beldu-
rra kondentsatzen ditu, paisaia han-
diekin batera. Otsoekin dantzan la-
nak beste ikuspegi bat erakusten 
digu, hondamendiarena, giza kultu-
raren barruan, pelikula mugikor ho-
rrek ulertzen lagunduko dizuna. 
Kontsulta itzazu bi fitxak gure filmen 
atalean. 



F UNTSEAN NEKAZARITZAKOA DEN mundu batetik indus-
tria-ekoizpenera pasatzeak aldaketa handia eka-
rriko du, ez bakarrik ekoizpen-sistemarentzat, bai-

ta ingurunearen eraldaketa oso bat ere. Ikusi dugu 
kontinente arteko biztanleria-mugimendu handia, mi-
grazio handiak beste herrialde batzuetara eta baita 
kontinenteetara ere eramango dituena; baina, zalan-
tzarik gabe, populazioaren desplazamendu-fenome-
norik handiena landa-eremuaren eta hiriaren artean 
gertatuko da, eta hori landa-exodoa da.

Datu bat baliagarria izan daiteke aldaketa horren sa-
kontasuna ikusteko: 1800. urtean populazioaren % 10 
soilik bizi zen hirietan, eta mende horren amaierarako 
populazioaren % 40 ingurukoa zen. 1900. urtean 
munduko hamabi hirik milioi bat biztanle baino gehia-
go zituzten, mega-hiriez hitz egiten dugu kopuru 
hauekin. Fabrika handiak hiriguneetan daude. Inguru 
hauek biztanle kontzentrazio handiak dituzte, lantegi 
hauetako langileak, euren lantokitik ahalik eta ger-
tuen biziko direnak. Hiri garaikideak ezaugarri berriak 
izango ditu, biztanle berrien fluxu masibo honetara 
egokituz.

Hirien 
mundua

1.2.



Egungo 
hiriak

SAKONTZEKO…Hiriak organismo bizidunak dira, eta 
milaka biztanlek garatzen dute hor 
beren bizitza. Landa-guneetatik be-
reizten dira populazio-dentsitate 
handiagoagatik eta herriek baino 
maila ugariagoko funtzio politiko, 
ekonomiko eta administratiboak ga-
ratzeagatik, gainera, eragin handia 
dute herriengan eta haien jarduere-
tan. Hiriek zerbitzu gehiago eta 
komunikazio hobeak dituzte, eta 
enpresa handiak erakartzen dituz-
te; beraz, lan-merkatu handiagoa 
sortzen dute. 

Hiri-ingurune horren barruan, hona-
ko espazio hauek bereiz ditzakegu: 

• Hirigune historikoa: hirigune his-
torikoa, zaharberritze-egoera 
desberdinetan dauden kale zaha-
rrak dituena, eta antzinako eraiki-
nei, harresiei, elizei, jauregiei bu-
ruzko erreferentzia historikoak 
dituena. Kaotiko samarra izan dai-
teke, antzinako eraikuntzagatik, 
eta saltoki tradizional eta moder-
noen sare trinkoa izan ohi dute. 

• Zabalgunea: XIX. mendean gerta-
tutako hirien hedapena, Industria-
Iraultzaren ondorioz hiri horien 
hazkundearen aurrean. Ondo an-
tolatutako guneak dira, hirigintza-
egitura argia dute, ondo komuni-
katua, kalitatezko eraikinak eta 
zerbitzu eta berdegune onak. Ka-
leen kokapena hiribide handiekin 
egituratzen zen, hala nola Hauss-
mann baroiak Parisen proposatu 
zituen erreformekin. Komunika-
zioak eta garraioak errazten zituz-
ten plangintzekin, hala nola Arturo 
Soriak Madrilen zuen hiri linealaren 

ereduarekin, edo ondo diseinatu-
tako plano hipodamikoekin (laukiz) 
sagarrak eta espazio berdeak 
nahastuz patioetan, Cerdak Bar-
tzelonako zabalgunerako egin 
zuen plan bikainaren arabera. 

• CBD: Central Business District edo 
negozio-barruti nagusia. Eremu 
horretan biltzen dira negozioak, 
saltokiak, bulegoak... Eraikin al-
tuak, etxe-orratzak eta ingurunea-
rekin oso komunikazio onak izan 
ohi du. 

• Auzo periferikoak: auzo periferi-
koak hirigunearen inguruan daude, 
hainbat gerrikotan, eta zentroare-

kin komunikatzen dira; nagusiki 
bizitegi-auzoak dira, nahiz eta 
hurbileko zerbitzuak eta merkata-
ritza ere badituzten. Auzo horietan 
alde handiak daude biztanleen 
maila ekonomikoaren arabera: al-
dirietatik, azkar eta planifikaziorik 
gabe eraikitako auzoetatik, hasiera 
batean oinarrizko osasun-zerbit-
zurik izan ez zutenetatik, komuni-
tate buruaskiak sortu nahi zituzten 
esperientzietara, landa eta hiriaren 
arteko sintesi bat eginez, Ebene-
zer Howardeko hiri-lorategien mu-
gimendua bezala. 

Bilbao



Hiri-planoak hiriaren hazkundeari 
eta plangintza-prozesuaren kalita-
teari egokitzen zaizkio. Plano hauek, 
adibide posible hauen inguruan al-
datzen dira, hauen aldaera edo mol-
daketa ugari aurkitzea erraza den 
arren: 

• Plano erretikularra, ortogonala 
edo hipodamikoa: plangintza or-
denatuaren adibide bat da, non 
damerozko trazadura trafikoak eta 
mugimenduak bat egiten duten 
kale nagusi batzuen inguruan egi-
turatzen den; sare egitura erreti-
kularrak mugimendua eta antola-
keta errazten ditu. Izan ere, Antzi-
nako Erroman, trazadura hipoda-
mikoa, kanpamendu militarren an-
tolaketan erabiltzen zen, gurutzat-
zen ziren bi kale nagusitan zehar, 
kardoa eta dekumanoa, antola-
menduaren gainerakoa egiturat-
zen zutenak. Haren eraginkorta-
sunaren ondorioz, hirigintza-xeda-
pen ohikoenetako bat da sare hori. 

• Plano erradiozentrikoa edo erra-
diala: plano mota hori erdiko puntu 
batetik abiatzen da, plaza edo 
eraikin oso garrantzitsua izan dai-
teke, eta bertatik ateratzen dira 
funtsezko komunikazio-ardatzak. 
Zirkulu zentrokideak sortzen dira 
garrantzizko foku horri dagokio-
nez. Plano mota honek, bere ga-
rrantzia izan zuen Erdi Aroan, gaz-
telua, azoka edo katedrala, bide 
nagusien abiapuntu eta konber-
gentzia gune bezala, baina, gaur 
egun, hiriko zirkulazioa errazteko 
ere erabiltzen da. 



• Plano lineala: ibai batek edo bide 
nagusi batek urbanizazioa egitu-
ratzen dute haren alboen ingu-
ruan. Hiri batean, plano mota hori 
beste batzuekin konbinatu ohi da 
kale nagusien kokapena antolat-
zeko. Interesgarria da hiriko bide 
nagusien inguruko komunikazioe-
tan eta hirigintza-egituran gertat-
zen diren eraldaketak ulertzea.

• Plano irregularra edo desordena-
tua: plano-mota honetan agerian 
geratzen da ez dela plangintza-
prozesurik egon, eta eraikuntzak 
modu naturalean eraiki direla, ja-
rraibide zehatz batzuei jarraitu 
gabe. Hiri-trazaduraren eragina 
kaotikoa da, kaleak estuak eta 
bihurgunetsuak dira, labirinto ba-
ten itxura ematen dute. Plano-
mota hori antzinako hirien adie-
razgarri da, industrializazioa baino 
lehenagoko garraio-beharrak di-
tuztenak. Hirietako hirigune histo-
rikoetan errazago aurki daitezke.



Google Maps aplikazioa oso baliagarria da orientatzeko, baina baita gure bide, herri eta hirien ibil-
bidea aztertzeko ere. Jarduera hau iradokitzen dizuegu: bilatu aplikazioan zuen herria, eta saia 
zaitezte eremuak, espazioak eta plano mota sailkatzen, zuen ideiak planoan islatuko dituzten 

pantailen harrapaketak eginez. 

Ondoren, ikerketa txiki bat egin dezakezue udalerriaren jatorriari buruz, haren hirigintza-mugarri 
garrantzitsuenei buruz, jarduera ekonomikoari buruz, lurzoruaren, auzoen eta biztanleen erabilerei 
buruz, komunikazio- eta garraio-bideei buruz, eta, amaitzeko, zuen probintziako hiriburuan alder-
di horiek aztertuz urrats berberak eman ditzakezue. Zer desberdintasun eta antzekotasun aurkit-

zen dituzue bi inguruneen artean? Beste galdera bat iradokiko dizugu: zer hirigintza-elementu 
hobetuko zenituzkete zuen herrian edo hirian? Zergatik? Ondo egokituta al daude biztanleriaren 

adin-talde desberdinen beharretara? Pentsa ezazue zuen beharretan, baina baita haur txikiagoe-
tan, helduagoetan, eta adinekoetan ere; izan ere, galdera horiek baliagarriak izango lirateke bai 

hirigunean, bai udalerri txikiagoetan bizi zaretenentzat. 

Informazio horrekin guztiarekin, egin ezazue txosten bat eta, ondoren, komentatu zuen hobekun-
tza-ekarpenak denon artean.

IKERTU ETA 
EZTABAIDATU



Hirigunea auzo tradizionalek osatzen jarraituko dute, 
non jatorrizko hiriguneko dendak eta etxebizitzak bil-
tzen diren, Europan Erdi Aroko katedral handiek ko-
roatzen dituztenak. Gune horretatik koroa periferiko 
berriak hazten joango dira aldaketa demografiko eta 
produktibo horiek guztiak hartzeko. Erdi Aroko harre-
siak, XIX. menderako kontserbatuta baldin bazeuden, 
eraitsi edo zatikatu egiten ziren hiri berriarekin lotzeko. 
Botere publikoek hirigintza-plangintza egiteko ahale-
gin handia egingo dute, bertako biztanle aberatsenei 
beharrezko zerbitzuak modu erosoan eskaintzeko. 
Estolderia-sistemak indartu behar dira, baldin eta da-
goeneko eginda badaude, edateko urarenak, baina, 
gainera, hiria asmakuntza berrietara egokitu behar da, 
hala nola argiteriari aplikatutako elektrizitatera, hiri-
komunikazioetara (hala nola metroaren eta tranbiaren 
trazadura diseinatzea), kale eta etorbide berrien tra-
zadurara, etab. familia aberatsenei eta klase ertaine-
koei ostatu emateko. 

Zabalguneak izango dira aldaketa eta egokitzapen 
horien adibide, fabrika-prozesuaren zuzendari den 
burgesiaren erosotasun eta bizi-kalitaterik handiena 
lortzeko. Auzo horietan, hiri-trazadura argi eta garbi 
diseinatuta zegoen, pertsonen eta ibilgailuen zirkula-
ziora egokituta, ondo komunikatuta, ongi planifikatuta-
ko eraikinekin, aisialdirako eta pasealekurako parke 
eta berdeguneetatik gertu, eta eraikin publikoekin, 
gobernukoak zein aisialdikoak, hala nola antzokiak, 
operak, museoak, jatetxeak, etab. Industria-prozesuan 
aurrera egin ahala, erosotasun berriak agertuko dira 
hiriko gune hauetan XX. mendetik aurrera: zinemak, 
Music Hall lokalak, dantza-areto berriak, burgesia eta 
beste talde batzuen onurarako. 

Bilbao



SAKONTZEKO…

Hiriak, bizitzeko eta bizimodu berria 
garatzeko irtenbide berriak behar 
dituzten biztanleez beteko dira. Lur-
zoruaren prezioa asko handituko da 
etxebizitza-eskari handiagatik eta 
hiri handiek eskaintzen dituzten 
zerbitzuak modu zuzenagoan esku-
ratzeagatik. Espazio gabeziari eta 
biztanleen eskakizun berriei aurre 
egiteko eraikuntza-irtenbide berriak 
behar dira. Etxe orratzak hiri-forma 
berri horren ikur bihurtuko dira. 
Chicagoko hiria izan zen eraikun-
tza mota berri honen sorlekua. 
Batzuen ustez, 1895eko Home 
Insurance Building, 42 metroko 
altuera eta 10 pisukoa, lehen 
etxe-orratza zen; beste bat-
zuen ustez, 1899an New Yor-
ken kokatu zen lehenengoa, 
119 metroko altuera eta 30 so-
lairuko Park Row Buildinga. 
Laster, hiri honetako ikono 
handiek lagunduko diote, 
1902ko Flatiron eraikina kasu, 
eta Lehen Mundu Gerraren 
ondoren, 1930eko 
Chrysler Building 
enblematikoak eta 
1931ko Empire State 
Building mitikoak. 

New York etxe orratz sorleku gisa 
onar dezakegu, baina Chicagoko 
Eskola izan zen eraikitzeko modu 
moderno berria diseinatu zuena: 
hormigoizko zutabeak6, egitura me-
talikoak, gortina horma bilakatuko 
diren leiho handiak7, dekorazioa mu-
rriztea, etab. XX. mendeko garapen 
arkitektoniko adierazgarri honek, 
Mugimendu Modernoak, diseinatuko 
du arkitektura berri honen funtsezko 
lerroak, arrazionalismo eta funtzio-
nalismo arkitektonikoaren inguruan.

Berrikuntza estetikoez gain, etxe 
orratzak bizimodu berri bat zeka-
rren, non aireztapen hodiak, infor-
mazioa komunikatzeko hodi pneu-
matikoak, telefonoaz gain, elektrizi-
tatea eta elementu berritzaile bat, 
igogailuak, aurki ditzakegun. Bule-
goak, apartamentuak, dendak eta 
jatetxeak, denak elkarrekin bizi ziren 
unitate bertikal handi horietan, lan-
da-estereotipoetatik erabat urrun 
dauden mugimendu eta kontsumo 
modu berri bat sustatzen baitute. 

Etxe orratzak modernitatearen ikur 
bihurtuko dira hirietan, bizimodu 
berri baten aldarrikapen, eta, jaki-
na, hiriarentzako harrotasun eta 
boterea erakusteko modu8. Erai-
kin gero eta altuagoak egiteko 
gastuak, batzuetan, gehiegizkoak 
izaten dira funtzio ekonomiko 
hutsarekin alderatuta; hori bai, 
hirietako publizitate-elementu 

bihurtu dira, eta eraikin 
garaienagatik lehiat-

zen dira, Erdi Aroan 
katedralen dorreen eta 
orratzen altuerarekin ger-

tatu zen bezala.

Etxe 
orratzak





Hirigune hau inguratuz, gerriko edo koroa industrial 
ezberdinak zabaltzen dira, non fabrikak eta langile fa-
miliak, proletarioak, terminologia marxistaren arabera, 
elkarren ondoan bizi diren. Hiri-bereizketa argia da, 
gizarte-bereizketak agerian uzten du. Langileen au-
zoak azkar hazten ziren, hirigintzako kontrol edo gida-
lerro argirik gabe, eta oinarrizko zerbitzuen eraikun-
tzaren abiadura baino askoz ere azkarrago hazten zi-
ren. Azkar eta gaizki eraikitzen zen, material merkee-
kin eta hezetasunak edo infekzioak murrizteko airez-
tapeneko oinarrizko neurriak kontuan hartu gabe. Et-
xebizitza horiek familia asko hartzen zituzten, batzue-
tan gela bakoitzeko bat, eta higiene-baldintza arazo 
batzuk zituzten: ez zuten bainugelarik edo komunik 
etxebizitzan, sarritan, komuna zenbait bizilagunek par-
tekatzen zuten etxebizitzatik kanpoko etxetxo bat zen. 

Kaleak ez zeuden zolatuta, euria eginez gero lokatz 
handi bihurtzen ziren, eta estolderia- edo zabor-bilke-
tarako sistemarik ere ez zuten askotan; beraz, osa-
sungaiztasun-maila deigarria zen. Arratoiekin, arkaku-
soekin, zimitzekin eta beste izurrite batzuekin batera 
bizitzea erabat ohikoa zen. 

Gainera, lantegiak etxebizitzekin tartekatzen ziren, 
eta, beraz, kutsadurak etengabe inguratzen zituen 
eremu horietako biztanleak, eta aireari, urari eta langi-
leen eguneroko bizitzari eragiten zien. Izan ere, ohikoa 
zen iturrietako ura kutsatzea, eta, beraz, gorabehera 
horiek eragindako tifus edo kolera epidemiak nahiko 
ohikoak ziren. 

Hiri industrialak grisak eta ilunak ziren, eta zenbat eta 
hurbilago begiratu kanpoaldeko auzo horietara, garbi-
keta-falta gehiegizko kutsadurari gehitzen baitzaio. 
Emaitza: bizi-baldintza gogorrak, baina lana eskain-
tzen zuten, eta dei hori aukera bat zen askorentzat. 

Izan ere, aldaketa horrek teknologia- eta produkzio-
ereduan garatuko duen funtsezko eraldaketetako bat 
gizarte-eraldaketa sakona izango da, iraultza politiko 
liberalen prozesuari lotuta. Klaseen gizartearen ager-
pena, muturren artean alde handiak dituena, XIX. eta 
XX. mendeen historia ulertzeko funtsezko ardatzetako 
bat izango da. Horregatik, gizarte honen azterketari 
beste unitate batean helduko diogu. 

Hiria



Kutsadura industriala inguruko aire-
ra, uretara eta lurzorura substantzia 
kaltegarriak isurtzearekin lotuta 
dago. Industria astunak, eta horren 
barruan metalurgiak eta kimikak, 
industria-meatzaritzaren garapena-
rekin batera, ingurumen-inpaktu ar-
gia eta arriskutsua izango dute. To-
xikotasuna mehatxu bat da izaki bi-
zidunentzat. 

Oxido nitrosoa, sufre dioxidoa, oxido 
sulfurosoa, kloro gaseosoa, karbono 
dioxidoa, karbono monoxidoa, azido 
sulfurikoa, merkurioa, fluorra, feno-
lak, kromatoak, partikula esekiak 
bezalako substantziez ari gara. Ze-
rrenda luzeagoa da, baina substan-
tzia horiek guztiek agerian uzten 
dute sortu zen eta kasu askotan 
amaitu gabe dagoen arazoaren ta-
maina. Berunez edo eztainuz egin-
dako minak kutsatzeko arazoak, 
akuiferoetara iristen direnak, orain-
dik ere badaude, eta zaila da zuzen-
tzen; baita biodibertsitatearen gale-
ra ere, prezipitazio kutsatuen bidez 
lurzoruak azidotzea, euri azidoa be-
zala ezagutzen dena. Gainera, gas 
horiek, aldi berean, arnas gaixotasu-
nen (asma, bronkitis kronikoa edo 
biriketako nahasmendu buxatzaile 
kronikoa) zuzeneko eragile dira, eta 
gure gorputzetan gas horiek arnas-
teaz gain, ura eta animaliak kutsatuz 
amaitzen dute. 

Muturreko mailetako kutsadura-ger-
taerak XVIII. eta XIX. mendeetako 
Ingalaterran gertatu ziren, izan ere, 
Londresek laino artean duen irudi 
ospetsua arazo honen adibiderik 
argiena da: smoga. Smoga ke-parti-
kulak eta sufrea eta lainoa, smoke 
and fog, konbinazio bat da, eta 

Kutsadura 
SAKONTZEKO…

etengabe agertzen zen zeruetan eta 
Londresko lurretik gertu. Bere kolore 
berdexkak, pea soup ezizena ere 
jartzea eragin zion, ilar-purea, umore 
britainiarrera joz. Kutsadura honen 
arriskugarritasuna 1873an nabar-
mentzen da, egun batean 700 lon-
drestar bat-batean hil ziren airearen 
kutsaduraren ondorioz, horietatik 19 
Tamesisera eroriak ikuspen urriaga-
tik. Izan ere, beharrezkoa zen egu-

nez farolak piztea kutsadura trin-
koagatik. John Evelyn (1620-1706) 
garaiko idazle ingelesaren hitzetan: 
"Londres, kearen igoera zailtzen 
duen airearen gehiegizko hoztasu-
nagatik, itsas ikatzezko lurrun disti-
ratsuz beteta zegoen, eta nekez 
arnas zitekeen."

Londres



Uren kutsadurak ere arazo dramati-
koak sortu zituen. Hirien hazkunde 
bizkorrak, askotan, oinarrizko zerbit-
zuen hazkundea gainditu zuen, es-
tolderia kasu. Horren ondorioz, hirie-
tako isurketak zuzenean ibaietara 
egiten ziren inolako arazketa-siste-
marik gabe. Beraz, giza hondakinek 
eragindako kutsadurari lotutako gai-
xotasunen agerraldiak, hala nola 
kolera edo tifusa, sarri samar gerta-
tu ziren. Parisen, 1832an, 20.000 
pertsona hil ziren kolera-agerraldi 
baten ondorioz; ospitalak gainezka 
zeuden, eta jendea ilara luzeak egi-
ten ari zen arreta jasotzeko. 

Pixkanaka, ingurumen-baldintzak 
hobetzen hasiko dira industriekin 
murriztaileagoak diren legeei esker, 
hirietatik urrunduz, eta arazketa- eta 
emisio-tekniketan aldaketak egitera 
behartuz. Baina prozesua mantso 
joango da eta akats larriak izango 
ditu nahiko hurbil dauden egunetara 
arte. 1952an Londresko Laino Han-
diak 4.000 eta 12.000 biktima artean 
hil zituen, gehienak haur txikiak eta 
arnasketa arazoak zituzten pertso-
nak. Eta, jakina, ezin dugu atal hau 
amaitu krisi klimatiko eta ekologi-
koaren larritasuna gogoratu gabe, 
batez ere berotegi-efektuko gasen 
emisioak eragiten duena, industria-
rekin eta garraioekin duen harrema-
na agerikoa dena. Gure planetarekin 
askoz errespetuzkoagoa den gara-
pen iraunkorreko ereduetan sakon-
du behar dugu lehenbailehen.



Nazio Batuen Garapen Iraunkorraren Helburuek 17 ekintza-puntu dituzte, eta horietan jokabide-aldake-
tak eragin behar dira, horiek azkar hobetzeko. Horietako asko ingurumen-arazoekin lotuta daude. Esteka 
honetan horiei buruzko NBEren orria aurkituko duzue. Hautatu kutsadurarekin lotu ditzakezuen helbu-
ruak, eta gero, talde txikitan, talde bakoitzak horietako bati buruzko ikerketa txiki bat egin, eta prestatu 
aurkezpen txiki bat zuen kideei ezagutarazteko.

KLASEKO JARDUERA

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html


Z IUR AIPATU DIZKIZUGUN asmakizun, energia eta ga-
rraio mota asko zure eguneroko munduaren parte 
direla. Petrolioa, elektrizitatea, hegazkina, metroa 

eta irratia aspaldiko ezagunak dira, baina gaur egun 
birmoldatuta daude. XX. mende hasierako gizabanako 
bati kosta egingo litzaioke ulertzea telefono mugikorra 
bere telefonoen eboluzioa dela. Bigarren Industria 
Iraultzaren oinordekoak gara, zalantzarik gabe, baina 
etapa teknologiko eta produktibo horretan jarraitzen al 
dugu? 

Ekonomia eta industria eboluzionatu egin dira, aurre-
rago aztertuko dugu globalizazioa eta ekonomia be-
rria lantzen ditugunean, baina orain bai aurkeztu nahi 
dizugu hausnarketa bat eboluzio teknologikoari buruz, 
gai honi amaiera emateko. Eta hemen iritziak desber-
dinak dira ekonomialarien eta soziologoen artean; 
beharbada, denbora-perspektiba apur bat falta zaigu 
epeak jartzeko eta epaitzeko berez pixkanaka gertat-
zen diren aldaketa hauek, prozesu honetan ikusi ahal 
izan duzun bezala. 

Batzuen ustez, Bigarren Mundu Gerraren ondoren, 
XX. mendeko 50eko hamarkadan, Hirugarren Indus-
tria Iraultza aldia ireki genuen, Estatu Batuak, Japo-
nia eta Europa buru zirela. Jeremy Rifkin ekonomialari 
eta soziologoaren arabera, herrialde horietan "Infor-
mazioaren Gizartea" garatzen hasi zen, ordenagai-
lua produkzio-prozesuan ezartzearen ondoriozko 
informazio- eta komunikazio-teknologietan oinarritu-
ta. Ordenagailuek eta robotek ekoizpen-sistema au-
tomatizatzen dute, produktibitateari eta lana egiteko 
behar den giza kapital motari buelta emanez. IKTen 
arloko prestakuntza eta teknologia berrien erabilera 
eta horien programazioa funtsezkoak izango dira 
langileak ia edozein sektoretan trebatzeko, eta in-
dustriaren kasuan, makinek nolabait desplazatuko 
dituzte langileak beren lana automatiza dezaketen 
lanetan9.

Azken  
gogoetak

1.3.



Gogoratzen duzu Ada Lo-
velace eta bere makina 
konputazionala? Ez zen 
garatu, baina jada iragar-
tzen zuen sistema algorit-
miko bat martxan jartzeko 
eta informazioa antolatze-
ko, Adak XIX. mendearen 
erdialdean iragarri zuen 
bezala: "Motor bat orokor-
tasun eta konplexutasun 
maila guztietako adieraz-
pen materiala da". Motor 
hori ordenekin eta infor-
mazioarekin elikatuta, 
emaitza ikusgarria izan 
daiteke. 

Ada Lovelacek logaritmoen 
eta bilatzaile baten ideia-
ren oinarriak finkatu bazi-
tuen, Alan Turing matema-
tikariak egin zuen aurrera-
pauso handi bat, Bigarren 
Mundu Gerran garatu zuen 
bere makina, Colossus, 
nazien mezuak deskodet-

zeko. 2014ko The imitation 
game filmak, M. Tyldumek 
zuzenduta eta Benedict 
Cumberbatchek Turingen 
paperan, istorio hau azal-
tzen du. 

Ordenagailuak eguneroko 
bizitzan eta ekoizpen-sis-
teman dituen aplikazioak 
funtsezkoak izango dira 
gure gizartea ulertzeko. 
Are gehiago, 60ko hamar-
kadatik aurrera sareko 
ordenagailuen jardunari 
buruz hitz egiten badugu, 
eta nola ez, World Wide 
Webaren agerpenarekin, 
Internetekin 80ko hamar-
kadatik aurrera, aurrera-
pauso izugarria ematen 
dugu informazioa momen-
tuan konpartitzeko ahal-
mena bideratuz. Baina 
urrats horiek aurrerago 
aztertuko dira beste gai 
batean.

Energiaren sektorean ere berrikuntza garrantzitsuak 
agertzen dira, nahiz eta oraindik aurreko formak (pe-
trolioa, ikatza, hidroelektrikoa) erabiltzen diren, energia 
berriekin batera biziz. Energia nuklearrak eta energia 
berriztagarriek "mix" energetikoan gehitzen dute. 

Eztabaida dago Hirugarren Industria Iraultzaren fase 
honen hasierari buruz. Hitz egin dezakegu horri buruz 
50eko hamarkadan, ordenagailuak eta energia berriak 
garatzen ari direnean? Edo 80ko hamarkadara arte 
itxarongo dugu, automatizazioa eta energia-mix berria 
erabat ezarrita? Gauza bera gertatzen da Laugarren 
Industria Iraultzarekin, Industria 4.0 ere deitua, bere 
ekoizpena erabiltzaileen milioika mikrodatuen proze-
samendutik lortutako informaziora egokitzeko gai di-

ren lantegi adimendunekin lotua, teknologia eta Big 
Datek emandako informazioaren arteko konbinazioa. 
Entzun duzu Gauzen Internet espresioa? Nanotekno-
logiak, adimen artifizialak, dronek, bioteknologiak, 3D 
inprimagailuek bidea irekitzen diote robotizazioari eta 
digitalizazioari. Kontua litzateke orain argitzea fase 
berri honetan sartu garen edo hirugarrenean jarraitzen 
dugun. Edonola ere, uste dugu funtsezkoa dela tekno-
logia berrien botereari buruz egin duzun gogoeta, eta, 
horregatik, sortu ditugun jarduera eta proiektu batzue-
tara bidaltzen zaitugu, gai horiek gelan eztabaidatu 
ditzazuen. Kontsultatu gure gunean alderdi horietan 
sakontzeko gomendio bibliografikoak, bideo txikiak eta 
proiektuak. Nolanahi ere, alderdi horiek ondorengo 
unitate batean garatuko dira.

ORDENAGAILUA

Ordenagailua



Orri-oinekoak
1 Gaur egun garatutzat jotzen ditugun herrialde gehienek biztanleria azkar handituko dute XIX. mendean; gaur egun 
garatzeko dauden herrialdeen kasuan, hazkunde hori beranduago gertatuko da. Izan ere, horietako asko mundu 
kolonialaren parte ziren, Europako metropolien esplotazioaren ondorioz okerrera egin zuten biztanlerien kopuruan 
bizi-baldintzekin. 

2 Pasteurrek mikroorganismo kaltegarriak airearen edo kontaktu fisikoaren bidez transmititzea proposatzen zuen 
germenaren teoria garatu zuen. Bere aurkikuntzek pasteurizazio-prozesua ez ezik, esterilizazioa eta ingurune medi-
koan garbiketa sakona egitea ere ekarri dute, kutsatzeak saihesteko. Era berean, txerto-prozesua hobetu zen giza-
kiengan gaixotasuna eragiten zuen patogenotik abiatuta. Jennerren printzipioak hobetuz, animaliengan infekzioa 
eragiten baitzuten, eta horrek txertoak egiteko aukera mugatzen zuen piztiekin konektatutako gaixotasunetan; Pas-
teurrek prozesua haratago eramango zuen. Bere ikerketek eta aplikazioek milioika bizitza salbatu dituzte. 

3 Erantzuna erraza da, munduko biztanle guztiak garapen-maila handiko eremuetan bizi dira? Munduko Bankuaren 
2015eko txostenaren arabera, munduko biztanleen % 46 bizi dira egunean 5,5 USD baino gutxiagorekin, eta pobre-
zia-mailatzat hartzen da diru-sarrera handiak dituzten herrialdeentzat; % 36, 3,2 USD baino gutxiago dituzte, po-
brezia-mailatzat jotzen da diru-sarrera baxuenak dituzten herrialdeentzat, eta, azkenik,% 10 eguneko 1,90 USD 
baino gutxiago dituzte, muturreko pobreziatzat hartzen den mailatzat. Pobrezia-mailaren eta biztanleriaren hazkun-
dearen arteko erlazioa alderantzizkoa da, hau da, zenbat eta pobrezia handiagoa, orduan eta biztanle gehiago; kon-
traesankorra izan daiteke, baina eremu pobreenetan jaiotza-tasa handia izateak biztanleriaren hazkundea dakar, 
pobrezia eta heriotza-tasa handiak izan arren. 

4 AEBetan, San Frantziskoko jatetxe txinatarrak ezarri zituzten Kaliforniako urrearen sukarrean. 

5 Izan ere, New Yorken "Little Italy", edo "Chinatown" -ez hitz egin genuen, helmuga horietako emigranteak bes-
teengandik isolatuz eta ghetto moduan babestuz bildu zituzten eremuak. 

6 Material honek erabilera garrantzitsua izango du arkitektura berri honetan. Hormigoiaren elaborazioa nabarmen 
handituko da XX. mendean. Material hau, bere fabrikazioa eta bere erabilera gehiago ezagutu nahi badituzu, Do-
nostiako Rezola Zementu Museoa bisita dezakezu, kontsultatu gure fitxa proposatzen ditugun txangoetan. 

7 Altzairuz eta, ondoren, aluminioz egindako bilbadurak dira, eraikinaren egiturari lotzen zaizkionak, ondoren beiraz 
estaltzeko, eraikinaren garden den larru bat sortuz, argi naturala bertan sar dadin. 

8 Artearen eta botere erakustaldiaren arteko harremana arte auliko gisa  ezagutzen dugu. 

9 Zenbait desoreka sozial sor daitezke biztanleria aktiboaren lan-gaitasunari eta prestakuntzari dagokienez, eta, 
jakina, zenbait sektoretan, langabezia egiturazkoa bihurtzen da. Horrek etengabeko trebetasunak birziklatzea dakar 
etengabe aldatzen ari den mundu honetan; Zygmunt Baumanek "errealitate likidoa" deitzen dio horri. Berrikusi uni-
tatea hasteko erabiltzen dugun bideoa.




