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1. Europa eta industria aroa

Industriaren hastapenak1
1

2 Euskal Herriko aurreindustrializazioa

Industria garaia Britainia Handian hasi zen 
XVIII. mendearen bukaeran. XIX. mendearen 
hasieran mundu osora zabaldu zen aldaketa 
teknologiko, sozioekonomiko eta kulturala izan 
zen. Klase sozial berri bat sortu zen: langileena.  
Halaber, jendearen eta ingurumenaren arteko 
lotura berriak agertu ziren. Industrializazioak 
paisaietan aldaketa handiak eragin zituen, 
besteak beste trenbideak, meategiak eta hiriak 
agertu edo garatu baitziren.
Euskal Herria, Europa osoa bezala, mundu 
modernoari zabaldu zen. Aldaketa sozial eta 
ekonomikoek gaur egun oraino ikus daitezkeen 
kontrasteak eragin zituzten, hala nola probintzien 
artekoak, Bizkaia eta Zuberoaren artekoak, 
adibidez; halaber, Lapurdin berean, kostaldeko hiriguneen eta landa eremuen artekoak.

Mauleko espartin fabrika, 1880 urteetan sortua

© Ikerzaleak

Industria: lehengaien eskuratzea, 
ustiatzea eta eraldatzea helburu 
duen ekonomia jardueren multzoa.

Metalgintza edo metalurgia: 
metalen ekoizpenari doakion 
industria.

Burdingintza edo siderurgia: 
burdinaren metalurgia. 
Ehungintza: harien eta oihalen 
ekoizpenari doakion industria.

Hiztegia

 Aurreindustrializazio garaia oparoa izan zen Euskal Herrian. Mendietan burdina eta beste mea zenbait ustiatzen ziren. Erreka bazterretan 
burdinolak bazeuden; tanerietan larrua lantzen zen; ehuna, espartinak eta sokak egiten ziren, baita metalezko dirua, aingurak, armak eta 
iltzeak ere, besteak beste. Kostaldean, balea gantzaren urtzeko galdategiak bazeuden eta ontzioletan itsasontziak fabrikatzen ziren.
Baina ekoizteko molde tradizional horiek ahuldu edo desagertu ziren industrializazioa zabaldu arau, bereziki landa guneetan. Hortik aitzina, 
industria kostaldean garatu zen bereziki. 

U

UU

U

T

Portzelana
Balea gantzaren galdategiak

Armagintza
Ainguragintza

Burdinolak
Taneriak
ZapatagintzaEhungintza

Papergintza

Iltzegintza
OntziolakAzukregintza

Berinagintza
Monetagintza

Kordeldegia/sokagintza
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Bizkaiko Ibaizabal ezkerraldeko siderurgia enpresak 1901ean elkartu ziren eta  Bizkaiko Labe Garaiak izeneko enpresa 
erraldoia sortu. Orduko  Espainiako estatuko enpresarik handiena zen eta erreferentzia handia mundu mailan.
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1. Europa eta industria aroa

Ekoizteko molde eta leku  
berriak

2

Aitzinamendu teknikoek dute Industria Iraultza 
ekarri. Lehenbizikoa 1769an James Wattek pikoan 
ezarri lurrun makina izan zen: lurrunaren energia 
erabiliz, lantegietako edozein makina ibilarazten 
zuen. Lurrun makina lehenik ehungintzan eta lurrun 
trenen ibilarazteko erabili zen.
Bestalde, burdinaren fabrikazioaren prozesua 
biziki garatu zen, labe garaietan burdina  kalitate 
hobean eta kantitate handietan ekoiztea lortu 
baitzen. Horrek izigarriko ondorioak ekarri 
zituen: laborantzako tresna berriak sortu ziren, 
laborantzaren mekanizazioa abiatuz. Burdinaren 
erabilpenak eraikuntza teknikak irauli zituen; 
eraikuntzak gero eta gorago eta sendoagoak egiten hasi ziren, adibidez Bizkaiko zubia edo Eiffel 
dorrea. Burdinbideetako errailen ekoizpen zaluak burdinbide sarea fite hedatzea ahalbidetu zuen. 
Halaber, burdinaren erabilpenak garraioen sailean trenaren eta autoaren garapena ekarri zuen.  
XIX. mendearen bukaeran Ameriketako Estatu Batuetan petrolioa eta elektrizitate energia iturrien 
aurkitzeak bigarren industria iraultza eragin zuen, eta horrek, halaber, kimika, autogintza eta 
telekomunikazioak bultzatu zituen. 

2 Metalgintzaren bilakaera

Berrikuntza teknikoak

1 Lurrun makina

Transmisio errota

Lurruna

Sua

Ura

Harrikatza

Pistoia

Biela

 Industrializazioak XVI.-XVIII. mendeetan 
Euskal Herrian garrantzitsuak ziren burdino-
len hestea ekarri zuen.

 1823an eraiki eta 1861ean hetsi zuten 
Bankako labe garaia. Gaur egun Frantziako
monumentu historiko gisa sailkatua da.

 XX. mende hasierako labe garai hau 80 
metro gora da. Bizkaiko industrializazioaren 
lekuko izanik, Eusko Jaurlaritzak ondare kul-
tural gisa sailkatu zuen 2005ean.

Mirandola burdinolaren antzezpena 
(Legazpi, Gipuzkoa)

Bankako labe garaia
(Nafarroa Beherea) Sestaoko labe garaia (Bizkaia)

Fabrika: makinak eta langileak biltzen dituen 
ekoizpen gunea.

Produktibitate: ekoizpenaren emankortasuna.

Hiztegia
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© wikipedia

Industria garaian lantoki handiagoak behar ziren, 
makina berriak erabiliz langileek produktuak kopuru 
handian ekoizteko gisan. Ondorioz, fabrikak sortu ziren 
lehengo artisau tailerren ordez. Fabriketan produktuak 
aise fiteago eta merkeago ekoizten hasi ziren. 
XX. mendearen hasieran, elektrizitatearekin batera, 
produktibitate maximoaren erdiestea eta ekoizpen 
gastuen ttipitzea helburu zuen kate lana agertu 
zen: langileak leku berean egoten ziren eta jestu 
errepikakorrak eginez, ekoizpenaren erritmoa azkartzen 
zuten. Ameriketako Estatu Batuetan erabilia izan zen 
lehen aldikotz, hain zuzen autogintzan.

  Europa osoan sortu ziren lehen fabrika 
gehienak ehungintza sailekoak ziren. Ezke-
rreko marrazkiak Watten lurrun makinak ibi-
larazten zuen mekanismoa azaltzen du: ika-
tzaz berotu ur galdara, urak lurrun bihurturik 
mugiarazten zuen tresna (pistoia eta biela), 
eta uhalen zein arrabolen bidez ibilarazten 
zen ehungailu mekanikoa. Preseski, azpiko 
argazkian ageri da mekanismo industrialak 
duela Elosegi txapel fabrikako ehungailua 
ibilarazten.

 Argazkian emaztea iruten eta gizona 
ehuntzen ageri dira. XX. mendean zehar, 
 Europa osoan, ekoizteko molde tradiziona-
lek iraun zuten  industrialarekin batean. 
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3 Ehundegi tradizionala
Garraldan (Nafarroa)

Elosegi txapel fabrika, 1858an sortua, Tolosan (Gipuzkoa)

Ehungintzako fabrika

Ekoizteko leku berriak

Lurrunaren
biltzeko
galdara

Pistoia

Ikatza

Transmisio uhalaBiela

Ehungailu
mekanikoa

Tximinia

Uhala 
mugitzen duen 

errota 

Transmisio ardatza

Arrabola

Jose Velascoren argazkia, 1925 inguruan

13
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1. Europa eta industria aroa

1 Baionako hiria 1900. urtean

Paisaien aldaketak

2 Bizkaia zubia (Bizkaia)

Industrializazioak biziki aldatu zuen paisaia. 
Alde batetik, laborarien kopurua apaldu zen 
laborantzaren mekanizazioarengatik; fabriketan 
besoak behar baitziren, landa exodoa gertatu 
zen, eta horren eraginez urbanizazioa. Bestalde, 
meategien ustiapenak bazterrak errotik aldatu 
zituen; mearen garraiatzeko eta langile berrien 
aterpetzeko azpiegiturak sortu ziren: trenbideak 
eta hiriak, besteak beste.
Halaber, industrializazioak sortu materialei 
esker, eta behar berrien asetzeko, trenbideak, 
zubiak eta beste egitura anitz eraiki ziren. 
Parisko Eiffel dorreak eta Portugaleteko Bizkaia 
zubiak industrializazio garaia islatzen dute. 

CC BY-SA 2.0 Javier Mediavilla Ezquibela

 XIX. mendean, Baionako hiria handitu eta aro modernoan   
sartu zen, ekipamendu berriak sortuz: geltokia, merkatua, 
 hiltegiak, ospitalea, lizeoa, harrizko zubiak eta karrika berriak. 
Argazkian 1842an eraiki zen herriko etxea ageri da. 
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 Donapaleuko trinketa Eiffelen planoen arabera eraiki zen 1891n. Euskal Herriko lehen 
 burdinazko trinketa da. 

 Euskal Herrian, Bizkaian 
gertatu zen aldaketarik 
handiena, Bilboko itsasada-
rraren inguruko meategien 
ustiapenak eta eraiki labe 
garaiek betirako aldatu bai-
tzuten eskualde hori. 
Bizkaia zubia Bilboko 
 itsasadarraren bi aldeak 
- Portugalete eta Getxo- 
 lotzen dituen transbordado-
re zubia da. 1893an eraiki 
zuten eta mota horretako 
munduko lehenbiziko zubia 
zen. 2006an Unescok Giza-
teriaren ondare gisa sailkatu 
zuen. 

 Eiffel dorrea Parisko dorre garaia 
da (324 m), Gustave Eiffel ingenia-
riak eraikia 1889ko Nazioarteko Era-
kusketaren karietara. 

3

4

Donapaleuko trinketa (Nafarroa Beherea)

Eiffel dorrea, Paris

Landa exodo: landa 
eremutik hirietara gertatu 
migrazio masiboa.

Urbanizazio: hirien 
handitze prozesua. 

Hiztegia
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1. Europa eta industria aroa

Garraioen iraultza3
Garraioen iraultza bi arrazoirengatik gertatu zen: alde 
batetik, lurrun makina trenen eta ontzien ibilarazteko 
baliatzen baitzen, eta bestetik, altzairugintzaren 
teknika berriak trenbideetako errailen eta itsas-
ontzien fabrikazioan erabili baitziren.
Lurrun trenaren eta lurrunontziaren erabilerak eragin 
handia izan zuen: salerosketak gero eta urrunago, eta 
gero eta errazago egiten ahal ziren. Biztanleriaren 
mugimenduak ere erraztu ziren, landaren eta 
hirien artean, eta berdin metropoliaren eta itsasoz 
haraindiko kolonien artean. Meatzaritza eta industria 
bultzatu zituen halaber, karga ahalmena azkarki hazi 
baitzen garraio berriei esker.

 Azpeitiko Burdinbidearen Eusko Museoak berritu eta 
bidaiarientzat ibilarazten duen lurrun trena 

 Alba  lurrun txalupa 1907an eraiki zuten. Neguan sar-
dinen arrantzatzeko, eta udan Donibane   Lohizuneko eta 
Ziburuko jendeen garraiatzeko erabiltzen zuten. 2021ean, 
Euskal Hiru Masta elkarteak Albaren erreplika eraiki zuen. 

2

3

Azpeitiko lurrun trena (Gipuzkoa)

Donibane Garaziko trenaren estreinaldia

Alba  lurrun txalupa
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Swinburn, Enrique (1859-
1929). Velero. Museo munici-
pal Bellas Artes, Valparaiso, 
Chile

 Trena Galesen (Erresu-
ma Batuan) ibili zen lehen 
 aldikotz 1804an, hain zuzen 
meategietako ikatzaren ga-
rraiatzeko. Frantziako esta-
tuan 1827an ibili zen lehen 
aldikotz Saint-Étienneko mea-
tegietan eta 1837an bidaia-
rientzat.  Ipar Euskal Herrira 
goizik heldu zen trena. Arra-
zoia kokapen estrategikoa 
zen (Paris-Madril ardatza), 
eta ez meategien kokapena, 
Europako kasu gehienetan 
bezala. 1855ean, Bordele-
-Baiona linea ireki zen. 
Ondotik, bigarren mailako 
trenbide sarea eraikitzen hasi
zen. 1898an, trena Donibane
Garazira heldu zen eta 
1904an Maulera. Trenbide 
hori 1930 urteak arte erabili 
zen. 

5 6

87

Ibilbideen iraupenaren bilakaera Donostiako zaldi-tranbia

Mayo lurrunontzia Bizkaiko Ibaizabalen  
1880 urteetan

Belaontzia

 Herrerako auzotegia eta Donostia lotzen zituen 
zaldi tranbiak 1888an.
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Paris - Tolosa (Okzitania)

Londres - New-York



18

1. Europa eta industria aroa

Kapitalismoa eta jendarte  
berria

4

Industrializazioak sortu enpresak oso handiak ziren, hala nola   
Compagnie du Midi edo Forges de l'Adour (Aturriko burdinolak). Kapital 
handia behar zen enpresen sortzeko, fabriken eraikitzeko, makinerien 
erosteko, meategien ustiatzeko edota trenbideen eraikitzeko. Kapitalaren 
biltzeko, inbertsio handiak egiten ziren, nazioartekoak zein nazionalak. 
Gisa horretan, XIX. mendean, burgesak enpresa handien nagusi bilakatu 
ziren. Kapital handia behar zelarik, hala nola meategi baten ustiatzeko edo 
trenbide baten eraikitzeko, kapitalistak elkartzen ziren konpainiak edo 
sozietateak sortuz. Sistema horrek burtsaren sortzea eta bankuen garapena 
eragin zituen. Burgesek, enpresa handien nagusi bilakaturik, alimaleko 
aberastasuna bildu zuten. Industrializazioak bultzatu antolaketa 
ekonomiko berriari kapitalismo erraten zaio. Halaber, liberalismoa 
garatu zen, erran nahi baita jabetza pribatuan eta ekoizteko zein 
saltzeko askatasunean oinarritzen den pentsaera.

Enpresa: zerbait ekoiztuz (materiala 
edo ez) benefizioa egitea helburu duen 
antolakundea.

Kapital: enpresa baten sortzeko behar 
den dirua.

Kapitalismo: irabazien lortzeko, jabetza 
pribatuan eta etekinen inbertsioan 
oinarritzen den sistema ekonomikoa.

Konpainia: enpresen sortzeko kapitalaren 
biltzea helburu duen jende elkarketa.

Inbertitu: enpresa edo proiektu batean 
kapitala ezartzea, irabazien lortzeko 
helburuarekin.

Akzio: sozietate edo konpainia batean 
banatua den kapitalaren zatia, eta horren 
jabegoa segurtatzen duen agiria.

Burtsa: akzioak saltzen eta erosten diren 
merkatu antolatua.

 1890ean sortu  Bilboko  Burtsak 
Bizkaiko  industrializazioak eragin 
 hazkunde ekonomikoa islatzen du.

4

2

1

Baionako eta Biarritzeko burdinbideen konpainiaren 
akzioa

Baionako trena

Bilboko BurtsaKapitalismoaren agertzea
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   Émile eta Isaac Pereire Bordele-
ko bi anaiak konpainia anitzen jabe ziren, 
banku, higiezin, burdinbide, itsas garraio 
eta segurantza sailetan bereziki. Euskal 
Herrian garatu trenbideen konpainiak 
haienak ziren, hala nola Compagnie du 
Midi izenekoa. Inbertsio anitz egin zituz-
ten Europan, adibidez Compania del Nor-
te burdinbidearen konpainian. Konpainia 
hori Bizkaiko meategien ustiatzeko sortu 
zen eta lehen trenbide sarea garatu zuen 
Espainiako estatuko iparraldean.

18

Hiztegia
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19

Kapitalismoa eta jendarte  
berria

 Eszenak Jules Gommès bankaria eta
Baionako judu komunitatearen burua 
zenaren etxea agertzen du. Margolariak 
Gommès familia erakusten du tea hartzen, 
Baionako burgesiaz inguraturik. 
Preseski, horretan datza arte obra honen 
interesa. Halaber, obraren historiak berak 
jakin-mina pizten du Parisen galdurik egon 
baitzen 2020. urtea arte, hots, Baionako 
Euskal museoak erosi arte.
Pauma zuria, Henry Caro Delvaille  (Baiona, 
1876 - Sceaux, 1928) 

2

1

Baionako burges familia baten eguneroko biziaren irudikapena

Baionako Aturriko 
burdinoletako proletarioak

Industrializazioak azkarki aldatu zuen jendartea, klase 
sozialen banaketa bereziki. Burgesak izigarri aberastu ziren. 
Fortuna industriatik, bankutik eta merkataritzatik biltzen zuten. 
Kapitalismoa obratuz, burgesia klase menderatzaile bilakatu zen. 
Halaber, botere politikoa baitzuen, liberalismoaren aldeko legeak 
egiten zituen.
Bestalde, klase sozial berri bat agertu zen, meategi eta fabriketan 
lanean ari ziren langileez osatua. Langile gehienak landa eremutik 
heldu ziren, alabaina, etxaldeen mekanizazioak besoen beharra 
apaldu baitzuen. Klase berri horri proletarioa erraten zaio.   

Burgesak eta proletarioak

Hiztegia

©  Baionako Euskal Museoa

Klase sozial: ezaugarri 
berak dituen jendarteko 
jende multzoa.

Proletario:  ontasunik 
eta produkzio mediorik ez 
duen, eta bizitzeko bere 
lansaria baizik ez duen 
klase soziala. 

© AD 64
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1. Europa eta industria aroa

3

5

José Mc Lennan meategien jabearen etxea Muskizen 
(Bizkaia)

Proletarioen etxebizitza Muskizen inguruan (Bizkaia)
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José Mc Lennan  
(1845, Dublin?- 
1914, Paris) 
 Mehatze saileko ingeniaria 
zen. Haren aita Eskoziatik 
Bizkaira etorri zen meategie-
tako trenbidearen eraikun-
tzan parte hartzeko. José Mc 
Lennan mehatze-konpainia 
Bizkaiko handienetarik zen. 
Meategietako jabeak bi zale-
tasun zituen: autoz ibiltzea eta 
argazkien egitea. Horri esker, 
Bizkaiko jendartearen  balore 
etnografiko handiko irudiak 
ditugu, preseski, XIX. mendeko 
burgesak zein proletarioak 
erakusten dituztenak.

4 José Mc Lennan

   Gaineko argazkian José Mc Lennan familiaren etxea ageria da. 
Eraikuntza handia eta ederra da. Palmondoek eta zuhaixkek apaintzen 
duten hiribide zabal eta argi batean dago. Atearen aitzinean familiaren 
autoa dago, baita zerbitzaria eta José Mc Lennanen autoaren  gidaria ere.
Azpiko argazkian, José Mc Lennan proletario familia baten etxebizitzan 
dago. Familian haur anitz badira, menturaz bizpahiru familia metaturik 
bizi dira. Ageri da materialki ez dutela gauza handirik, eta pobrezia xehe-
tasun guzietan sendi da. 

20
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7

6

Haur burgesak

Haur proletarioak   Gainean, José  Mc Lennanek berak argazkitan hartu haur proletarioak. Lehen 
begi kolpetik ageri da pobreak direla: gehienak ortutsik daude; arropak zikinak eta 
higatuak dituzte. Azpian, aldiz, Mc Lennanen haurrak: arropa fin eta zuriz beztituak 
dira; xingola, txapela edo medailak daramatzate.    
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1. Europa eta industria aroa

Langileen egoera

2 Bizkaiko meatzariak

© EH-ko Meatzaritzaren Museoa

1 Bilboko bizi esperantza sortzean 
(1825-1900)

Urteak Gizonak Emazteak Oro har

1825 33,34 36,55 35,01

1860 35,23 37,75 36,58

1877 31,19 34,02 32,82

1887 29,38 34,24 32,02

1900 25,6 31,14 28,31

Goizetik arrats lan dorpea eginez, langileak 
esplotatuak ziren eta eskubiderik gabe bizi.
XIX. mendean zehar, Bilboko haurren bizi 
esperantzaren bilakaerak garaiko bizi 
baldintzak islatzen ditu. 1900. urtean, Bilboko 
bizi esperantzaren tasa Espainiako estatuko 
apalena zen. Alabaina, kanpotik heldu langileen 
egoera biziki latza zen: etxebizitza ez duina, 
epidemiak, eritasunak, lansari apalak, elikadura 
eskasa, hots, pobrezia eta miseria. 1890ean, 
langile gehienak Trianoko mendietatik Bilbora jauzi ziren justizia sozialaren eskatzera. Miseria 
hain handia zen non nagusiak langileekin negoziatzera behartuak izan ziren. Langileen esplotazio 
basatia ttipitzen hasi zen orduan.

22

© Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa
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© auñamendi

Askotan, elikadura ez zen aski lan gogorrari aurre 
egiteko, eta ez zen batere osasungarria. Bizi baldintza 
txarren ondorioz, bereziki, gastroenteritisen, gaixota-
sun infekziosoen eta abarren ondorenez, meatzarien 
 heriotza-tasa oso handia zen, haurrena batez ere.
Izurriteek (kolera, baztanga edo tifusa) larriagotu 
zuten egoera. Lan baldintzek eragin handia izan zuten 
meatzarien osasunean. Gaitz arruntenak hazteria, gri-
pea, eta bronkitisa ziren, eguraldi txarraren ondorioz, 
egun osoan, kanpoan egoten zirelako. Horrez gain, 
istripu ugari gertatzen ziren, alegia: garraiobideen 
ondoriozkoak (errailetatik ateratzea, harrapaketak, eta 
abar), harriak edo lurra jaustea, gaizki egin leherketak 
(...). XIX. mendearen amaieran, meatzaritza auzote-
gietako haurrek sortzean zuten bizi-itxaropena hogei 
urtekoa zen. (...)  
Higiene egoera oso txarra zen, barrakoiek ez zutelako 
aireztatze sistemarik, meatzariek jakiak bertan pres-
tatzen zituztelako, ohe gehiegi zegoelako, komunik ez 
zegoelako, eta abar. Horrek guztiak gaixotasunak eta 
izurriteak ugaltzea ekarri zuen. Barrakoiekin bate-
ra, derrigorrezko kantina edo dendak ezarri ziren, 
non meatzariek beharturik bertan erosi behar zuten, 
lansariaren zati bat deskontatuz. (...). Prezioak izugarri 
garestiak ziren, eta produktuak egoera txarrean zeu-
den. Batzuetan, meatzariak ez zuen ezer kobratzen, 
kantinako fakturak lansaria baino gorago zelako; batez 
ere, gaixotasuna, istripuak edo eguraldi txarra zirela 
eta, lan gutxi egiten zuten hilabeteetan.

Burdingintza Triano eta Galdamesko mendietan
Eneko Pérez Goikoetxea, Bizkaiko Foru Aldundia

3 Meatzari baten lekukotasuna

Dolores Ibárruri 
Gómez 
(1895, Gallarta, Espainia – Madril,
Espainia, 1989)

Pasionaria izengoitiaz ezaguna, Eus-
kal Herrian sortu militante eta politikari 
handienetarik izan zen. Pasionariak ongi 
ezagutzen zituen emazte langileen egoe-
ra eta meatzariena. Preseski, Bizkaiko 
meategietako meatzari baten alaba zen 
eta meatzari batekin ezkondua ere. Hiru 
urtez burges baten etxean sehi gisa la-
nean aritu zen. Izan zituen bost haurre-
tarik hiru hil zitzaizkion gazte-gazterik.
Espainiako Gerla Zibilaren irudi en-
blematikoa zen: preso egon ondoan, 
 SESBera ihes egin zuen. 1977an Espai-
niara itzuli zen, Frankoren diktaduratik 
landa, eta 80 urtetan diputatu bilakatu.
Langile klasearen alde borrokatzen ira-
gan zuen bizi osoa. Komunismoaren 
erreferentzia handia da munduan gaindi. 
Ezaguna da, besteak beste, No pasarán! 
lema famatuarengatik.

4 Pasionaria

5 Haurren lana

© Muskizko udal artxiboa

 XIX. mendearen hasieran normal kontsideratzen zen 
haurrek lan egitea. Frantzian eta Ingalaterran, 1840 
urteetan, 14 urtez peko haurrak fabriketako langileen  
% 15-20 ziren. Baina ehungintza mekanizatuarekin ba-
tean, esplotazio izigarria hasi zen: haurrek egunean 14 
oren inguru lan egiten zuten, baldintza zailetan. Haurren 
heriotza tasa biziki gora zen. Mulhousen (Frantziako Ipa-
rraldean), 1810 urteetan, industriaren hazkundearekin 
batean, haurren bizi esperantza lau urtez ttipitu zen, eta 
haurren    erdiak ez ziren 10 urtera heltzen.
Haurren lanaren murrizteko, 1841ean egin ziren lehen 
 legeak, hala nola 8 urtez peko haurren lana debekatu zu-
tenak. 1851ean, 14 urtez peko haurren lana 10 orenetan 
mugatu zen eta 12 orenetan 14-16 urtekoentzat. 1874an, 
12 urtez peko lana debekatu zen eta igandeko pausa 
eguna inposatu. Baina haurren lana ez zen bukatu eskola 
beharturik bilakatu arte, hots, Jules Ferryren legeak ezarri 
arte, 1881 eta 1882 urteetan. 
Argazkian: José Mc Lennan meategian, haur  mea- 
tzariekin
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1. Europa eta industria aroa

XIX. mendean, emazteak gizonak baino apalago zirela 
kontsideratzen zen, adimenari eta gaitasunei zegokienez. 
Horregatik, oinarrizko eskubideak ukatuak zitzaizkien: 
bozkatzea, hautagai izatea edo unibertsitatera joatearena, 
adibidez. Emazteen rola familiaz arduratzea zen, hots, 
senarraz eta haurrez. Eginkizun nagusia erditzea zuten, 
garaian biziki arriskutsua zena.
Emazteek betidanik gogor lan egiten zuten. Etxeko lanak 
dorpeak ziren: haur anitzez okupatzea; etxeetan urik ez 
zenez, udan zein neguan erreketan edo latsarrian xuriketak 
egitea, iturrira ur bila joatea, jatekoa egitea, besteak beste. 
Etxeko lanez gain, emazteak kanpoko lanez ere arduratzen 
ziren: baratzeaz, kabalez, arrantzaz, merkatura joateaz 
mozkinen saltzera.
Haatik, emazteak ez ziren lan munduan sartuak, hots, ez 
ziren pagatuak. Industrializazioak aldaketa ekarri zuen: 
kanpoan lan egiten zuten emazteek lehenbiziko lansaria 
eskuratu zuten. XIX. mendean, oro har langile klase 
sozialaren egoera zaila bazen, emazteena oraino okerrago 
zen. Alabaina, eguneroko bizia gizonena baina zailago 
izanik ere, haien lana gutiago pagatua zen.

Emazteak lan munduan

2 Ainarak Maulen
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 Industrializazioak hiriaren eta burgesiaren 
garatzea ekarri zuen. Landa exodo handia 
gertatu zen; etxaldea utzirik, neska anitz sehi 
joan ziren hiriko burgesen etxeetara.
Batzuk biziki gazteak ziren: 13 edo 14 urte 
baizik ez zituzten. Gaizki pagatuak ziren edo 
batere, baina ez ziren etxera itzultzen familiak 
pobreegi baitziren denen hazteko. 

1 Neska zerbitzariak Bizkaian

 Familia eta herria utzirik, Maulera lan bila joaten ziren neska gazteak ziren Ainarak. 
Haietarik anitz ezkondu arte aritzen ziren espartingintzan. Garaiko arropa ilunez beztituak 
zirelako, eta txorien gisan udazkenean herritik joaten eta udaberrian itzultzen baitziren, gaur 
egun Ainarak erraten zaie. 
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  Lan batzuk bereziki gogorrak ziren, 
hala nola meategietakoak. 
Ezkerreko argazkian, 1845ean hartua Coba-
ronen (Bizkaia), emazteak mea pikatzen ari 
dira meategietan, lurrean   jarririk. 
Azpiko argazkian, txirterak, hots, txirta edo 
mea garbitzen zuten emazteak dira. Argaz-
kirako irriño bat egin baldin badute ere, lan 
dorpea zela jakin behar da, egun osoa es-
kuak eta zangoak ur hotzean baitzituzten. 
Meategietan lanean ari ziren emazteak 
gehienetan beharturik ari ziren, hala nola 
alarguntsen kasuan. Gainera, gaizki ikusiak 
ziren jendartean, nolazpait emazte galduen 
gisan.

 Taulak gizon eta emazteen lansarien   arteko 
desberdintasuna erakusten du. Desberdinta-
sun hori  Bizkaitik kanpo ere denetan gerta-
tzen zen. Nagusiei merkeago heldu zitzaien 
emazteen eta haurren enplegatzea. Gainera, 
taulak adierazten duen gisan, XIX. mendean 
zehar desberdintasuna ttipitzeko ordez, han-
dituz joan zen.

4 Bizkaiko meategietako emazteak

3 Emazteen lansaria Bizkaiko meategietan

Urteak
Gizonen lansaria

eguneko eta pezetatan
1 e = 166,386 pezeta

Emazteen lansaria
eguneko eta pezetatan

1 e = 166,386 pezeta

1887 2,75 pta 1,25 pta

1900 3,01 pta 1,34 pta

1913 3,41 pta 1,44 pta
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► Emazteen egitekoa

Ikus bideoa

► Emazteak lan munduan

Ikus bideoa

© Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa
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1. Europa eta industria aroa

Industrializazioak edo liberalismoak sortu 
jendarte berria eta aberastasunaren banaketa 
aztertuak eta kritikatuak izan ziren. Intelektualek 
ideologia desberdinak sortu zituzten: sozialismoa 
eta komunismoa, besteak beste. Sozialistek 
langileen miseria, jendarte industrialaren injustizia 
eta burgesiak proletarioen esplotatzea salatu 
zituzten. Halaber, estatuaren gidaritzapean 
jabetza pribatuaren desagertzea eta produkzio 
medioak komunean ezartzea proposatu zuten. 
Karl Marxek, sozialismotik abiatuz, komunismoa 
aldarrikatu zuen, hots, klaserik gabeko jendartea. 
Preseski, jendarte zuzenagoaren lortzeko, klase borroka egin behar zela uste zuen. Herrialde 
guzietako proletarioak elkarrekin oldartzera eta boterearen hartzera deitu zituen, ondorioz. 
Beren egoeraren hobetzeko, langileak mobilizatzen hasi ziren eta emeki-emeki lehenbiziko 
aitzinamenduak kausitu zituzten. Frantziako estatuan, lege batzuek emazteen eta haurren 
lana mugatu zuten; 1864an, greba eskubidea erdietsi zen eta 1884an, askatasun sindikala. CGT 
(Confédération Générale du Travail) sindikatua 1895ean sortu zen. 1871n Parisko Komunaren (La 
Commune de Paris) denboran, bi hilabeteko gobernu iraultzaile eta sozialista erradikala ezarri zen.
Euskal Herriari doakionez, Bizkaian izan ziren langile mugimendurik azkarrenak, industrializazioa 
askoz handiagoa izan baitzen han, beste probintzietan baino.

Liberalismo: askatasun indibiduala 
(ekonomikoa barne) defendatzen duen 
pentsaera, ondorioz estatuak ez duela 
ekonomian esku hartzen.
Sozialismo: kapitalismo liberalaren 
gehiegikeriak salatzen dituen ideien multzoa.
Komunismo:  Karl Marxen arabera, klaserik 
gabeko eta jabetza komunean oinarritzen 
den antolaketa politikoa.
Klase borroka: herrialde guzietako 
proletarioen oldartzea boterearen hartzeko.
Sindikatu: langileak eta lan eskubideak 
defendatzen duen elkartea.

Ideologia berriak5

1 Maiatzaren Lehenaren prestaketa

Hiztegia
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Karl Marx  
(1818, Treveris, Prusia 
– Londres, Ingalaterra, 
1883)
XIX. mendeko pentsalari handie-
netarik izan zen. Kapitalismoa 
eta proletarioen esplotazioa
salatu zituen. 1864an, herrialde 
desberdinetako alderdi sozia-
listak bildu zituen nazioarteko 
Lehen Internazionala izeneko 
elkartean. Komunismoaren  
 aitzindaria izan zen. Jendar-
tearen historian mugarri diren 
bi liburu idatzi zituen: Alderdi 
komunistaren manifestua (1848) 
et Kapitala (1867).

2 Karl Marx

4 Alderdi Komunistaren Manifestua

 Maiatzaren Lehenaren prestaketa, Vicente 
Cutanda, 1894an, Bilboko Arte Ederren museoa. 
Artistak Sestaoko Labe Garaietan oinarrituz
egin zuen margolanak langile mugimenduaren 
hastapena erakusten du.

 Alderdi Komunistaren Manifestua, 1848an alemanez argitaratu zen Londresen lehen aldikotz. Idazlan hori 
komunismoaren ideologiaren oinarriak finkatu zituen agiri politikoa da. Hots, Karl Marxek eta Friedrich Engelsek 
idatzi komunismoaren helburuen eta programaren azalpena da, bereziki klaserik gabeko jendartearen erdiestea 
eta kapitalismoaren baztertzea. Zenbait ekintza iraultzaile proposatzen zituzten, hala nola mundu mailako prole-
tarioen elkartzea eta boterearen hartzeko iraultza egitea. Manifestuko proposamenak Leninek Errusian gauzatu 
zituen XX. mendearen hasieran.

 Dokumentu honek siste-
ma kapitalistaren alegoria 
kritikoa erakusten du. Pro-
letarioak "denendako lan 
egiten du" eta "denak eli-
katzen ditu" (The proletariat 
"work for all" and "feed all"). 
Karikatura Ingalaterrako 
sindikatu baten aldizkarian 
agertu zen 1911n.

3

Sistema kapitalistaren  
piramidea 
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  Ipar Euskal Herriko lehenbiziko mugimendu sozia-
lak 1897an gertatu ziren, Aturriko burdinoletako lehenbi-
ziko sindikatuaren sortzea eraginez. Lehenbiziko greba 
handia 1911n antolatu zen. Baionako Portuko zamake-
tariak greban jarri ziren, lansarien emendatzeko eta lan 
baldintzen hobetzeko. Garai hartan, zamaketariek ontzi-
ko zamak bizkarrean deskargatzen zituzten, eta Aturrira 
erortzeko arrisku handia zuten. Greba horrek ikatzaren 
hornidura geldiarazi zuen. Oso gatazka bortitzak izan 
ziren Tarbetik etorri soldaduen eta grebalarien artean.

7

6

5

8Baionako portuko grebak

Grebalarien kontrako 
errepresioa 1911n, Bilbon

Bizkaiko Meatzeen Jabeen gutun irekia

Baionako portuko zamaketariak

© Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa

Antonio Allende Bizkaiko Meatzeen Jabeen Elkarteko lehendakariak Meatzarien Elkartea-
ri erantzuteko gutun irekia. Meatzariek lanaldia egunean 9 ordutara murriztea galdatzen 
zuten. 

Bizkaiko Meatzarien Elkarteak igorri gutunari erantzuteko, Bizkaiko Meatzeen jabeen Elkartearen izenean 
hauxe adierazten dugu: Meatzeen Elkartea ez bada ofizialki ezagutua ere, eta nahiz meatzariak behar ez den 
greba goizegi hasi duten, gure iritzia publiko egiten dugu.

Espainiako estatuko beste meategietako egoera hau da: Asturiasen egunean 10 ordu eta erdi, Santanderren 
10, Palentzian goizetik arrats, Almerian 13 ordu, Jaenen 9 edo 10 orduren artean  (jakinez 2 orduz ibili behar 
direla meategiraino), Galizian Bizkaian bezala 10 bat oren lan egiten da batez besteko.

Sinetsarazi nahi digute atzerrian meatzarien lanaldia laburrago dela baina aski da jakitea Errusian 11,30 or-
dukoa dela eta Austrian 11koa. Beste herrialdeetan lanaldia ez da mugatua, salbu haurren lanaldiaren  kasuan, 
hala nola Alemanian, Frantzian, Belgikan, Suedian, Norvegian eta Luxenburgon, 10 ordutara  mugatua baita. 
Austrian eta Herbehereetan 11, Errusian 11 eta erdi eta Italian 12 ordutara mugatua da. Erran gabe doa 
lanaldi horiek haurrenak baldin badira, helduek 10 ordu baino gehiago lan egiten dutela.

Frantziaren kasuan, Viviane izeneko ministro sozialista batek onarrarazi nahi luke 1906an baztertu zen lege 
proiektua. Lege hori gauzatzen balitz, langileek lau urteko erreformen bidez 10 orduko lanaldia lortuko lukete. 
Horra beraz, Frantzia lan arloan hain aitzinatua den herrialdean lortu nahi dute hemen jada azken hogei 
urteetan meatzariek dutena: 10 orduko lanaldia.
Espero dugu Bizkaiko meatzariek ulertuko dutela ezin dugula lanaldia murriztu, inguruko probintzietan 
eta herrialdeetan baino apalago geldituz. Horrek ez du erran nahi Bizkaiko nagusiak ez garela meatza-
rien  egoeraren hobetzeaz kezkatzen. Froga gisa, horra besteak beste, haientzat eraiki duguna: meatzarien 
 ospitalea, kantinak, umezurztegia eta eskolak.
Beraz, 1906an jada baztertu genuen galdera ez dugu aurten onartuko.

Ikasek egokiturik

 1911n greba anitz izan ziren. Bilbon Espainiako 
 armadak gogorki zapaldu zituen manifestatzen 
 zuten langileak.



29

  Elizak eragin handia izan zuen Euskal Herrian sortu ziren lehenbiziko  mugimendu 
kooperatibistetan. Ezinbesteko adibidea da Arrasaten (Gipuzkoa) Jose Maria 
 Arizmendiarrieta apez gazteari esker sortu kooperatibagintza esperientzia, mun-
du mailan ezaguna dena. Garaian aitzindaria izan zen eta gaur egun nazioarteko 
 enpresa talde handia da eta bost kontinentetan hedatua. Kooperatiba taldekoak dira, 
besteak beste, Laboral Kutxa bankua, Fagor Taldeko  kooperatibak eta Mondragon 
 Unibertsitatea.

10 11Jose Maria Arizmendiarrieta 
kooperatibaren hastapenetan

 Mondragon kooperatibaren 
egoitza, hasieran eta gaur egun

Leon XIII.a, sortzez Vincenzo 
Gioacchino Raffaele Luigi Pecci 
Prosperi Buzzi
(1810, Carpineto Romano, Elizaren Estatuak, gaur 
egungo Italia – Erroma, Italia, 1903)

Langileen egoera salatu zuen aita saindua izan zen. 
XIX. mendearen bukaera arte Eliza ez zen arazo 
sozialez arduratu. Leon XIII.a aita sainduak jabeek 
burutzen zuten zapalkuntza ekonomikoa salatu 
zuen 1891n Rerum Novarum izeneko entziklikan*. 
Langileen lansari duina eta sindikatuen sortzeko 
eskubidea aldarrikatu zituen, nahiz eta aldi berean 
komunismoa eta sozialismoa gaitzetsi. Jabetza 
ezin ukatuzko eskubidea zela zioen, eta sozialismoa 
Jainkoaren aurkakoa iruditzen zitzaion. Hots, klase 
sozialen arteko desberdintasunak, berezkoak eta 
beharrezkoak zirela uste zuen.
Entziklika horren ondorioz, sindikalismo katolikoa 
sortu zen. Aski moderatua zen, elkartasunean eta 
Elizako printzipioetan oinarritzen baitzen, langileen 
iraultzan baino. Eragin handia izan zuen Euskal He-
rrian, tokiko agintari eta apez zenbaitek bultzaturik. 
Entziklika horrek eragin handia izan zuen gaur egun 
oraino indar handikoa den kooperatibagintzaren 
hastapenean. 
 
Entziklika: Aita sainduak gai bati buruz giristinoei hedatu 
berria.

9 Leon XIII.a aita saindua
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Populazioa eta emigrazioa6
Hazkunde demografikoa

Euskal Herriko biztanleriaren bilakaera

Biztanleria (milatan)

Urteak 1790 1820 1860 1890 1920 2008

Araba 70 82 95 92 98 302

Nafarroa Beherea 45 38 35 28

Bizkaia 103 140 155 280 410 1136

Gipuzkoa 105 140 151 180 260 688

Lapurdi 52 60 90 120 227

Nafarroa 225 251 298 301 325 593

Zuberoa 30 23 20 15

Euskal Herria 675 748 834 1004 1268 2989

 Bidaia biziki kario heldu zen. Zeharkaldiak 
hiru  hilabete (belaontziz) edo hogeita bi egun 
 (lurrunontziz) iraun zezakeen. Bidaiatzeko  baldintzak 
biziki gogorrak ziren: zorabioa, higiene eskasa, 
nahasmendua eta janari txarra, besteak beste.

2 Belaontzi baten naufragioa

XIX. mendearen bukaeran 400 milioi biztanle ziren Europan, 180 milioi zirelarik mendearen hasieran. 
Populazio aldaketa izigarri horri iraultza demografikoa erraten zaio. XIX. mendea arte populazioa 
ez zen biziki hazi sortze tasa eta heriotza tasa orekatuak zirelako. Sortze tasa oso gora zen, 
laborantzan besoak behar zirelako, erlijioak haurren sortzea bultzatzen zuelako eta haurren heriotza 
tasa handia zelako (ondorengoa segurtatzeko haur ainitz ukan behar ziren). Heriotza tasa biziki 
gora zen eritasunengatik, higiene eskasarengatik eta oro har bizi baldintza txarrengatik.
XIX. mendean, aitzinamendu handiak egin ziren laborantzan, higiene publikoan eta medikuntzan.  
Hobekuntza horiek izan ziren populazioaren emendatzearen arrazoi nagusiak; haiei esker, heriotza 
tasa biziki apaldu zen, bereziki haurrena. 
Halaber, hazkunde demografikoak eta industrializazioak populazio mugimendu handiak eragin  
zituzten. Alde batetik, landa exodoa, hots, landa eremutik hirira buruz: Zuberoako eta Nafarroa 
Behereko herriak (Hazparne eta Maule salbu) husten hasi ziren eta Lapurdiko kostaldeko hiriak  
garatzen. Hegoaldean dinamika bera gertatu zen, populazioa landa eremutik hirira buruz edo 
industrializatzen hasiak ziren Gipuzkoa eta Bizkaira buruz joan baitzen. Bestalde, XIX. mendean 
gertatu zen europarren emigraziorik handiena, hain zuzen Amerikara buruz. Menturaz 55 milioi 
zitezkeen Europatik migratu zutenak, bereziki Italiatik eta Irlandatik. Europa mailan neurtuz geroz, 
emigratu zuten euskaldunen kopurua ez zen hain gora, baina proportzionalki izigarria zen Euskal Herri 
mailan.

1
Euskal Herritik Amerikarako bidaia

1842an Baionako portutik abiatu zen 
 Leopoldina-Rosa izeneko itsasontzia 
Uruguain urperatu zen; 303 bidaiarietarik 
231 hil ziren. Menturaz horien artean 
euskaldun anitz baziren.

3
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Euskal emigranteak Argentinara heltzean

Iriart emigrazio agentzia Donibane Garazin Barkoxen sortu gizonen bizilekua
1869tik 1900. urtea arte

Euskaldunen migrazioa
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1830etik 1930era, guti gorabehera 200.000 euskaldunek 
emigratu zuten, garaian milioi bat biztanle zitezkeelarik 
Euskal Herri osoan.
Emigrazio izigarri horren arrazoiak ugari ziren. Alde 
batetik, Frantziako Iraultzako eta Inperioko gerlek Euskal 
Herria suntsiturik utzi zuten. Bestalde, Euskal Herriko 
tradizioaren arabera, etxealdea premuari, hots haur 
zaharrenari, uzten zitzaion, eta premu ez zirenak bizibide 
baten aurkitzera behartuak ziren. Gainera, 1830etik 
1856ra, Europa osoan bezala, Euskal Herriko populazioa 
azkarki hazi zen. 
Ekonomia sailean, atzerrian plantatu euskaldunek 
Euskal Herrian egon familia diruz laguntzen ahal zuten. 
Laborantzaren osagarri ziren artisau jarduerek nekez iharduki zioten XIX. mendeko industria 
garapenari. Adibidez, Hazparneko taneriak desagertu ziren, halaber mendiko meategiak (Bankakoa 
1861ean hetsi zen). Bestalde, 1847an laborantzako krisiak populazioaren miseria handitu zuen.
Foruen ezeztatzeak, hots, tokiko egitura politiko-ekonomiko propioen galtzeak, aldaketak ekarri 
zituen Euskal Herriko ekonomiaren antolaketan, eta jende gehienen bizibidea okertu zen. Alabaina, 
aduanak lekuz aldatu ziren; lur komunalen erabilpen librea eta tokiko erabaki guneak desagertu 
ziren, Frantzian 1789an eta Espainian 1842an. Hortik landa, zerbitzu militarra behartua ezarri zen; 
euskaldun anitz desertore bilakatu ziren. 
Euskaldunak herritik abiatzera bultzatu zituzten beste faktore zenbait baziren, hala nola familiaren
agintaritzatik askatzeko nahia. Ameriketatik itzuli ahaideek edo lagunek goraipatzen zuten El 
Dorado amerikarraren mitoa. Azkenik, Hego Ameriketako gobernuen deiari erantzunez, emigrazioa 
bultzatzeko eta antolatzeko Euskal Herrian sortu agentzien lana funtsezkoa izan zen.
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4 5

7

6

Hazparneko emigranteen helmugak  
(1830-1930) Euskaldunen hotelak Amerikan

Euskaldunak artzain

Neska zerbitzari euskaldunak San Frantziskon

Helmugak Emigrante 
kopurua %

Argentina 1183 % 42,54

Uruguai 518 % 18,63

Frantzia 287 % 10,32

Espainia 173 % 6,22

Kuba 162 % 5,83

Txile 148 % 5,32

Helmuga ezezaguna 114 % 4,10

Kalifornia (AEB) 58 % 2,08

Amerika 53 % 1,90

Mexiko 43 % 1,55

Beste helmugak 42 % 1,51

Oro har 2781 % 100

 Taulan, Hazparneko migrazioaren garrantziaz ohar 
 gaitezke. Gaur egun, zehazki zenbat euskaldunek Euskal 
Herria utzi zuten jakitea biziki zaila da, batzuk ez baitira 
 artxiboetan ageri edo klandestinoki emigratu  baitzuten. 

 Amerikara heltzean, euskaldunak beren artean egoten ziren lana 
 aurkitu arte, euskaldunek berek kudeatu hoteletan. Argazkian: Boderre 
hotela Kalifornian.

 Guti mintzatu da emazteen 
emigrazioari buruz; gizonak 
 baino gutiago baldin baziren 
ere, anitz ziren Amerikako bidea 
 hartu zutenak. 
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Euskaldun gehienak artzaintzan ibili ziren. Amerikako bazter basa eta 
 zabaletan, euskaldunak preziatuak ziren langile onak eta ausartak zirelako. 
Bizi eta lan baldintzak biziki zailak zituzten: hilabeteak pasatzen zituzten 
 mendietan, halako karroetan, bakar-bakarrik, kabalak zaintzen. 
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 Barkoxeko Graxik Amerikatik amari igorri gutun horrek emigrazioaren 
alde latza erakusten du. Alabak amari idazten dio osaba (amaren anaia) 
zendu dela errateko. Kontatzen dituen xehetasunen bitartez emigranteen 
bizi zaila ageri da: besteak beste, otto miserableki eta bakartasunean 
hil dela, eta Graxiren bi anaiak, horiek ere emigranteak, ezin izan zirela 
 ehorzketetara joan urrunegi zirelako. 

8 Barkoxeko emigrante baten gutuna
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Gutunaren segida:
Gastic denak egin ondoun gelditzen den sosa souri jinen saisu aurhide bakhara isatieki.
(...) Denac esagutzen gintizun estizu behinere isan ataka gastoric solamente etzakizun ser eraiten sin pa-
ralizatzes beçala joun duzu ospitalin asken sacramentic isan situzun eta mesa khantatieko ehortziric duzu 
satifactione hori denec badizugu. Joseph eta Eramoun etzutusun jin ahal isan ehortzetalat.
Igori niesun depecha bedera behala bena etzitiçien isan beantegi artino eta bestela ere isigari hurun sutuzun 
giteco. Gu hebetic [hebentic] 3 oren eta erdis jouiten gutuzu Los Angeleseta. Josephec isigari maite sisun 
osaba eta phena handia isan dizu es ikhousi ahal isatia bena besteric etzin egiten ahal seren oray houac 
bortitan dutuzu. Ttelletteco 2 anaye jin sutuzun ehortzetalat. Jaquineasi niesun her ere eta isigari counten 
nunduzun askasi nourbait bederen isan sedin hiltiar. (...)
Banquoun den sosa aisa dukezu arenjatzen bena etchen saltzia estuzu hain aisa sustout orai seren affeac 
gaichki jouiten dutuzu oray heben. Gerlac bere ondoamena utzi dizu. (...)
Etcheco maitic gu biac ountza gutuzu goure jinkouari eskerak eta zier ber bonura desiratzen bihotz oros.
En vous embrassant de tout coeur.

Grachi

seren estizu testamenturic utzi eta

Misarable gisouna bere biçia lanin leher 
eginic lanin igaran dizu eta askenin deusic 
profeitatu gabe joun duzu. (...)

badizu demboa bouchi bat zien lettra 
ereçebitu nila bena arapostia estic[t] 
egin orai artino seren esperantcha benin 
beste beric isatia. Seren misarable osaba 
gaichki susun eta esparantcharic es 
hortacos dit es isçiribatu behala eta orai 
gehiago esin lusatuz eran behar deiziet 
noula igaran hilabetien 24 gerenin hil 
susun eta 27 gerenin ehortsi ginisun Los 
Angeles etan.
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1. Europa eta industria aroa

9 Emigrazioaren ondorioak gaur egun: diaspora eta Euskal Etxeak

Iturria: Euskosare 
Munduko euskal komunitatea

S A R E

E
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Polonia: 1

Alemania: 2

Erresuma Batua: 3

Frantzia: 8

Andorra: 1
Espainia: 21

Italia: 1

Suitza: 1

Belgika: 1

Japonia: 1
Txina: 1

Australia: 3

Euskal diaspora Euskal Herria utzi zuten euskaldunen multzoari erraten zaio. Horietarik batzuk 
euskaldunak dira, etxen euskara atxiki dutelako edo Euskal Etxeetan ikasi dutelako. Anitzek Eus-
kal Herriarekilako lotura berezia sentitzen dute, eta Euskal Etxeak izeneko zentroetan elkartzen 
dira beren nortasunaren atxikitzeko. Mapan ageri dira gaur egungo euskal zentroak munduan 
gaindi.

 Euskaldunen aztarnak  
Uruguaiko toponimian

 Urkullu Eusko Jaurlaritzaren lehenda-
kariaren mintzaldia, euskal diasporaren 
egunaren karietara 

 Uruguaiko tinbrea, Iparragirreren omenez

 Saint-Pierre eta Mikeluneko bandera

Estatu 
Batuak: 

44

Mexiko: 5
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©  Euskal Diasporaren Artxiboa

© Euskal Diasporaren Artxiboa
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Iturria: Euskosare 
Munduko euskal komunitatea

S A R E

E
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 Euskal besta Argentinan

Estatu 
Batuak: 

44

Mexiko: 5

Guatemala: 1
El Salvador: 1

Peru: 1

Kolonbia: 4

Txile: 4

Kanada: 5

Kuba: 1 
Dominikar  
Errepublika: 2

Venezuela: 7

Brazil: 1

Uruguai: 10
Paraguai: 1

Argentina: 121

 Boiseko ikastola (Idaho -AEB)

 Korrika Beijinen (Txinan), 2013an

 Boiseko dantzariak New Yorken 

 Boiseko Euskal Etxea 

© Boiseko ikastola
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1. Europa eta industria aroa

Ingurumenaren suntsiketaren
hasiera
Gaur egungo lur planetaren egoera kezkagarri-

-aren ulertzeko, historia baitezpadakoa da. Ala-
baina, industrializazioak jendearen eta naturaren arte-
ko harremana izigarri aldatu zuen. Betidanik jendeek 
bizirik irauteko behar zituzten baliabideak erabiltzen 
zituzten, baina XIX. mendean  hasi zen industriak 
behar zituen lehengaien ustiapen masiboa. Bizkaiko 
meategien marrazki honek irudikatzen duen gisan, 
mendiak zilaturik gelditu ziren, oihanak labakituak, 
gisuharria agerian eta hondarkinak denetan. Halaber, 
meategiei eta industriaguneei lotu azpiegitura anitz 
eraiki ziren: trenbideak, etxebizitzak eta biltegiak, 
besteak beste. Hots, lurraren artifizializazio ikaraga-
rria gertatu zen Bizkaiko kostaldean. Paisaiak errotik 
aldatzeaz gain, planetaren kutsadura hasi zen: lurra-
rena, urarena eta airearena.

Kutsadura

Uraren kutsadura

Airearen kutsadura Urbanizazioa
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Baliabideen 
ustiapen masiboa

Lurraren
artifizializazioa

Meak
Egurra

Trenbideak

Bideak

Portuak Azpiegiturak
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1. Europa eta industria aroa

Industrializazioa  
Euskal Herrian

8

Forges de l’Adour izeneko burdinolak Baionatik hurbil (Bokale eta Tarnoseko lurretan, Aturriren eskuin 
aldean) kokatu labe garaiak ziren. Industriagune horretan, trenetako errailak eta meategietako 
habeak fabrikatzen ziren bereziki. 1882an hasi zen lanean kanpoko kapitalez sortu sozietatea, 
eta 1965ean hetsi zen. Ipar Euskal Herriko eta Landetako industriagunerik handiena zen, bi mila 
langile pasa izatera heldu baitzen, alabaina. Garaiko industriagune horren kokapenaren arrazoia 
ez da lehengaiei lotua, kasu gehienetan bezala, baizik eta garraiobide nagusiei. Baionako portua 
leku estrategikoa zen lehengaiak itsasontziz heldu baitziren: burdina Bilbotik edo Tunisiatik, eta 
burdinaren urtzeko kokea Alemaniatik edo Ingalaterratik, besteak beste. Ekoizpenaren garraiatzeko, 
aldiz, 1855etik baliatzen ahal zen trenbidea funtsezkoa izan zen.
Industriagune horren sortzeak tokiko historia ekonomiko eta soziala markatu zuen. Lantegiaren 
inguruan, "Burdinolen Hirian" deitu auzotegian, jabea, ingeniariak eta langileak bizi ziren, nor bere 
karrikan. Garaiko enpresa gehienetan bezala, sistema paternalista zenez, enpresaren auzotegian 
eskola eta eliza ere baziren. Halere, 1897an lehenbiziko mugimendu sozialak gertatu ziren eta 
lehenbiziko sindikatua sortu. Ondotik, eta 1965ean burdinola hetsi arte, ugari izan ziren langileen 
oldartzeak.

Burdinolak, barnetik eta kanpotik

 l’Avenir egunkaria 1884ko uztailaren 8an

Aturriko burdinolen estreinaldia

Aturriko burdinolak

Baiona
Bokale
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Paternalismo: jabeak bere 
autoritatea bermatzea, 
aita baten gisan, langileen 
behar sozial batzuk betez: 
etxebizitza edota eskola.
Mugimendu sozialak: 
ordena sozialaren aldatzeko 
asmoz talde batek egin 
ekintzak, hala nola 
manifestaldiak, grebak, etab.

Hiztegia

Bilboko burdina Baionako portura 
heldu

Ekoizpena trenez garraiatzea 

Burdinolen hiria: eliza eta etxebizitzak

Langileak burdinoletatik ateratzen eta haurrak haien beha

 trenbidea

©
 T

ar
no

se
ko

 H
er

rik
o 

et
xe

ko
 a

rt
xi

ba
te

gi
a

© Tarnoseko herriko etxeko artxibategia
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1. Europa eta industria aroa

Hazparneko zapatagintza

2 Hazparneko azken taneria
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1 Hazparneko espartingileakHazparneko eskualdean, XVIII. mendetik hiru 
aurreindustria mota bazeuden: ehungintza, 
larrugintza eta zapatagintza. XX. mendea 
arte artisau moduan iraun zuten jarduera 
horiek, laborantzaren osagarriak baitziren. 
Alabaina, Hazparnen, Euskal Herriko beste leku 
gehienetan bezala, ofizio bikoitzaren ukaitea 
ohikoa zen, hala nola laborari-oihalgile, laborari-
larru apaintzaile edo laborari-zapatari.
XIX. mendean industrializatu zen artisau 
jarduera bakarra zapatagintza izan zen, eta gainera azkarki garatu zen.
1830 urteak arte, zapatak Hazparnen berean saltzen ziren. Laster, zapaten ekoizpena handitu zen 
larruzko botak eta zapatak egiten hasi baitziren armadarentzat. 1870etik landa, Hazparnen eginak 
ziren zapatak herritik anitzez urrunago saltzen ziren, hala nola Aljerian, Argentinan, Uruguain edo 
Txilen. Zapaten esportazioa gehienetan emigrazio fenomenoari lotua zitzaion.

Hazparne

 Zapatagintza tanerien jarduerari lotua zitzaion. Luzaz, gizonak, emazteak eta haurrak lanbide horretan ari izan ziren 
etxen, eta gisa horretan laborantzako lansaria osatzen zuten. 1900 urteetan, argindarraren heltzeak eta mekanizazioak 
lehenbiziko fabriken irekitzea eragin zuten. Fabrika horiek tokiko zapatari edo tratulari batzuek eraiki zituzten, enpresaburu 
bilakatuz. Horien artean Amespil familia aitzindari izan zen. 
Lissarrague familiaren taneria Hazparneko azkenetarik zen XIX. mendearen bukaeran. 

© Bilduma pribatua
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   XIX. mendearen bukaeran, 1800 bat 
langile ari ziren zapatagintzan Hazparnen, 
 departamendu osoan jarduera horretan ari zen 
langile kopuruaren erdia guti gorabehera.

3 Hazparneko Amespil oinetako 
enpresaren publizitatea

« Hasparren le 20 juin 1905.

À Monsieur le président de la Chambre de Commerce de Bayonne.

Monsieur le président.

Par votre lettre en date du 15 juin courant vous avez bien voulu me demander un rapport succint sur la situation de l’indus-
trie de la chaussure à Hasparren en 1904 et pendant les 5 premiers mois de 1905. [...]
L’année 1904 a été très favorable ; les commandes généralement importantes n’ont cessé d’influer dans les ateliers, et il 
n’y a pas eu un seul jour de chômage. Les 5 premiers mois de 1905 ont été meilleurs encore […] La chaussure d’été a été 
relativement plus demandée que celle d’hiver et que dans tous les genres l’article de luxe s’est vendu plus couramment que 
l’article « bon marché ».
Je suis donc heureux de vous dire que la situation industrielle actuelle de Hasparren est excellente.
Elle prendrait certainement une nouvelle et vigoureuse extension si nous étions dotés à bref  délai du chemin de fer de Cam-
bo à Hasparren qui malheureusement ne sera pour longtemps encore qu’à l’état de projet.
Hasparren n’est pas un centre industriel pour la sandale je regrette donc de ne pouvoir vous fournir de renseignements 
précis à ce sujet il y aurait lieu pour cela de s’adresser à Mauléon.

S. Amespil fils aîné. »

 Amespil zapata enpresaren jabearen  txostena 
Hazparneko zapatagintzari buruz, Baionako 
 merkataritza-ganberarentzat, 1905ean.

5 Hazparneko zapatagintzaren egoerari buruzko txostena

© AD 64

4 Hazparneko Amespil fabrika
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1. Europa eta industria aroa

Industrializazioa aitzin, espartin artisautza 
jarduerak ohikoak ziren Mauleko etxeetan. 
1880 urteetan, Zuberoa industria aroan 
sartu zen mekanizazioari eta lantegi eraiki- 
tzeari esker. Geroztik eta luzaz, espartingintza 
Zuberoako aberastasun iturri bilakatu zen; Mauleko 
populazio aktiboaren  % 60a hartzen zuen, alabaina. 
Lantegi ttipiak eta handiak baziren, batzuk ehun 
bat langilekoak. Hogeita hamar bat enpresa 
bazeuden Maulen 1900 hamarkadako urteetan. 
Hango espartinak Ipar Frantziako meategietan, 
Hego Amerikan, Ipar Afrikan eta Europako zenbait 
hiritan saltzen ziren.
Langile gehienak emazteak ziren. Mugaz beste 
aldetik, Nafarroatik eta Aragoitik, milaka gazte 
heldu ziren Maulera sasoiko lanaren egitera, 
Pirinioak zeharkatuz. 1870ean hasi lan migrazio 
horrek 1936 arte iraun zuen. Lansariak apalak ziren 
eta lan baldintzak biziki gogorrak. 

Mauleko espartingintza

2 Mauleko espartingintzaren merkataritza

 Mauleko herriak hedapen handia izan zuen: 4700 biztanle 
zituen 1911n. Industrializazioak hiri paisaia  arrunt aldatu zuen: 
fabrikez gain, geltokia eraiki zen 1887an.
Mauleko herria elektrika ezarri zuen departamenduko lehenetarik 
zen 1891n. Ainarak deitu langileak, metaturik, Mauleko Goi-Hiriko 
etxe zaharretan edo Zurezko hirian bizi ziren. 

1 Mauleko espartin fabrikak

Iruñea

Otsagabia

Kantauri
itsasoa

Maule
Donibane
Garazi

Baiona

LAPURDI

Burgi

Erronkari

Santa Graxi

Atharratze

Izaba

Fago

ARAGOI

BIARNO

NAFARROA
BEHEREA ZUBEROA

NAFARROA

Belagoa
ibarra

GardeMaule
lehengaien inportazioa 
espartinen esportazioa
Ainaren migrazioak
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 Ainarak Zaraitzutik, Erronkaritik eta 
Aragoitik Maulera zihoazen sasoilari 
gisa, Pirinioak zeharkatuz. 

3 Ainarak
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© Bilketa

4 Mauleko espartin fabrikak

“Nafarroako neskekin topo egiten genuen. Burgikoak ziren. [...] es-
partinak soinean, Fagotik abiatzen ginen, gero Gardetik Erronkarira, 
Erronkaritik Izabara, eta han mendia igaten hasten ginen, Belagotik. 
Oinez. Belaguaraino mandoekin, han uzten genituen, etxe batean. 
Gure burasoak, haurrideak edota aitak mugaraino etortzen ziren eta 
gero etxera itzultzen. Mugan elkar agurtzen genuen: batzuk alde ba-
tetik joaten ziren eta besteak bestetik. Eta gero, bakarrik jausten ginen 
Santa-Graziko kasernaraino. [...]
Goizeko bostetan ateratzen ginen. Kasu egin behar zen, «Guardia 
Zibila» barrandan zen, bai Izaban, bai gorago, Belaguako aldean. 
Zer bidexketatik iragan behar ginen ikusi bazenu! Espainiako aldean 
txarra bazen, Frantziakoan oraino okerrago! […] Ez ziren guziak
Frantziara heltzen, ez, batzuetan mendia elurtua zegoelako edo 
izoztua. Jendeak ez zuen beti bidea aurkitzen eta erreka zolara 
erortzen ziren batzuk. »

Fagoko (Aragoi) María Barbaren lekukotasuna. Ikerzaleak elkartea 
(Ikasek euskaraturik)

  Pirinioen zeharkatzea arriskutsua zen, Maria izeneko Ainararen lekukota-
sunak erakusten duen bezala. Prentsa artikuluak istripu latz baten berri eman 
zuen 1892an. Ondoko egunetan, prentsak berria gezurtatu bazuen ere, bidaiaren 
lanjera agerian ematen du, istripuak gertatzen baitziren, halere.

5  Pirinioen zeharkatze arriskutsua

 Espartin egileen lana gogorra zen: egunean 10 eta 12 orenen artean lan egiten zuten. Trebetasun eta zaletasun handiz lan egin behar zuten, 
gizon langileburuaren zaintzapean. Lanean ezin zen mintzatu. Pausa labur bat egiten zen goizetan eta beste bat eguerditan. Emazteek gehie-
netan lantegian berean bazkaltzen zuten; gizonek, aldiz, kanpoan. Lansariak biziki apalak ziren, eta langilearen trebetasunaren eta nagusiaren 
borondatearen arabera aldatzen ziren. 1900. urte inguruan, eguneko lansaria 3,5 liberakoa zen nonbait han, ogi kiloaren prezioa 2,5 liberakoa 
zelarik. Ondorioz, batzuek espartinak etxera eramaten zituzten lana gauaz bukatzeko. Ainarak langile ezin hobeak ziren: kalifikaziorik gabe-
koak baina trebeak, eta lansari apalak onartzen zituztenak. Emazteak, oro har, gizonak baino heren bat gutiago pagatuak ziren.  

© Ikerzaleak

Eskualduna egunkaria, 1892



44

1. Europa eta industria aroa

Erromatarren garaikoak dira Bizkaiko meategien 
lehenbiziko aztarnak. Erdi Aroan metalurgia sail garran-
tzitsua zen Euskal Herri osoan, burdinolen kopuruak 
adierazten duen bezala. 
Bizkaiaren industrializazioa XIX. mendearen bigarren 
partean hasi eta biziki fite garatu zen. Foruen galtzeak 
Bizkaiko meategien pribatizazioa eta meen merkataritza 
librea eragin zituen. Sortzen ari ziren trenbideetako 
eta meategien ustiatzeko atzerriko konpainiak Euskal 
Herrian ere plantatu ziren. Europako eskaeren asetzeko, 
bereziki Ingalaterrakoak, lan baldintza kapitalisten 
erabiltzen hasi ziren. Bizkaiko meen esportazioak 
ikaragarri emendatu ziren. 
Gainera, Ibaizabal ibaiaren ezkerraldean meategien 
ustiapenak industria ugariren sortzea eragin zuen, 
lehenik labe garaiak, eta ondotik beste anitz, hala nola 
ontziolak. Bizkaiko industria azkarki garatu zen orduan. 
Bilbo erreferentzia bilakatu zen Europa mailan; hango 
jendartea eta paisaia errotik aldatu ziren.

Bizkaiko industrializazioa
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1 Bizkaiko burdinaren merkataritza

 © Muskizko udal artxiboa 

2 Bizkaiko Labe Garaiak

Urteak 1860 1877 1884 1894 1899

Burdinaren 
produkzioa 
(tonatan)

70.000 t 1.040.000 t 3.216.000 t 4.566.000 t 6.496.000 t
  Burdinaren kalitatea eta itsasoa hurbil iza-

tea  faktore nagusiak izan ziren Bizkaiko industriaren 
 garapenean. 

Bilbo

Bizkaiko Labe Garaiak enpresa biziki inportantea zen. Argazkiaren lehen planoan:  industria gara-
penaren ardatza den Ibaizabal itsasadarra, eta haren bazterreko industria guneak. Zolako ezke-
rraldean: Trianoko Mendien burdin meategiak, eta eskuinaldean itsasoa. 1974ko argazkia. 
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Industrializazioaren ondorioak jendartean

2

3

Bizkaiko biztanleen sorlekua

Euskal kultura arriskuan

 Ttipitatik dirua baztertuz gero, holako etxalde baten 
 jabea izan zintezke... Bizkaiko Aurrezki Kutxaren publizitate 
afixa hau Jose Arruek egin zuen.
Industrializazioak eragin immigrazio masiboak, hots, klase 
berriek edo bizimodu berriek, azkarki aldatu zuten Bizkaiko 
jendarte tradizionala. Euskal nazionalisten iritziz, euskal kultura 
eta hizkuntza arriskuan ziren. Afixak mundu tradizional eta eus-
kaldunaren goraipamena egiten du erdaraz.

Bizkaiko biztanleak 
(milatan)

1871 1887 1900

Biztanle kopuruak 28 77 119

Bizkaian sortuak 19 54 74

Bizkaitik kanpo sortuak 9 23 45

Atzerritarren ehunekoak % 33 % 30 % 37

Bizkaia immigrazio gune garrantzitsua bilakatu zen, pobreagoak ziren beste probintzietatik 
meategietara heldu baitziren langileak eta haien familiak. Bizkaira saldoan heldu etorkinek eragin 
handia izan zuten jendartean: besteak beste, hizkuntza desoreka gertatu zen, hots, euskararen galtzea.
Gainera, Hegoaldean zein Iparraldean, euskararen irakaskuntza debekatua zen eta euskaraz mintzo 
zirenek zigor mehatxua jasaten zuten. Hizkuntzaren eta kulturaren galtzearen arriskua agertu 
zen baina kezka elite batena baizik ez zen. Horrela sortu zen “Eusko pizkundea” mugimendua.
Iparraldean, Anton Abadia euskal kulturaren sustatzaileen aitzindari zen.
Bizkaian, industrializazioaren eraginez jendarte tradizionalaren eta hizkuntzaren galtzeko arriskua 
zela ikusirik, Sabino Aranak hizkuntzaren iraupena bermatu nahi zuen hizkuntzaren garbitasunean 
oinarrituz. Halaber, XIX. mendearen bukaeran, kulturaren eta hizkuntzaren babesteko lehenbiziko 
erakundeak sortu ziren: Eusko Ikaskuntza eta Euskaltzaindia.

 Bizkaiko meategiek eta labe ga-
raiek beso anitz behar zituzten.
Kanpotik heldu etorkinak biziki 
baldintza txarretan bizi ziren berek 
eraiki txaboletan. Fenomeno hori 
handitu zen XX. mendean, 1970eko 
hamarkada arte.
Argazkian: Gallartako edo Ortue-
llako meatzariak, XIX. mendearen 
bukaeran.

1 Meatzariak eta haien
familiak

© Olatz Díaz Landa. Euskal herriko Meatzaritzaren museoa
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1. Europa eta industria aroa

Baiona
Baiona hiria moderno  bihurtu zen XIX. 
mendean. Plangintza, ekipamendu 
eta eraikuntza berriak egin ziren: 
geltokia, merkatua, hiltegiak, ospitalea, 
lizeoa, harrizko zubiak eta hiribideak. 
Halaber, hiria handitu zen: Baionako 
herriak berreskuratu zuen San Izpiritu 
auzotegia, Frantziako Iraultzan 
galdu zuena Landesen faboretan. 
Trenaren heltzea mendeko gertakari 
garrantzitsuenetarik izan zen.

Euskal Herrian bizitzea

San Izpiritu auzotegi berria Aturri ibaiaren, trenbidea-
ren eta betiko San Izpiritu auzotegiko etxeen artean dago. 
Eremu horretako lur azalera 200.000 m2 ingurukoa da.
Baionako hirian, Errobi ibaiaren ezkerraldeko auzotegiak 
190.000 m2-ko azalera du. Baiona Ttipia deitu auzotegiak, 
Aturri eta Errobi auzotegien artean kokatuak, 170.000 m2 
baizik ez ditu. Baiona Handiko populazioa 11.000 ingu-
rukoa da; Baiona Ttipikoa 8000koa. Beraz, ez litzateke 
espantua planifikatu auzotegi berriak 8000 biztanle har 
ditzakeela erratea (...) Karriken, kaien, plazen eta onura 
publikoko eraikinen ezartzeko behar dituen lursailak baino 
ez ditu eskuratu behar (...)

Mémoire sur les différents projets d’amélioration dans la ville de  
Bayonne, 31 août 1859 (Ikasek euskaraturik)

   Nahiz eta Ipar Euskal Herriak industria eta biztanleria ahula zuen, Paris-Madril ardatzaren kokapen estrategikoari esker, trena 
aitzindari izan zen Baionan: 1855ean heldu zen. Horren ospatzeko, gaur egun Euskal Museoan ikusgai den medaila hau egin zen. Ezkerreko 
argazkian, Baionan Compagnie du Midi enpresak eraiki lehen geltokia ageri da; eskuinaldekoan, aldiz, XIX. mendeko lehen geltokia ordezkatu 
zuen eraikin berria ageri da: XX. mendearen hasieraka da, alabaina. Ordulari dorre bat eta arkupedun fatxada duen eraikuntza monumenta-
lago bat eraiki zen orduan, Parisko Lyongo geltokian inspiratua. Gaur egun, Europa osoan, geltokiak hirien eraikuntza enblematikoak dira eta 
industrializazio garaiaren ikur bilakatuak, preseski trenaren heltzeari zuzenki lotuak baitziren.

3 Auzotegi berri bat BaionanTrena Baionara heltzea

1

2

Baionako Thiers hiribidea
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Biarritz est un lieu admirable ... Je n’ai qu’une peur, c’est qu’il ne devienne 
à la mode ... Alors Biarritz ne sera plus Biarritz ... mais je crains ... et je vou-
drais que Biarritz restât Biarritz.

Victor Hugo, En voyage, Alpes et Pyrénées,1890

3 Victor Hugo Biarritzen

Biarritz
XIX. mende hastapenean, Euskal Herria turisten helmuga 
bilakatzen hasi zen, bereziki Napoleon III.a eta Eugenia 
de Montijo bikote inperialak 1854an Biarritz udako 
egonaldien egiteko hautatu zutenetik.
Turismoak eragin handia izan zuen arkitekturan eta 
garraio sarean. Halaber, aisialdi mota berriak sortu 
edo inportatu ziren, jende aberats horrentzat bereziki 
pentsatuak, garai hartan noble eta burgesen esku baizik 
ez baitzen turismoa.
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  Trena Biarritzera heldu 
zen lehen aldikotz 1864an. 
Ber urtean Donostiako tren 
geltokia ere estreinatu zu-
ten.

 II. Inperioko bikote in-
perialak lotura handia zuen 
Biarritzekin. Ondorioz, mun-
duko aristokraziaren udaleku 
bihurtu zen. Horren lekuko 
dira Biarritzeko leku enblema-
tiko zenbait, hala nola kapera 
inperiala edo gaur egun Hôtel 
du Palais izeneko eraikina. 

1

4

2

Biarritzera trenez heltzeko
publizitatea

Biarritzeko turismoa

Napoleon III.a eta 
Eugenia de Montijo

XIX. mendearen hasierako grabatu honek turismoaren lehenbiziko 
urratsak erakusten ditu. Irudiko lehen planoan, Hondartza Handitik 
Napoleonen bainuak ageri dira, 1858an eraikiak eta egun Herriko ka-
sino bilakatuak. Gibelean, eskuinaldean, Le Bellevue kasinoa. 

47
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1. Europa eta industria aroa

Jende xumeen eguneroko bizia
Itsasbazter eta hiritik hara, jende gehiena laborantzaz eta hazkuntzaz xumeki bizi zen. Jendartea
hierarkizatua zen: notableak eta jabe handiak menperatzaileak ziren; etxetiar, sehiak edo buhameak, 
aldiz, jendartearen beheko aldean zeuden.
Laborari anitz etxetiar ziren, hots, ez ziren lurren jabe eta maiz etxez aldatzen ziren. Landa guneetan, 
oraindik populazio handia bazen ere, laster hasi zen ttipitzen, hirira buruzko exodoarengatik eta 
emigrazioarengatik.
Jendartea aldatzen hasi zen. Alabaina, lanbide batzuk desagertzen hasi ziren: ikazkinak, meatzariak
eta saltzaile ibiltariak, besteak beste. Halaber, erdi mailako klasea agertzen hasi zen: irakasleak,
medikuak eta saltzaileak.
Hiriak elkartzeko gune garrantzitsuak ziren, bereziki merkatu egunetan. Elizak presentzia handia
zuen elizgizon, serorategi eta eskola katolikoen bitartez. Hiri ttipietan ere, eguneroko bizia aldatu 
zen trenaren heltzearekin, eta zerbitzu publikoen, festen edota kirol gertakarien antolatzearekin.

XIX. mendeko Zuberoako etxetiargo kontratu bat

1 : métayage: etxetiargoa - 2 : récoltes : uztak 

3 : impôts : zergak - 4 : impôt en nature : bide 

komunalen garbiketa. 

 Dokumentu hau etxetiargo kontratu bat da, hots, etxaldeari buruz-
koa, jabearen eta laborariaren artean finkatua. Hitzarmenak berez ahoz 
egiten ziren. Haatik, 1865eko dokumentu hori idatzizko hitzarmena da, 
Oloroeko Etcheverry notarioaren bitartez egina, jabea Argentinan bizi 
baitzen. Horri esker, etxetiarrek jabeei buruz zituzten zergen eta zorren 
berri badugu zehatz-mehatz.

1

Aguer s’oblige à entretenir la dite propriété 

Le dit Etcheberry se réserve expressément la 
moitié de la maison et du jardin 

 La récolte de maïs, le dit Etcheberry en aura le 
tiers et tous les usufruits2 partagés par moitié. 
Les prairies qui se trouvent à la dite métairie, le 
dit Etcheberry les donne au dit Aguer pour la 
somme de 200 fr 

L’an 1865 et le 22 décembre, entre nous soussignés 
Arnaud Etcheberry propriétaire demeurant à Oloron-
-Ste-Marie, mandataire de Clément Pelanne résidant 
à Buenos Ayres d’une part; et le sieur François Aguer 
métayer de labeur chez Cinto domicilié à Barcus 
d’autre part. A été convenu et arrête ce qui suit. Le 
dit ( Etcheberry) donne à titre de borderage1 [... ] la 
métairie de Pelanne au dit Aguer 

 le dit Aguer s’oblige à remettre 10 
hectolitres de châtaignes au sieur 
Etcheberry. En outre il s’engage à 
payer la moitié des impositions3 de la 
métairie dans les mains du percepteur. 
Et les prestations4 seront aussi faites par 
Aguer sans que le sieur Etcheberry soit 
tenu d’indemniser le dit Aguer

à partir du premier novembre 
prochain mil huit cent soixante six 
jusqu'au premier novembre mil 
huit cent soixante sept, seulement 
les terres de labeur 

© AD 64
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4 Donibane Garaziko merkatua

2 Besta Berri Bidarrain. Marie Garay, 1899

© Baionako Euskal Museoa

 Kostaldean turismoa garatzen zen bitar-
tean, arrantzaleek, laborarien gisan, lan dor-
pea eta bizi xumea eramaten zuten.

5 Donibane Lohizuneko  
arrantzaleak

3 Istillartia (Heleta) etxaldearen zuhaitz genealogikoa

Jean
Errecart

1757-1849

Pierre
Aguerre

1783-(1855)
journalier

Jean
Dupleix

né en 1847

Laurent
Arretche

1809-(1853)

Jean
Arretche

né en 1847
Amérique

Gracieuse
Aguerre

1815-1878
blanchisseuse

célibataire
Hélette

Jeanne
Aguerre

1817-1853
blanchisseuse

célibataire
Hélette

Jeanne
Irigoin

1757-1820

Dominica
Errecart

1788-1840

Gracieuse
Arretche

1843-1881

Marie
Aguerre

née en 1820
blanchisseuse

Marie
Arretche

née en 1850
ép. tanneur
Hasparren

Dominika
Aguerre

1822-1888
domestique
célibataire
Bayonne

Cadet
Arretche

né en 1854
Amérique

1814

1879

1842

 Zuhaitz genealogikoen bidez, landa guneko usai eta biztanleen egunero-
ko bizia ezagut daitezke, hala nola Heleta inguruko laborarien lan bikoitza: 
emazteak ehungintza arloan, gizonak, aldiz, tanerietan. Bestalde, bazen 
ondorengoaren segurtatzeko usaia, etxaldea premuari utziz, emazte zein 
gizon. Horren arabera heldu zen familiako beste haurrideen bilakaera: nes-
ken emigrazioa hirira zerbitzari gisa aritzeko, eta Amerikarako emigrazioa.
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1. Europa eta industria aroa
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2. 1848ko Udaberria: mugimendu sozialak eta nazionalistak
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Herrien Udaberria1
Frantziako Iraultzaren ondotik, Vienako kongresuan Napoleonen aurka elkartu estatuek monarkia 
tradizionalak ezarri edo berrezarri zituzten, kasik Europa osoan. Hortik landa, Iraultzak sortu ideia 
liberal berrien eta tradizionalisten arteko giro gatazkatsua nagusitu zen mende osoan. Ondorioz,   
XIX. mendean, Europa osoa inarrosi zuten ideia berriak sortu ziren: alde batetik nazionalismoa, 
hots, nazio baten partaide izatearen sentimendua. Bestalde, industrializazioak sortu langile klasea 
defendatzen zuten ideologiak, sozialismoa, besteak beste.
Europa osoan Herrien Udaberria deitu iraultza mugimendua gertatu zen. Zenbait estatutan, mu-
gimendu sozialak nagusitu ziren, hala nola Frantzian. Beste zenbaitetan, aldiz, aldarrikapenak 
politikoagoak izan ziren, mugimendu nazionalisten kasuan bezala. Gisa horretan sortu ziren Ale-
maniako eta Italiako estatuak. Nahiz eta oldartze batzuek huts egin zuten, Europa osoan, oro har, 
1848ko mugimenduek erregimen kontserbatzaileen bukaera ekarri zuten.

 Margolanak Iraultzen ideia berriak erakusten ditu: Marianneren eskulturak eta aska-
tasunaren arbolak ideia liberalak edo errepublikaren aldekoak irudikatzen dituzte. Zerutik 
Jainkoak benedikatzen ditu prozesioan dabiltzan ideia berriak: nazioak (banderak eta jantzi 
tradizionalak), eta klase sozialak elkarren ondoan. Erregimen Zaharreko hondarrak lurrean 
ikus daitezke: erregeen koroak, bestak beste.

1 Errepublika unibertsala

Marianne errepublikaren alegoria: 
emazte baten estatua da, esku batean 
askatasunaren garra duela eta bestean 
giza eskubideen deklarazioa.

Burgesa eta langilea elkarrekin: klase 
 sozialen nahasketa; mugimendu soziala da.

Hiztegia
Ideia liberalak: Frantziako 
Iraultzak hedatu ideia 
berriak, askatasunean eta 
berdintasunean oinarrituak. 

Nazionalismo: nazio baten 
alderako atxikimenduaren 
ukaitea.

Nazio: ber iragana eta 
ezaugarri kulturalak dituen, 
eta horien atxikitzeko 
nahikaria duen jende 
multzoa.

Herrien Udaberri: 
XIX. mendean, Europako 
herrialde gehienetan 
gertatu ziren mugimenduak 
eta iraultzak.

Mugimendu nazionalista: 
nazio baten mobilizazioa 
independentziaren lortzeko.

Erregimen 
kontserbatzaile: eredu 
politiko tradizionalaren 
arabera antolatu 
gobernuak.

Frantziako bandera: ideia berrien 
inspirazio iturri Frantziako 1789ko 
Iraultzatik landa.
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Alemaniako bandera: mugi-
mendu nazionalisten ondorioz, 
alemaniar populuak batu ziren 
eta Alemaniako estatua sortu 
zen 1871. urtean.

Askatasunaren arbola: 
askatasun berrien
ikurra Frantziako
Iraultzatik landa.

Desfile jendetsua: nazio, adin eta 
sexu desberdinetako pertsonak, klase 
sozialak nahasirik, askatasun berriak eta 
printzipio unibertsalak ospatzen ari.

Koroak, zetroak... monarkiaren hondarrak: 
Erregimen Zaharreko ikur deseginak.

Jantzi tradizionalak: jendea bere 
nazioaz harro ageri da; sentimendu 
nazionalista da.

1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870

Bigarren Inperioa
Napoleon III.a

1852-1870

Hirugarren Inperioa
Napoleon III.a

1852-1870

Uztaileko Monarkia
Luis Filipe
1830-1848

Berrezarkuntza
Luis XVIII.a 
Karlos X.a
1815-1830

Lehen Inperioa
Napoleon I.a

1804-1815

La République universelle, démocratique et sociale, 
Frédéric Sorrieu, 1848, Musée Carnavalet, Paris

1835
Zumalakarregiren 

heriotza

1854  
Iparragirre, Gernikako arbola 

1873 
Sabino Arana
Donibane Lohizunen

1830eko Iraultzak 

1833-1876 Karlistaldiak

1880

1848ko Herrien Udaberria

Xaho 
Le Républicain 

de Vasconie 

 Esklabotasunaren ezeztapena
 Gizonen sufragio unibertsala

Bigarren 
Errepublika
1848-1852

1848

1870-1871 
Alemaniako eta 

Italiako estatuen 
sorrera 

1804 
Napoleonen
koda zibila 

1876 
Foruen galtzea
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Frantziako II. Errepublika2
1848ko Iraultza, Otsaileko Iraultza ere deitua, Frantziako estatuan 1789tik gertatu hirugarren iraul-
tza izan zen, jada 1830ean populua altxatu baitzen eta Monarkia Konstituzionala ezarri. 
1848an, mugimendu nazionalistek eta sozialistek Europa osoa inarrosten zutelarik, Frantziako jana-
riaren prezioaren eta langabeziaren goititzeak mugimendu sozialak eragin zituen; populua oldartu 
zen. Iraultzaileek erregea abdikatzera behartu eta errepublika aldarrikatu zuten. Horrela bukatu zen 
betiko Frantziako erregetza, eta II. Errepublika sortu. 
Errepublika berrian, neurri demokratikoak hartu ziren, hala nola gizonen sufragio unibertsala 
eta esklabotasunaren ezeztatzea. Haatik, errepublikazaleak ez ziren ados jarri langileen arazoa-
ren konpontzeko, eta langileen mugimendua gogorki zapaldu zen. 1851n, Luis Napoleon Bonaparte 
 botereaz jabetu zen estatu kolpe baten bidez, eta II. Inperioari hasiera eman zion.

1 1848ko Iraultza artearen bidez

Barricade rue Soufflot, Horace Vernet, 1848 
(DHM Berlin)

Lamartine refusant le drapeau rouge devant l'Hôtel de Ville, Félix Philippoteaux, 1848, Petit Palais, Paris

Karikatura anonimoa, Paris, 1848

    Arte obra hauen bitartez Frantziako mugimenduaren bilakaera ikus daiteke. 1848an egunkari batean argitaratu zen 
karikatura anonimo honetan, errepublika irudikatzen duen frigiar burukodun pertsona batek Luis Filipe erregea kanpora-
tzen du ostikoka. Eskuineko margolanak Parisen gertatu karrikako oldartzeak erakusten ditu. Pertsonaia nagusiak bandera 
gorria du, erran nahi baita langileen aldeko mugimenduak direla, hots, mugimendu sozialak. Azpiko margolanean, aldiz, 
Lamartinek II. Errepublika aldarrikatzen du Parisko herriko etxearen aitzinean. Bandera gorria baztertzen du, hiru koloreko 
bandera lehenetsiz. Alabaina, errepublika berriak ez zuen langileen alde egin.



55

3

2

Esklabotzaren abolizioa

Gizonen sufragio unibertsala

L’Abolition de l’esclavage dans les colonies françaises, Auguste Biard, 1848, Paris, Musée national du château de Versailles

  II. Errepublikako antolaketa zehazten zuen konstituzioa 
ezarri zen. Halaber, gizonen sufragio unibertsala bozkatu zen. 
Hori II. Errepublikaren lorpen  handienetarik da.
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 Frantzian esklabotza 
1848an ezeztatu zen, bereziki 
Victor Schœlcher politikariak 
eraman borrokari esker.
Margolan honek une historiko 
nagusi hori erakusten du. 
Haatik, 1848ko abolizioa ko-
lonia amerikarretan baizik ez 
zen egin. Lege berriari esker 
250000 esklabok berreskura-
tu zuten askatasuna, baina 
esklabotza 1905. urtea arte 
ez zen debekatu Afrikako ko-
lonietan.
Obra honek esklabotza-
ren ezeztatzea europarren 
ikuspuntutik erakusten du, 
esklaboen eta kolonoen ar-
tean harmonia balitz bezala. 
Errealitatearen idealizazioa 
da; menturaz propagandazko 
obra gisa kontsidera daiteke.

Hiztegia

Gizonen sufragio unibertsala: 
bozkatzeko adina duten gizon guziek 
bozkatzeko eskubidea izatea.
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Bozkaren konkista
Bozkatzeko eskubidea XIX. mendeko borroka handia izan zen, erregimen politikoen arabera al-
dizkatu baitziren sufragio motak. III. Errepublika arte, sufragioaren bilakaerak argiki islatzen du 
demokraziari buruzko bide gorabeheratsua.
Frantziako estatuan, herritarrek 1789an, Iraultza garaian beraz, erdietsi zuten bozka eskubidea. 
Haatik, sufragioa zentsitarioa zen, hots, zentsua deitu zerga pagatzen zutenek baizik ez zuten 
bozkatzen ahal. Ondorioz, bakarrik gizon aberatsek zuten bozkatzeko eskubidea.
Kontsulatu eta Inperio garaian, Napoleonek bozka eskubidea teorian ez bazuen kendu ere, errealki 
ez zen erabakitzeko ahalmenik. Plebiszituen bidez populua kontsultatzen zuen, baina bozka mota 
horrek ez zuen lege aldaketarik ondorioztatzen.
1815ean, monarkiaren berrezartzearekin, gizonek bozkatzeko eskubidea berreskuratu zuten baina 
sufragioa beti zentsitarioa izanez. Uztaileko Monarkiaren garaian bozkatzeko baldintzak erraztu 
baziren ere, sufragioa murrizturik gelditu zen.
1848an, II. Errepublikak aldaketa handia ekarri zuen sufragio unibertsala ezarri baitzen, hots, 21 
urtez goitiko gizon guziek bozkatzen ahal zuten. Haatik, 1850ean bozkatu zen legeak murrizketa 
ekarri zuen berriz: etxebizitza finkoa zutenek baizik ez zuten bozkatzen ahal. Jakin behar da garai 
hartan jende anitzek etxe finkorik ez zutela, pobreenek alabaina.
1852tik landa, II. Inperioaren garaian, Napoleon III.ak sufragio unibertsala berrezarri zuen, eta 
horrela populuaren sostengua kausitu.
Azkenik, 1870ean, III. Errepublikak finkatu zuen gizonen sufragio unibertsala. Haatik, nahiz eta 
emazteek jada hauteskundeetan parte hartzea galdetzen zuten, eskubide mikorik ez zuten erdietsi  
XIX. mendean. 

1 Frantziako bozkatzaileen bilakaera 1815etik 1870era

Monarkiaren 
Berrezartzea 

(1815-1830) 

Sufragio zentsitarioa.
Bozkatzeko baldintzak: 
gizona izan, 30 urte 
baino gehiago ukan, 
300 liberako zerga 
pagatzea.

Uztaileko Erregetza 

(1830-1848) 

Sufragio murriztua. 
Bozkatzeko baldintzak: 
gizona izan, 25 urte 
baino gehiago ukan, 
200 liberako zerga 
pagatzea.

II. Errepublika
 (1848-1852) 

Sufragio unibertsala. 
Bozkatzeko baldintzak: 
gizona izan, 21 urte 
baino gehiago ukan, 
hiru urte baino 
gehiagotik herrian bizi 
izana. 

II. Inperioa 

(1852-1870) 

Sufragio unibertsala. 
Bozkatzeko baldintzak: 
gizona izan, 21 urte 
baino gehiago ukan.
 

* Frantziako populazioa 
30 milioi ingurukoa zen.

100.000 bozkatzaile

9,5 milioi  
bozkatzaile

1850

9,5 milioi bozkatzaile

6,5 milioi  
bozkatzaile

170.000 bozkatzaile
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Nous avons exclu cette classe d’hommes dont on ne 
peut saisir le domicile nulle part : c’est cette classe 
qu’on a déjà nommée, celle des vagabonds [...].  
Je sais tout ce qu’on pourrait dire de respectable et 
d’intéressant en parlant du pauvre et ce qu’on dira en 
faveur de la pauvreté. Nous le prendrons toujours en 
sérieuse considération [...]. Oui, il faut tout faire pour 
le  pauvre ; mais il ne faut pas lui laisser décider des 
grandes questions politiques.

 Adolphe Thiers, débat à l’Assemblée nationale, 1849

 Arte obrak herri bateko hauteskundeak erakusten ditu. Estilo 
naturalistan (errealitatean oinarrituz), edozein herrikoa izan zite-
keen bozkatzeko gela agertzen du. Frantziako mapa, bozkatzeko 
kutxa, Errepublikaren ikurrak diren bandera eta Marianne ageri 
dira bozkatzera doazen jende xumeen artean.

3 4Gizonen sufragio unibertsalaren gorabeherak Hauteskundeak Frantziako herri batean

5 Bozkak Uztaileko Monarkian eta II. Errepublikan

2 Iholdiko bozkatzaileen bilakaera

Iholdiko bozkatzaileak (Nafarroa Beherea)

Urteak 1846 1851 1877

Bozkatzaileen 
kopurua 96 240 204

Populazioren 
ehunekoa % 1 % 26 % 23

100.000 eta 240.000 
bozkatzaileen artean

Erregea

Ministroak

hautatzen

izendatzen izendatzen

Diputatuen 
ganbara

Parekideen 
ganbara

Errepublikako 
Lehendakaria

9,5 milioi bozkatzaile

Diputatuak Ministroak

hautatzen hautatzen

izendatzen

Hiztegia

Uztaileko Monarkia II. Errepublika

 Iholdiko bozkatzaileen kopuruaren bilakaerak erakusten du bozka 
eskubidea nola murriztua zen egiazki. Alabaina, XIX. mendean, landa 
eremuko herri ttipietan estatuko politika urrun gelditzen zen oraindik.

 Grafiko hauetan monarkia eta errepublika garaian herritarrek zer bozkatzen zuten ikusten da. Errepublika erregimena izan arte, herritarrek 
ez zuten politikan parte hartzeko ahalmenik aski, erregeak izendatzen baitzituen ordezkari gehienak.

Alfred-Henri Bramtot, 1889, Petit Palais, Paris

Sufragio: bozkatzeko eskubidea eta 
bozka bera.
Sufragio zentsitario: bozkatzeko 
eskubidea aberatsei murriztua
izatea.
Plebiszitu: erreferendum mota bat, 
garrantzi handiko gai batez.
Sufragio murriztu: bozkatzeko 
eskubidea baldintza pekoa izatea.
Sufragio unibertsal: bozkatzeko 
eskubidea herritar guziek ukaitea. 
Hauteskunde: bozak, bozkak.



58

II. Errepublika Euskal Herrian

Euskal Herrian II. Errepublika Agosti Xaho pertsonaiari lotua zaio. Errepublika 
hasi orduko, Agosti Xahoren Le courrier de Vasconie egunkaria izenez aldatu 
zen, Le Républicain de Vasconie bilakatuz. Lehenbiziko zenbakiarekin batean, 
Baionako errepublikazaleen komitearen hitza agertu zen.
Halere, garai hartan, errepublikazale guti zeuden Euskal Herrian, euskaldun 
gehienak laborari fededunak baitziren, tradizioari eta beren antolaketa 
propioari atxikiak. Frantziako Iraultzatik hasi zen gobernua Euskal Herriko 
mendiguneen ustiatzeko manera aldatzen. Lur komunalak baitziren, ordu 
arte laborariek bazuten haien libreki ustiatzeko eskubidea. II. Errepublikan 
laborariek beren eskubideak arriskuan berriz ikusi zituzten eta oldartu ziren, 
bereziki Oztibarren, Atharratzen eta Altzürükün.

1848ko Iraultzan, berriz hasi ziren Frantziako estatuaren kontrako oldartzeak, tokiko biz-
tanleei abereen bazkatzeko edo basoaren ustiatzeko eskubidea murriztua edo kendua izan 
baitzitzaien. 
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LA BAYONNAISE

Chant Républicain,

Par SAINT-GUILHEM.

Sur l'air de la Marseillaise

Hiztegia

Lur komunalen eskubidea: Euskal 
Herrian mendiguneen antolatzeko 
betidanik zegoen manera berezia, 
hots, tokiko biztanleek, abereen 
bazkatzeko edo basoen ustiatzeko 
zuten eskubidea.

 « Le régime forestier pèse cruellement sur notre 
agriculture, par les entraves qu‛il impose à la liberté du 
pâturage […]
Depuis la révolution de février, la population de la 
Navarre et de la Soule est en état permanent de résis-
tance, je dirai presque d‛insurrection contre l‛adminis-
tration forestière ». 

Rapport de Augustin Chaho au Conseil général,  
relatif  au régime forestier, novembre 1848

2

1

Laborarien kexa

Lur komunalen kentzea

Ardiak alhan, Raymond Lagarrigue (1795-1870), Baionako Euskal Museoa
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Décret du gouvernement provisoire
 Attendu que, depuis le 22 février, la circulation des correspondances 
et effets de commerce dans la ville de Paris se trouve suspendue ;
 Attendu que les citoyens occupés à la défense commune ont dû 
suspendre le cours de leurs affaires et leurs paiments;
 Considérant l'urgence des circonstances, sur la proposition du 
ministre des finnances,
 Décrète : 

 – Un témoin occulaire de la fuite de Louis Philippe et 
de l'ex-reine en fait le récit dans ces termes :
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Karlistaldiak Euskal Herrian3
Karlistaldiak edo gerla karlistak herritarren altxamenduak izan ziren. Gerla karlisten ulertzeko, 
Europa osoan gertatzen zen tradizioaren eta liberalismoaren arteko gatazka giroa kontuan hartu 
behar da, nahiz arrazoiak anitz eta konplexuak diren.
Erlijioa biziki eragin handikoa zen jendarte tradizionalean. Liberalen xedea, aldiz, hau zen: nazioaren 
eraikitzea populazioa eta eskualdeak bilduz gobernu zentral eta azkarraren inguruan, hala nola Pa-
risen eta Madrilen inguruan. Karlistak beren tradizioei eta bizimoldeari lotuak zitzaizkien. Frantziatik 
hedatu ideia liberaleko gobernu berrien kontra altxatu ziren. Oro har, landako jaun ttipiak, behe- 
kleroa eta laborari xumeak ziren; liberalak, aldiz, hiritarrak, burgesak eta noble handiak, bereziki. Kar-
lismoa 1833an hasi zen, Espainiako erregeak, Fernando VII.ak, dinastia ondorengotzat bere alaba 
Isabel II.a izendatu zuelarik, eta ez Karlos erregearen anaia, tradizionalistek nahiago zuten bezala. 
Karlistak "Jainkoa, Aberria eta Erregea" lelopean oldartu ziren; lehenbiziko karlistaldia sortu zen.
Gerlak Hegoaldean gertatu baldin baziren ere, Iparraldea babestokia eta logistika gune bilakatu 
zen Hegoaldetik ihes egiten zuten soldaduendako. Preseski, Baionako Komite Karlista sortu zen 
iheslarien laguntzeko.
Euskal Herrian garrantzi handiko gerlak izan ziren eta euskal nazionalismoaren abiapuntu gisa kon-
tsideratzen dira. Alabaina, 1876an, karlistek bigarren gerla galtzean betirako galdu ziren  foruak, 
Iparraldean Frantziako Iraultzaren garaian jada galdu zirenak. Alabaina, Hego Euskal Herriak 
oraindik atxikitzen zuen antolaketa propioa desagertu zen. Aduana, Ebro ibaitik Bidasora iragan 
zen; zergen sistema aldatu zen, eta ordu arte soldaduskatik salbuetsiak ziren euskaldunentzat zer-
bitzu militarra behartua bilakatu zen, besteak beste.

1 Don Karlos, Zumalakarregi eta Estatu Nagusia
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Tomas Zumalakarregi 
Imatz
(1788, Ormaiztegi, 
 Gipuzkoa – Zegama, 
 Gipuzkoa, 1835) 
Euskal herritar militarra eta lider 
 karlista zen.
Hamalau haurridetako azken- 
aitzinekoa zen. Aitak bezala eskribau 
izateko ikasketak egin zituen.  
XVIII. mendearen bukaeratik 
 Antzinako Erregimenaren eta 
Liberalismoaren arteko gatazkak 
Zumalakarregiren bizitza osoan 
markatu zuen. Lehenbiziko karlistal-
dian, 1833an beraz, Zumalakarregik 
laborariz osatu armada handi eta 
azkarra osatu zuen. Liberalen esku 
zegoen Bilboko setioan zauriturik hil 
zen. Haren sortetxean dago Zumala-
karregi Museoa, Ormaiztegiko herrian.

2 Tomas Zumalakarregi Imatz

 Lehen Karlistaldian, 1833an, Zumalakarregik laborariz osatu armada handi eta azka-
rra osatu zuen. Liberalen esku zen Bilboko setioan zauriturik hil zen lider karlista.

Hiztegia

Karlistaldiak edo gerla karlistak: Hego Euskal Herrian eta Espainian XIX. mendean gertatu gerla zibilak.

Foruak: tokiko usaietan eta ohituretan oinarritzen zen lege bilduma. Hego Euskal Herriko foruak Gerla 
Karlisten ondorioz galdu ziren; Iparraldean, aldiz, Frantziako Iraultzaren ondorioz. 
 
Karlista: foruen eta monarkia tradizionalaren (katolikoa eta deszentralizatua) aldeko pertsona.
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 “The Civil War in Spain: Sketches from the battle of beobia”. The Illustrated London News. Oct. 31

3

4

Mendigorriko gudua (Nafarroa), Lehen Karlistaldian iragana

Errefuxiatuak Behobiatik (Gipuzkoa) ihesi

© Zumalakarregi museoa

© Zumalakarregi museoa
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Tomás Padró Pedret, La Madeja Política, 1874, Madril

 Karikatura hau Madrilgo aldizkari liberal batean argitaratu zen. Errepublika irudikatzen duen Marianneren alegoria Espainian ere era-
bili zen. Kasu honetan, Errepublikaren alegoria Gernikako arbola aizkoraz mozten ari da. Karikatura ikurrez betea da (irudiak zein hitzak): 
karlistez eta apezez trufatzen da sagu edo onddo gisa erakutsiz. Gernikako arbolaren sustraiak absolutismo, ignorantzia eta fanatismo 
hitzez osatuak dira. Hots, ideia  liberal edo errepublikaren aldekoak euskal foruak irudikatzen dituen Gernikako arbola garaitzen ari da. 
Karikatura agertu eta bi urte berantago, 1876an, euskal foruak galdu ziren betiko. 

5 Foruen galtzea eta Gernikako arbola

► Foruen galtzea eta 
Gernikako arbola

Ikus aktibitate 
numerikoa

Gernikako arbola ospetsuak, holako fruituak ematen baditu, ez dadin berriz sor saia gaitezen.

© Zumalakarregi museoa

https://www.ikas.eus/spip.php?article4112
https://www.ikas.eus/spip.php?article4112
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Jose Maria Iparragirre 
Balerdi
(1820, Urretxu, Gipuzkoa – Itsaso,  
 Gipuzkoa, 1881)
Koblakari eta musikaria zen.
Euskal Herriko erromantizismo artisti-
koaren pertsonaia nagusietarik da, eta 
haren Gernikako Arbola himnoa euskal-
dunen nortasunaren ikur bilakatu da.
Iparragirreren bizia XIX. mendeko gerta-
kari historiko nagusiek markatu zuten: 14 
urtetan karlistaldietan parte hartu zuen, 
eta ondorioz Europan zehar erbesteratu-
rik ibili zen. 1848ko altxamenduetan par-
te hartzeagatik atxilotua izan zen Parisen. 
Beste anitz euskaldunen gisan, Amerikara 
ere emigratu zuen. Argentinan eta Uru-
guain zenbait urtez artzain ibili ondoan, 
Euskal Herrira itzulirik, azken urteetan herriz 
herri kantuz ibili zen, miseria gorrian hil arte.

6 Jose Maria Iparragirre

Hiztegia
Erromantizismoa: sentimendu 
pertsonala zein nazionala 
lehenesten zuen XIX. mendeko 
mugimendu artistikoa. 

 Gernikako arbola Iparragirrek Euskal Herriko foruen 
omenez idatzi zortzikoa da. Ahozko tradizioak Iparragirrek 
1854an lehen aldikotz jada Urkiolako (Bizkaia) santutegian 
abestu zuela dio. Haatik, badakigu urte bat lehenago Ma-
drilen jada kantatu zuela. Gaur egun, kultur eragile multzo 
batek Euskal Herriko lurralde osoko himnoa bilaka dadin al-
darrikatzen dute.

7 Gernikako arbola

Gernikako arbola da bedeinkatua, 
Euskaldunen artean guztiz maitatua: 
Eman ta zabal zazu munduan frutua. 
Adoratzen zaitugu arbola santua. 

Mila urte inguru da esaten dutela 
Jainkoak jarri zuela Gernikan arbola 
Zaude bada zutikan orain da denbora, 
Eroritzen bazera arras galdu gera. 
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Xaho eta Arana: euskal  
nazionalismoaren hasiera

4

Agosti Xaho
Europa osoan bezala, XIX. mendean, mugimendu nazionalisten eraginez euskal abertzaletasuna 
sortu zen, hots, euskalduna izatearen kontzientzia eta nortasun horren alderako atxikimendua.
Agosti Xaho oraino guti ezagutzen den idazle, filosofo, hizkuntzalari, kazetari eta politikaria zen. 
Orduko euskal jendarte tradizional eta elizkoiarentzat, haren pentsamoldea biziki aitzindaria zen; 
arrunt erromantikoa, ezkertiarra eta laikoa zen. Idazle zuberotarrak lehen karlistaldiari buruzko bi 
testu idatzi zituen. Euskaldunen jatorriaren eta historiaren inguruko zenbait kontakizunen asma-
tzaile izan zen, hala nola Aitorren kondairarena. 1834an, Paroles d’un Biskaïen liburuan, karlistaldiak 
euskaldunen askatasunaren aldeko borroka zirela aldarrikatu zuen.

2 Zumalakarregiren mitoa

Agosti Xaho
(1811, Atharratze, Zuberoa – Baiona, Lapurdi, 1858) 
Kazetari, idazle, hizkuntzalari eta politikaria zen. 
1835ean, Lehen Karlistaldiaren denboran, Nafarroara joan zen 
eta Zumalakarregi pertsonaiaz liluraturik gelditu zen. 1848ko 
Iraultzan errepublikaren aldeko buruzagi aritu zen Baionan. 
Besteak beste, haur guziak, ez dirudunak bakarrik, behar 
bezala eskolatu behar zirela aldarrikatu zuen. Napoleonek 
1851ko estatu kolpea egin zuelarik, Xahok Hegoaldera ihes 
egin behar izan zuen. Gasteizen urte batez egon zen bizitzen, 
eta handik  Baionara itzuli zenean hizkuntza gaietan soilik 
aritu zen, politikan aritzea debekatua baitzitzaion. 
Kazetari gisa lehen prentsa euskalduna argitaratu zuen: 
L'Ariel (1844) eta Uskal-Herriko Gaseta (1848). 

1 Agosti Xaho
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  Xahoren bigarren liburua Euskal Herriari buruzko 
eleberri erromantikoa da: Voyage en Navarre pendant 
l’insurrection des Basques (1830-1835). Hartan karlistal-
di garaian Nafarroara egin bidaia kontatzen zuen eta 
buruzagi karlistarekin izan elkarrizketa bat asmatzen. 
Zumalakarregi Foruen defendatzaile agertzen da es-
painiarren aurkako borrokan. Hori da Zumalakarregiren 
mito abertzalearen hasiera.

 Potret hau Xahoren Voyage 
en Navarre liburukoa da. Luzaz 
Xaho bera zela uste izan da, bai-
na  Xahoren laguna zen Anton 
 Abadiaren potreta izan liteke.
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Sabino Arana 
Sabino Arana 1865ean Bilbon sortu politikaria eta idazlea zen. 
Bizkaya por su Independencia liburua idatzi zuen. Familia kar-
lista batean hezia, euskara eta euskal nortasuna arriskuan ikusi-
rik, euskal nazionalismo ofizialaren lehenbiziko oinarriak finkatu 
zituen: independentismoa, abertzaletasuna eta euskaldun popu-
luaren garbitasuna. Katolizismoan eta euskara garbian oinarri-
tzen zen, eta ideia multzo hori Jaungoikoa eta lege zaharra leloan 
laburbildu zuen.
Euskal Herriko proiektu nazionalaren gauzatzeko, euskal aber-
tzaletasunari ikur, ideologia, alderdi, aldizkari eta ereserkia eman 
nahi izan zizkion, hala nola ikurrina.
Sabino Aranak eragin biziki handia izan zuen: 1895ean sortu zuen 
EAJ (Eusko Alderdi Jeltzalea) alderdia. Lehenbiziko alderdi aber-
tzalea izan da, eta XX. mendean agertu eta garatu ziren proposa-
men abertzaleen abiapuntua.

Sabino Arana Goiri  
(1865 Bilbo, Bizkaia – Sukarrieta, Bizkaia, 1903)
Politikari, idazle eta euskalaria zen. 
Familia burgesaren haurra izanik, eguneroko hizkuntza 
gaztelania zuen. Haatik, nerabezaroan euskara ikasi zuen. 
Haren aitak bigarren karlistaldian parte hartu zuenez, 
 Bizkaia utzi eta Donibane Lohizunera ihes egin zuen familia 
osoarekin. Gerla karlisten galtzeak, familiarengandik zuen 
giristino fedeak eta industrializazioak ekarri aldaketa 
handiek eragin handia ukan zuten haren pentsamenduan. 
 Halaber, Luis anaia zaharragoak ere eragin handia izan 
zuen, bereziki euskal nazionalismoaren sorkuntzan. Alabaina, 
haren ideia Bizkaiaren independentzia aldarrikatzea zen, 
gainerako euskal herriekin batera Euzkadi izeneko euskal 
 herritarren konfederazio edo nazio federalean batzeko.

3 Sabino Arana
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 1895ean, Espainiako gobernuak Arana 
"Espainiaren kontrako oldartzea" delituaz 
akusatu zuen eta preso ezarri. Presondegian 
bildu eritasun batengatik hil zen 38 urtetan.

4 Sabino Arana presondegian
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 Euskal nazioaren eraikitzeko beharrezkoa zen  berezko 
sinboloen sortzea: herrialdearen izena, armarria, bande-
ra edo himnoa. Sabino Aranak eta Luis haren anaiak 
zuten ikurrina asmatu. Bilboko Euskal Alderdiaren ba-
tzokiaren estreinaldiaren karietara erabili zen lehen al-
dikotz, 1894an.

6

5

Lehenbiziko ikurrina Bizkaiko batzokian

Euskal ikurrak
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KOLONIZAZIOA

3
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3. Kolonizazioa

Mundua Europaren menpe1

XIX. mendean, europarrek Ozeania, Afrika eta Asia kolonizatu zituzten. 
Ingalaterra eta Frantzia herrialde kolonialik handienak ziren. Ingala-
terra Indiaz jabetu zen. Indotxina eta Aljeria konkistatu ondoan, Fran-
tziak bere inperio koloniala oroz gainetik Afrikan hedatu zuen.
Europarren kolonialismoak arrazoi ugari zituen: 
- Agertu berria zen nazionalismoak nazio batzuk besteak baino gorago 
izatearen sentimendua eragin zuen. Nazio bakoitzari hedatzeko nahia 
sorrarazi zion, beste nazioak frantses zibilizazioaren berenganatzera 
behartuz: erlijioa, hizkuntza edota ohiturak, besteak beste.
- Industrializatu berria zen Europarentzat, koloniak oinarrizko merkatu 
bilakatu ziren, lehengaien ustiatzeko eta ekoizpen berrien saltzeko.
- Europarren nagusitasun sentimenduak bultzaturik, europar metro-
poliak, hots herrialde handiak, zeingehiagoka aritu ziren munduko 
ahal bezainbat tokiren konkistatzeko xedez. XIX. mendearen bukaeran, 
hots, Lehen Mundu Gerlaren bezperan, lehia horrek giro gatazkatsua 
eragin zuen Europako herrialdeen artean.
- Inperio kolonialen bidez, Europak mundua bere menpe ezarria zuen, 
europar zibilizazioaren nagusitasunaren teorian oinarrituz eta indarkeria 
erabiliz.

2 Inperio kolonialak 1914an

Inperio kolonialen hastapena eta arrazoiak

 Txina, errege eta enperado-
reen pastiza, Le Petit Journal, 
1898an.
Karikaturak erakusten du Eu-
ropako estatu nagusiek beren 
inperio kolonialen hedatzeko 
zuten nahia.

1 Munduaren  
banaketa

Réunion

Komoreak

  

Ekuatorea

 
 

 

 

Cercle Polaire Antarctique

MENDEBALDEKO 
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FRANTSESA

INDOTXINA
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BERRIA

AUSTRALIA
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ERRUSIAR INPERIOA

SUDAN 
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 Baionako portutik  harreman guti zen 
1830etik hedatzen ari zen Frantziako in-
perio kolonialarekin, oro har euskal emi-
granteak Amerikara buruz joan  baitziren 
eta ez Afrikara buruz. Dokumentuan age-
ri da merkatari batek Konstantinatik (Al-
jeria) Mauleko Cherbero espartingileari 
igorri gutuna.

« Ekonomia sailean gure industriak merkatu berrien beharra dauka. [...] 
Jendarteko goiko arrazek azpiko arrazen zibilizatzeko betebeharra dute[...] 
eta iduritzen zait misio hori ongi betetzen dugula. Bestalde, gure itsas 
armadari babestokiak, defentsa postuak eta hornitze guneak beharrezkoak 
zaizkio. [...] Azkenik, Frantziak herrialde handia izaten segitu nahi baldin 
badu, munduan gertatzen den lehian parte hartu behar du, bestenaz lehen 
lerrotik hirugarrenera eta ondotik laugarrenera gibelatuko da […]

 Jules Ferry kolonietako ministroaren hitzaldia  
Legebiltzarrean, 1885ean

3

4

Kolonizazioaren aldeko 
 argudioak

Frantzia kolonizatzailea  
prentsan

6
Aljeriatik Euskal Herrira  

igorri gutuna

Jules Ferry 
(1832, Saint-Dié, Frantzia – Paris, Frantzia, 1893)  
XIX. mendeko Frantziako politikari han-
dia zen, III. Errepublikan bereziki garrantzia handia 
izan zuena. Alde batetik, Parisko auzapez gisa, Parisko 
 Komunari bukaera eman zion Aste Odoltsuaren eramaile 
izan ondoan. Bestalde, diputatu gisa kolonizazioren al-
deko erabaki handiak hartu zituen: Tunisiako protektora-
tuaren ezartzea 1881ean, Madagaskarren okupazioa eta 
Indotxinako konkista, besteak beste. Halaber, izpiritu 
errepublikanoaren defendatzaile handia izan zen, hala 
nola hezkuntza sailean: mendean zehar haurren eskola-
tzeko egin ziren aitzinamenduen protagonista izan zen. 
Hain zuzen, 1881 eta 1882ko legeek 13 urte arteko haur 
guzien eskolatzera behartzen zuten. Hots, eskola laikoa 
eta urririk plantan ezarririk, haur guzien eskolatzea ahal-
bidetzen zen.

5 Jules Ferry
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3. Kolonizazioa

Kolonien konkista2

Aljeriaren konkista Charles X Frantziako erregeak  abiatu 
zuen 1830ean. Frantziako armadak itsasotik eraso zuen 
eta zenbait hiriz jabetu zen, Aljer hiritik hasiz.
1870ean, Aljeria osoa Frantziaren menpe gelditu zen 
gerla luze baten buruan. Abdelkader aljeriar buruzagia 
frantsesen konkistaren kontra borrokatu zen. Gaur egun 
aljeriar nazioaren aitatzat daukate. Konkista basati ho-
rretan aljeriar populazioa hiru milioitik bi milioira apaldu 
zela jotzen da.

Aljeriaren konkista

ALJERIA

AFRIKA

OZEANO
BAREA

OZEANO
ATLANTIKOA

INDIAKO
OZEANOA

ESPAINIA

ALJERIA

TUNISIA
MAROKO

Oran

Tilimsen

Aïn Sefra
Touggourt

Laghouat

Taguin

Orléansville

Biskra
Batna

Konstantina

BôneBugiaAljer

Aljeren hartzea
1830ean

Mediterraneo
itsasoa

1830ean armadaren lehorreratzea Aljeren

Frantziako armadaren aitzinatzea

Bataila nagusiak

1848an sortu 
departamenduak

1830etik 1835era Frantziak menderatu 
hiriak eta eskualdeak
1835etik 1847ra Frantziak konkistatuak 
1847tik 1870era Frantziak konkistatuak

I

100 km

1 Aljeriako konkistaren etapak

3 Frantses armadak Abdelkaderren smalaren hartzea 1843an

2 Aljeriako herri bat konkista aitzin

 Zaldi zuriaren gainean: Aumaleko dukea, Aljeriako 
konkistaren buruzagietarik bat. Artelan honek Smalaren 
hartzea konkistaren gertakari handienetarik bat balitz 
bezala erakusten du. Haatik, historikoki ez zen horrela 
izan, besteak beste Abdelkader ez baitzen kanpamen-
tuan frantses armadak eraso ziolarik. Hots, Aumaleko 
dukearen balioa goraipatuegi da. Obra hori dukearen 
aita zen Frantziako Luis-Felipe erregeak zuen manatu. 
Horregatik eta mihisearen neurriengatik (Frantziako 
handienetarik da) propaganda artea dela erran daiteke.
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 Jean-Louis Davant euskaltzain eta 
Zuberoako kultur eragileak Abdelkaderi 
buruz idatzi pastorala 2021ean eman 
zen Ürrüstoi-Larrabilen.

4 Konkistaren protagonistak

Aljeriarrak Frantsesak

Buruzagiak

Abdelkader: 
Aljeriako emirra (aginte  
politiko-militarra  
eta erlijiosoa) 1832an.
Frantsesek miresten zuten  
etsaia. 

Bugeaud jenerala: 

frantses armadaburua. 
Aljeriako gobernadore  
nagusia 1840tik 1847ra.

Helburuak

• Frantsesen okupazioaren kontra borrokatzea.

• Aljeriako nazioaren aita gisa  kontsideratua, Aljeria estatu 
bilakatzea nahi zuen eta.

• Urrikalmendurik gabeko gerla egin zuen Aljeriaren konkis-
tatzeko:  
«Ez da arabiarren ondotik ibili behar; ereitetik, uzta 
biltzetik, kabalak alhatzetik trabatu behar dira.»

Teknika 

militarrak

• Oihal-etxolaz osatu eta biribilean antolatu hiriburu 
ibiltaria sortu zuen: smala. Familiak eta zaurituak hartan 
aterpetzen ziren, gerlariak frantsesen kontra borrokatzera 
urrun joaten ziren bitartean.

• Europarren sarraskitzea.

• Abdelkaderren mugikortasunari buru egiteko, arinki 
hornitu 6000 edo 7000 gizoneko taldeak antolatu zituen 
ekintza zaluen burutzeko.

• Arabiarrak gogorki zapaldu zituen, uztak suntsituz edo 
jendea harpeetan kez itoz.

Soldadu

kopurua
20.000 eta 60.000 gizonen artean. 100.000 gizon.

5
Abdelkader pastoralaren afixa

Prise de la smalah d'Abd-El-Kader, Horace Vernet, 4,8 m x 21,3 m izariko obra, Musée de l’Histoire de France

 Aljeriar soldaduz inguraturik, zaldu-
nik gabeko zaldi zuriak gogorarazten 
du Abdelkader ez zegoela Taguineko 
kanpamentuan bataila gertatu zelarik. 
Preseski, 1847 arte segitu zuen Fran-
tziako armadaren konkistari buru egi-
ten. Lau urte horietan, Bugeaud jene-
ralak errepresio eta bortizkeria handia 
erabili zuen Abdelkaderren harrapatze-
ko eta aljeriarren menperatzeko.
Hasieratik Abdelkaderrek mirespena 
erdietsi zuen, aljeriarrengandik baita 
 europarrengandik ere.
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3. Kolonizazioa

Jendarte kolonialak3
Jendarte kolonialak ugari ziren, metropoliaren eta kolonien arte-
ko harremanak eta mendekotasun heina biziki desberdinak bai-
tziren. Batzuetan, metropoliak koloniaren kontrol osoa hartzen 
zuen: administrazio zuzena zen, Aljerian bezala. Ondorioz Frantzia 
bezalako metropoliek lurralde osoa kudeatzen zuten koloniara 
igorri gobernadore edo funtzionarioen bitartez. Aljerian jendetza 
kolonizazioa ere izan zen, Frantziak hango populatzea antolatu 
baitzuen konkistaren ondotik. Halaber, Aljeria Frantziako inperio 
kolonialaren leku nagusia bilakatu zen.
Kolonizazioak Aljeriako lurraldea eta jendartea arrunt aldatu 
 zituen. Kolonietako meak eta giza baliabideak ustiatzen ziren.
Indigenek lan behartua egin behar zuten, eta lehengaiak metro-
polira esportatzen ziren. Tokiko populazioen kontrolatzeko eta 
errepresioaren antolatzeko, Frantziak Indigenaren kodea deitu 
lege bilduma erabiltzen zuen. Lege horiek indigenei soilik apli-
katzen zitzaien. Asimilatuak, zapalduak, ebanjelizatuak... populu 
 kolonizatuak errotik aldatu ziren.

1
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Europarrak Indigenak

Populazioa 980 000 8 850 000

Haurren hiltze tasa ‰ 46 ‰ 181

Laborarien kopurua % 2 % 98

Goi mailako 
postuak % 93 % 7

Haur eskolatuak  
(1. mailan)

% 100 % 20

   Aljerian jendetza kolonizazioa antolatu 
zuen Frantziak, europarrak kopuru handian 
han bizitzera bultzatuz. 
Horra, gaineko dokumentuan, frantses koloni-
zazioaren aldeko argitalpena. 
Azpiko taulan ageri da kolonizazioa dela medio, 
indigenak europarren menpeko direla.

Frantses kolonizazioaren aldeko argitalpena

Indigenak lanean

Hiztegia

Asimilazio kultural: populu batek bere jatorrizko 
kulturaren galtzea beste bat inposatu baitzaio.
Indigena: Berez tokiko biztanlea dena.
Kolono: Metropolitik kolonietara bizitzera doan pertsona.
Jendetza kolonizazio: metropoliak gizon, emazte eta 
haurrak saldo handian igortzea kolonietan bizitzera, bere 
presentziaren azkartzeko eta bere boterearen bermatzeko.

 Casablancako portuan indigenak lanean ari kolonoen zaintzapean 1916an 
 (Maroko) 3 Aljeriako jendartea kolonizazioan
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Frantses kolonizazioaren aldeko argitalpena

 Indigenak Europako gobernadorea eramaten ari Kongon

4 Indigenak kolonizatzaileen menpe

  Testua Indotxinako kolonizazioaren denborako lekukotasuna da. Gainean, Kongoko 
 indigenak lan behartuak egiten ari ageri dira, preseski trenbidea eraikitzen ari europar kolonoen 
zaintzapean. Eskuineko irudia haur batek jasan bortizkeriaren salatzeko Aita Zuri batek egin 
 argazkia da. 

5 Indigenen lan behartua eta tratu txarrak

Aljeriako jendartea kolonizazioan
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3. Kolonizazioa

Europarren zibilizazioaren 
hedatzea

4

Europarren nagusitasun sentimenduak beren zibilizazioaren hedatzera eta inposatzera ekarri zuen.
Frantziak eskolak ireki zituen. Europatik misionestak joan ziren beren ustez zibilizatu gabeko in-
digenak giristino bihurtzera. Orduko irakaskuntzak erakusten du europarren nagusitasuna beste 
populuengan.

 “Les quatre races d’hommes. -La race blanche,
la plus parfaite des races humaines, habite surtout
l’Europe...- La race noire...a la peau très noire, les 
cheveux crépus, le nez écrasé, les lèvres épaisses, 
les bras très longs.» .
Hori bera zioen Frantziako ikasle guziek erabiltzen 
zuten eskolako liburuak.

  Kolonizazioaren ondorioetarik da, besteak beste, gaur egun fran-
tsesak Afrikan duen presentzia handia.  Argazkian Burkina Fasoko eskola 
bateko haurrak ageri dira frantsesa ikasten ari. Mapak Afrikako franko-
fonia erakusten du, erran nahi baita Frantziatik kanpo frantsesa mintzo 
dutenen komunitate kideak. 

 Mes enfants, aimez la France votre 
nouvelle patrie. Frantziak eskolak zabaldu 
zituen Aljerian. Haatik, aljeriar bost haurre-
tarik bat baizik ez zen eskolatua. Eskoletan, 
aljeriar haurrek frantsesa ikasten zuten, baita 
 Frantzia maitatzen ere.

1

3

2Haur europarren eskolako ikasgaia

Frantsesaren presentzia Afrikan gaur egun

Frantses eskola bat Aljerian 1850ean

Le tour de la France par deux enfants, manuel scolaire, édition 
de 1904.

     1000 km     

     1000 mi          0    

     0    

 Herrialde arrunt frantsesduna: 26 herrialde 
dira (afrikar populazioaren % 33).

 Frantsesa mintzatzen da baina ez da hizkun-
tza nagusia.

 Frankofoniaren erakundearekin harremanak 
dituen herrialdea, nahiz frantsesa ez den min-
tzatzen.
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   Elizak inportantzia handia izan du europarren misio 
zibilizatzailean. Milaka misionest joan ziren Europatik erlijio 
giristinoaren hedatzera; halaber, eskolak eta ospitaleak ireki 
zituzten. Horien artean Baionako Lavigerie kardinala erre-
ferentzia handietarik zen. Aita zurien eta Serora zurien kon-
gregazioak sortu zituen eta indigenen tratu txarrak salatu, 
besteak beste.

5 Eliza eta misiolariak

Charles Lavigerie 
(1825, Baiona, Lapurdi – Aljer, Aljeria, 1862) 
Kolonizazio denboran katolikoen buru izan zen 
Afrikan. Baionako San Izpiritu auzotegian sortu zen eta lehen 
ikasketak bertan egin ondoan, Larresoroko seminariora joan 
zen. Beste euskaldun anitzek bezala, Kanbon 1888an ospatu 
ziren Lore Jokoetan parte hartu zuen.
Aljerko apezpiku izendatu zuten. Aita zuriak eta Serora zuriak 
deitu misionesten kongregazioak sortu zituen. Lavigeriek in-
digenen tratu txarren eta esklabotzaren kontrako borrokan 
inplikatu zen. Leon XIII.a aita sainduaren laguntzaz Europan 
gaindi egin zuen bidaia baten ondorioz, gobernu batzuek es-
klabotzaren kontrako itun bat sinatu zuten Bruselan 1890ean. 
Leon XIII.a aita sainduak kardinal izendatu zuen.

Misionestak: giristinotasunaren hedatzen munduan gaindi ibili ziren 
giristinoak. 
Kardinalak: Eliza giristinoaren buruzagiak, aita sainduaren pean eta 
haren ondoan bizi direnak Vatikanon, haren presentziaren azkartzeko eta 
haren boterearen bermatzeko.

4 Charles Lavigerie

  Charles Lavigerie kardinalaren eskultura 
Baionako Réduit plazan.

75

Hiztegia
Lore jokoak: XIX. mendean euskal 
kulturaren eta hizkuntzaren bultzatzeko 
antolatu jardunaldiak, bereziki musika, 
dantza eta literatura lehiaketak.
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3. Kolonizazioa

Esplorazio zientifiko eta 
kulturalak

5

 Beagle itsasontzia

2

Bahia
Rio de 
Janeiro

Cap Verde

Azores

Plymouth

Valparaiso

Callao 
Lima

Montevideo Cape Town

Darwinen bidaia

Sydney

Hobart

King Georges’s Sound

Armand Davidena
Abadiarena

Armand David Haltzueta 
(1826, Ezpeleta, Lapurdi – Paris, 
Frantzia, 1900) 
Euskal Herriko misionest, esploratzaile, zoologo eta 
botanikaria zen. 
Ezpeletako auzapez eta medikuaren semea zen. 
Gazterik naturari buruzko interesa erakutsi zuen. 
Baionako seminario handian ikasketak egin on-
doan, Parisera joan zen misionest izateko asmoa-
rekin. Italian zenbait urtez natur zientzien irakasle 
ibili eta, 1862an, misionest izateko ametsa bete 
zuen Parisko Natur Historiako Museoak galdetu 
baitzion Txinara joatea espezien katalogatzera. 
Ondorioz, Pekinera joan zen. Txinan animaliak, ha-
rriak eta fosilak bildu zituen Parisko museoarentzat. 
Hark bidali materialari esker espezie berri anitz    
katalogatu ziren, 
besteak beste 
Panda handia. 
Oro har, 70 landa-
re motaren izen 
zientifikoak fin-
katu ziren haren 
omenez, hala nola 
Davidia generoa.

2 Armand David

Charles Darwin 
(1809, Shrewsbury, Ingalaterra – 
Kent, Ingalaterra, 1882)
Naturalista, geologo eta biologoa zen. 
Aita enpresari eta mediku aberatsa izanik, 
 medikuntza ikasketak hasi zituen baina na-
tura gehiago interesatzen zitzaion. 1831n, 22 
urte zituela, itsasbazterren kartografiatzen eta  
 korronte ozeanikoen aztertzen ibili zen  Beagle 
itsasontzian. Bost urteko bidaia egin zuen mun-
duan gaindi. Darwinek bere denbora gehie-
na ikerketa geologikoetan eta izaki bizidunen 
bilketan pasatu zuen. Halaber, ohar zehatzak 
hartu zituen bidaia osoan zehar, eta bere aur-
kikuntzak erregularki bidaltzen zituen Cambrid-
geko  unibertsitatera, bere familiarendako gutun 
luzeekin  batean. Gutun horiek haren bidaia- 
egunkari bilakatu ziren. Espezimen ugari bildu 
zituen, itzultzean beste aditu batzuek zehatzago 
azter zitzaten. 
1859. urtean, eboluzio biologikoaz zuen ideia 
argitaratu zuen Espezieen jatorria izenburuko 
obran. Darwinen ustez, bizidun espezie guziek 
arbaso komun 
batetik ebolu-
zionatu zuten 
hautespen natu-
ralaren ondorioz. 
Teoria hori da, 
gaur egun, ebo-
luzio modernoa-
ren sintesiaren 
oinarria.

1 Charles Darwin

Inperio kolonialekin batean munduari  
buruzko interesa piztu zen. Europatik 
beste kontinenteetara bidaia eta espe-
dizio anitz egin ziren. Esplorazio bidaia 
horiei esker, geografia, biologia, botani-
ka eta beste zenbait zientzia-alor garatu 
ziren. Halaber, hortik aitzina eguneroko 
bizia aldatuko zuten aitzinamendu zien-
tifikoak gertatu ziren: Pasteur-en erra-
biaren aurkako txertoa; Marie eta Pierre 
Curie-ren erradioaktibitate naturalaren 
aurkikuntza, elektrika eta telefonoa, besteak beste. Herri eta hizkuntza gutituei buruzko jakin-mina 
ere agertu zen garai hartan, hala nola Luziano Bonaparteren euskarari buruzko ikerketak.

??
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Luziano Bonaparte,
frantsesez Louis-Lucien Bonaparte 
Bleschamp
(1813, Worcestershire, Ingalaterra – 
Fano, Marche, Italia, 1891) 
Politikari, zientzialari eta hizkuntzalaria zen. 
Bonaparte euskarak Euskal Herritik kanpo izan duen 
ikertzaile eta sustatzaile handienetarik da.
Napoleon Bonaparteren iloba zen. Oxfordeko Uni-
bertsitateko irakasle zelarik, Anton Abadiaren eza-
gutza egin zuen. Harreman horren ondorioz hasi zen 
Bonaparte euskarari buruzko lanetan. Euskal Herrira 
bost aldiz etorri zen, 1856tik 1869ra. 1891n, Clémence 
Richard Grand-montagne Larraineko euskaldunare-
kin ezkondu zen. Haren lanek garrantzia handia dute 
euskararen historian, besteak beste euskalkien lehen 
sailkapen zientifikoa egin baitzuen.

Anton Abadia, frantsesez Antoine 
Thompson d'Abbadie d'Arrast  
(1810, Dublin, Irlanda – Paris, Frantzia, 
1897) 
Geografo, astronomo, fisikari, geografo, filologo, 
 esploratzaile eta euskal kulturaren eragilea zen. 
Aita Ürrüstoikoa (Zuberoa) zuen; ama, aldiz, Irlanda-
koa. Munduan gaindi ibili zen, bereziki Etiopian.
Londresen Bonaparte ezagutu eta, euskarari buruz-
ko ikerketen eta lanen egiten hasi zen. Euskararen 
bultzatzeko asmoarekin, 1835ean, Lore jokoak sortu, 
antolatu eta diruz lagundu zituen. 
Abadiak zuen Zazpiak bat leloa zabaldu. 1984tik 
 monumentu historiko gisa sailkatua den jauregia 
eraikiarazi zuen Hendaian.

4

3

Luziano Bonaparte printzea 

Anton Abadia eta Lore jokoak

 Abadiako jauregia, Hendaia

 Donibane Lohitzuneko Lore jokoak, 1892
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4. Frantziako III. Errepublika

Errepublikaren hasiera
zailak eta Parisko Komuna

1

III. Errepublikaren hasiera Frantzia eta Prusiaren arteko 
gerlari lotua zaio. Alabaina, 1870ean, Prusiako Bismarck 
kantzilerrak Frantziako enperadorea probokatu zuen 
gerlan sarrarazteko. Ondorioz, nahiz eta populua alde ez 
izan, Napoleonek gerla abiatu zuen ospe pertsonalaren-
gatik. Prusiarrek Frantziaren erdia okupatzen zutelarik, 
Sedaneko batailan huts egin eta, Napoleonek kapitulatu 
zuen.
Gerlaren galtzeak aldaketa handiak eragin zituen: 
 Bismarckek bere helburua lortu zuen, hots, Alemaniako 
estatuaren sortzea alemanak nazioaren inguruan elkartuz. 
Halaber, Alsazia eta Lorrena Alemaniaren esku gelditu 
ziren.

2 Prusiarren okupazioa 1870ean

1870-1871ko gertakariak

Cherbourg
Rouen

Lille

Nancy

Dijon
Orléans StrasbourgParisBrest

Nantes

Limoges

Bordele

Tolosa

Perpignan

Niza
Marseilla

Lyon

Toulon

Prusiaren okupazioa

1 Bismarck eta Napoleon III.a

 Bismarck eta Napoleon III.a elkarrekin, Donchéryn, 
1870eko irailaren 2an, Sedango porrotaren ondoan. 
Wilhelm Camphausenen obra.

Léon Gambetta 
(1838, Cahors, Frantzia – Sèvres, 
Frantzia, 1882) 
Frantses abokatu eta politikaria zen. 
1870ean Napoleon III.a enperadorearen 
 kontra jarri zen eta behin-behineko gobernu-
ko ministro izan. Prusiaren kontrako  gerlan 
parte hartu zuen. Errepublikazale kartsua 
izanik, Thiersek defendatzen zuen Prusiare-
kilako bakearen izenpetzearen kontra zen. 
Preseski, 1871n, Thiers eta Bismarcken artean 
adostu bakea ez baitzuen onartu, dimisioa 
eman zuen, eta Donostiara joan zen. Halere, 
Frantziara itzuli zenean, Thiersen gobernua 
lagundu zuen eta III. Errepublikako politikari 
inportantea izan zen.

3 Léon Gambetta

Prusiarren kontra galtzea ezin onartuz, eta Napoleon preso izanez geroz, Parisko zenbait diputatuk 
II. Inperioa bukatutzat eman zuten eta III. Errepublika aldarrikatu.
Haatik, Biltzar Nazionalaren bozketan erregezaleek gehiengoa lortu zuten, horiek Prusiako gerla 
gelditzearen alde zirela.
Parisko populuaz mesfidaturik, Biltzar Nazional berriak Versaillesera aldatu zuen gobernuaren 
 egoitza. Gerla gastuen diruztatzeko, populu xumeari zergak ordainarazi zizkien eta guarda nazio-
nalei paga kendu.

1
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  Léon Gambetta III. Errepublika aldarrikatzen ari Parisko herriko etxean, 1870ean

4 III. Errepublikaren aldarrikapena

III. Errepublika

1870
 Prusia eta Frantziaren gerla
 Parisko Komuna
 III Errepublikaren aldarrikapena

1869
Wyomingen (AEB)  
1. emazteen bozkatzeko 
eskubidea

1897
Marguerite Durand 

La fronde egunkaria

1880 Euskararen debekuaren hasiera

1881-1882
Jules Ferryren legeak:
eskola urririkakoa,
laikoa eta baitezpadakoa

1873
Louise Michelen
deportazioa

1905
Elizaren eta estatuaren 

arteko bereizketa legea

1908
Hubertine Auclert
Sufragisten
ekintza 

18801870 1890 1900 1910

« Français !
Le Peuple a devancé la Chambre, qui hésitait. Pour sauver la Patrie en 
danger, il a demandé la République.
Il a mis ses représentants non au pouvoir, mais au péril.
La République a vaincu l’invasion en 1792, la République est proc-
lamée.
La Révolution est faite au nom du droit, du salut public.
Citoyens, veillez sur la Cité qui vous est confiée ; demain vous serez, 
avec l’armée, les vengeurs de la Patrie !

Hôtel de ville de Paris, le 4 septembre 1870.
Errepublika aldarrikatzeko, Ganbettaren hitzak 1870eko irailaren 4an, 

Parisko herriko etxean.

5 III. Errepublikaren    
aldarrikapeneko elkarretaratzea

L'annonce de l'abolition du régime impérial devant le palais du corps législatif, à Paris,  
l e 4 septembre 1870, Jules Didier eta Jacques Guiaud, musée Carnavalet, Paris

81

1894-1906 Dreyfus afera
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Parisko Komuna
1870eko giroa biziki nahasia zen: Prusiako gerlak frantsesen miseria ekarri zuen; prusiarrek Paris 
setiatua zuten eta paristarrak gose ziren. Ondorioz, paristar populua oldartu zen III. Errepublika 
sortu berriaren aurka.
Guarda Nazionalak populuaren alde jarri ziren. Paristarrek gerlan erabili kanoiak atxiki zituzten eta 
bi hilabetez gobernu iraultzaile eta sozialista erradikala ezarri zuten. Oldartzea laster hedatu zen 
beste zenbait hiritara.
Adolphe Thiers Frantziako gobernu ofizialaren buruak Versaillesetik armada igorri  zuen, jazarraldia go-
gorki zapaldu eta Communardak basaki zigortu. Aste Odoltsua erraten zaio zapalkuntza gertakari ho-
rri. Nahiz eta esperientzia laburra izan, paristarren oldartzea jendarte sozialisten eredu bilakatu zen eta 
 Communardak heroi gisa kontsideratu.

 Communardak Versaillesen kokatua zen gober-
nu ofizialaren erasoetatik babestu behar izan zuten: 
 Parisko hiribideak barrikadaz bete ziren eta zenbait 
eraikin enblematiko suntsitu ziren, hala nola herri-
ko etxea. Komunak zenbait lege progresista onar-
tu  zituen: alokairuen apaltzea eta zorren interesen 
 deuseztatzea, okindegietako gaueko lanen debeka-
tzea, gillotinaren abolitzea, pentsioen ematea zer-
bitzuan hil guarda nazionalen familiei, abandonatu 
lantegien autogestioa, haurtzaindegien sortzea eta 
estatuaren laikotasuna. Oro har, gerlak eragin pobre-
zia orokorraren arintzeko legeak ziren.

 Louise Michel Parisko Komunaren eramaileeta-
rik zen: azkarki parte hartu zuen Komunaren defen-
tsan. Armak hartzeaz gain, emazteen aldeko neurrien 
plantan ezartzeko lan egin zuen: haurtzaindegien eta 
neskendako eskolen irekitzea, dibortzioaren onespe-
na eta prostituzioaren debekua, besteak beste. Aste 
Odoltsuan atxilotu zuten, epaitu eta Kaledonia Berrira 
deportatu.

1

2

Parisko barrikadak Komunaren garaian

Louise Michel (1830-1905)

Adolphe Thiers 
(1797, Bouc-Bel-Air, Frantzia –  Saint-Germain-
-en-Laye, Frantzia, 1877) 
Frantses politikari, kazetari eta historialaria zen. Frantziako 
III. Errepublikako lehendakaria izan zen 1871etik 1873ra. 
III. Errepublikaren hasierako gertakarietan parte hartu zuen. 
Prusiaren aurkako gerla gaitzesten zuen eta bakea izenpe-
tzearen alde zen. Justuki, hark adostu bakearen ondorioz, 
Alsazia eta Lorrena Alemaniaren meneko gelditu ziren. 
Halaber, Komuna deitu paristarren oldartzeari amaiera eman 
zion, Communardak bortizki zapalduz, Aste Odoltsua deitu 
errepresio astean.

3 Adolphe Thiers
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 Frantziako armadak Parisko Komuna go-
gorki zapaldu zuen: Aste Odoltsuan 20.000 
Communard inguru erail zituen, 7500 atxilotu 
eta 4500 Kaledonia Berrira deportatu.

4 Parisko Komunaren zapalkuntza

 Internazionala mundu osoko lan-
gile mugimenduaren kanturik fama-
tuena da. Nazioarteko langileriaren 
himnoa da, baita alderdi komunista 
eta sozialista gehienena ere. Jatorriz-
ko hitzak Eugène Pottierrek frantsesez  
idatzi zituen 1871n, Parisko Komunaren 

garaian.

 Bandera gorria Frantziako Iraultzan agertu omen zen lehen al-
dikotz, eta 1948ko iraultzetan erabili bazen ere, populu xumeen ikur 
bilakatu zen Parisko Komunaren garaian. Geroztik ezkertiar edo lan-
gileen aldeko mugimendu guzien ikurra da. Gaur egun, Komunaren 
esperientziak jakin-mina eta mirespena sortzen du oraindik. Irudian 
ageri da Komunaren historia ikertzen, aldarrikatzen eta dibulgatzen 
duen Les amies et amis de la Commune de Paris 1871 elkartearen 
logoa.

5 Bandera gorria eta Parisko Komunaren 
aldarrikapena
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1 Errepublikaren ikurrak

Nazio laikoaren eraikuntza2

 III. Errepublikan finkatu ziren gaur egun errepublikak erabiltzen di-
tuen ikur gehienak. Margolan honetan herritarrak desfilatzen eta Mar-
seillesa himnoa kantatzen ageri dira. Parisko hiribideak hiru koloreko 
banderez apainduak dira, ospatzen ari diren Frantziako besta naziona-
laren egunean, hots, uztailaren 14an.

3 III. Errepublikaren eraikin sinbolikoak2 Elizaren eta estatuaren arteko bereizketa

 1878ko legeak eskolak herri guzietan eraikitzea behartu zuen. Zen-
bait kasutan, Herriko Etxeak eta eskolak eraikin bera partekatzen zuten, 
hala nola Ligin (Zuberoa). Ahurtin (Lapurdi) herriko etxea, postetxea eta 
eskola eraikin berean egin ziren.

La Marseillaise, Jean Béraud, 1880

III. Errepublikan gaur egungo jendarte demokra-
tikoaren ezaugarriak finkatzen hasi ziren. Alabai-
na, erreforma handiak egin ziren: besteak bes-
te, prentsa askatasunaren eskubidea 1881ean, 
 Jules Ferryren legeek eskola denentzat beharrez-
koa 1882an, sindikatuen eta elkarteen onarpena 
1884an eta 1901ean, Elizaren eta estatuaren arte-
ko bereizketa 1905ean. Halaber, XIX. mendearen 
bukaeran, Dreyfus aferak Frantziaren eta Alema-
niaren arteko etsaigoa agerian utzi zuen, baita 
antisemitismoa ere.
III. Errepublikak azkartu zuen Frantziako Iraultzaz 
geroztik garatu nahi zen frantses abertzaletasuna, 
bereziki populua bilduz zerbitzu edo instituzio be-
rri batzuen inguruan: Herriko Etxea, Posta,  eskola 
publikoa edo kaserna. Preseski, garai  hartan, erre-
publikaren izpiritu hori islatzen zuten eraikinak 
egin ziren, hala nola herriko etxeak edo eskolak.
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Eskola eta Eliza
Eskola laikoa frantses abertzaletasunaren eraikitzeko oinarrizko tresna zen. XIX. mendean lege 
anitz egin ziren eskolen eraikitzeko eta haurren eskolatzeko, baita kultura laikoaren hedatzeko ere: 
1882an, Jules Ferryren legeak 13 urte arteko eskolatzea behartzen zuen eta urririk bihurtzen.

5 Jules Ferryren legea

Goure gobernazaliak, hamazortzi ourthe 
hountan, berheziki jente chehiaren eskolatze-
ko egin dutien gaiza amiragarriez mintzatzen 
ari zaizku ahal oroz. […]
Ezi eskola, dioienaz, hounki guzien uthurria 
da; eskolaturik denak eztu deusen ere eskazik: 
bide guziak irekirik dirade haren aitzinian, 
era deus ezta haren helgian eztenik. Halakoak 
eztuke errelijione beharrik, […]
Egin du arren goberniak eskola eta eskola, 
eskola mouthikoentako, eskola neskatilentako, 
goure sakoletan hartuz diharia, eta sakoletan 
diharurik etzenian, sakolahutsak zorretan sar 
eraztez. Hala dirade emen-datu azkenekoz 
eskoletchiak, eta hor dira jaoregiak bezañ 
eder, batere beharrik etzen bazterretan […] 
eskolak eman diala gobernukoek ugurukiten 
ziena: ezi ehi ageri da eskoletan hanitch eta 
hanitch haorrek galtzen diela bere boulhasoen 
errelijionia. […]

Ziberuko almanaka, 1896

Ezi eskola, dioienaz: zeren erraten diotenez, eskola...
hounki: on
helgia eztenik: lor ez litekeenik
dhihari: dirua
ugurukiten: igurikatzen
ezi ehi: zeren eta

4 Eskola publikoaren kontrako protesta 
Zuberoan

©
 A

D
 6

4
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6 Frantses nazioaren eraikuntza eskolaren bidez

 Alsazian, Lehenbiziko ikasgaia, Fabiano Fabien, 1914ko litografia
Gerla Handiaren bezperan, Frantziako gobernuak jendeak errepublikaren sustengatzeko eta gerlaren alde emateko antolatu kanpaina ikus 
daiteke irudian. Irakaslea frantses soldadua da. Ikasleei Frantziari “kendu" lurraldeak erakusten dizkie. Ikasgela errepublikaren ikurrez betea 
da. Halaber, eszenak gerlaren larritasuna eta populua gerlaren alde biltzeko beharra agerian ematen du.

1833: Guizot legearen arabera, Herriko Etxeek mutikoendako eskola urririk eskaini behar zuten.
1850: Falloux legearen arabera, bederen 800 biztanleko herrietan neskendako eskola ireki behar zen.
1867: Duruy legearen arabera, 500 biztanle baino gehiagoko herrietan eskolak ireki behar ziren.
1880: Camille Sée legearen arabera, neskendako bigarren mailako irakaskuntza aizu zen.
1881-1882: Jules Ferryren legeen arabera, eskola laikoa eta urririk behartua zen neska eta mutikoendako.
1924: Nesken batxilergoa aizu.
1975: Haby legea, irakaskuntza mistoa; neska eta mutikoak elkarrekin.

7 Eskolari buruzko legeak

Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé
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Nesken heziketa
XVIII. mendean neskek oro har ez zekiten 
kontatzen, idazten ezta irakurtzen ere, 
irakaskuntza debekatua baitzitzaien.  
XIX. mendeko legeek neskak eskolan ibil-
tzea ahalbidetzen zuten. Haatik, ez zitzaien 
eskola ematen baizik eta etxeko andere 
ona izateko heziketa, hots, senarraz eta 
haurrez ahal bezain ongi arduratzeko. On-
dorioz, neskek ez zituzten mutikoen ikas-
gai berak lantzen. Alabaina, garai hartan, 
emazteek ez zituzten egiteko berak: emaz-
teena etxen egotea zen, gizonena, aldiz, 
leku publikoetan.

► Nesken heziketa

Ikus bideoa

9

8

Nesken eskola

Analfabetismoa, 1873ko maparen arabera

  Argazkian neskak brodatzen ikasten Lilleko eskola batean, 1900 urtean. 
Eskuineko irudian: Itsasuko (Lapurdi) neska baten eskolako kaiera.

 Nesken eskolatze tasa biziki apala zen Behe-Pirinioetako departamen-
duan (gaurko Pirinio Atlantikoetako departamendua). Irakurtzen eta idaz-
ten ez zekiten emazteen ehunekoa abantzu % 63 zen. Gizonena, nahiz biziki 
handia izan (% 40), emazteena baino aise apalagoa zen. Jules Ferryren 
legeei esker, haurren eskolatzea kausitu zen.
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© Bilduma pribatua

http://www.ikas.eus/spip.php?article4084#t4-Nesken-heziketa
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  Eliza betidanik tradizioaren eta euskararen babesle handia izan 
da. Prentsa artikulu horrek tokiko hizkuntzen (bretoiera zein  euskara) 
 kontrako legeek eragin zuten haserrea islatzen du. Euskal Herrian 
 katixima luzaz euskararen babestokia izan da. XIX. mendean haur guziek 
katixima segitzen zuten. Apezek giristinotasuna irakasten zieten.

Ipar Euskal Herrian, hezkuntza sistema frantses 
eta laiko bilakatu aitzin, populazioa arrunt eus-
kalduna zen, bereziki landa eremuetan.
Eliteak eta frantses administrazioak baizik ez zu-
ten frantsesa erabiltzen. Baiona ere salbuespe-
na zen, hiria izanik eta mugan kokatua,  gaskoia 
ere mintzatzen baitzen.
Errepublikaren legeek haurren eskolatzea ahal-
bidetu zuten baina euskararen galtzea ere eka-
rri, eskolan frantsesa inposatzen baitzen, eta 
euskaraz ari ziren haurrak zigortzen. Euskal He-
rrian Frantziako Iraultza aitzin ba omen ziren 
jada Ororen eskolak deitu ikastetxeak. Elizaren 
gain ziren eta populazio xumeei oinarrizko ikas-
kuntza ematen zieten. Errepublikaren legeek gi-
roa nahasi zuten. Apezen eta mandatarien ar-
tean kalapita franko gertatu ziren, alde batetik 
lege berriak Elizaren kontra joaten zirelako, eta 
bestalde euskara debekatzen zutelako. Preses-
ki, tradizioa eta euskara kartsuki transmititzen 
zituzten apezei katixima euskaraz egitea debe-
katu zitzaien.

1

2

Euskararen debekua

Hazparneko eskola giristinoa XIX. mendean

Euskararen debekua3
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© Hazparneko Herriko Etxeko artxiboa

3 Katixima

La leçon de cathéchisme, Jules-Alexis Muenier, 1890, Musée des 
Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon

Eskualduna egunkaria, 1903
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Elizaren eskola

 Andredena Mariren besta Iruñeko eskola batean XX. mendearen 
hasieran. Euskal Herrian, beste eskualdeetan bezala, eskola Elizari 
lotua zitzaion.

Touchant ! Nous avons là sous nos yeux 
ces écoles lointaines, écoles frontières ou 
d’ humbles maîtres, basques eux-mêmes, 
c’est-à-dire d’une race différente de celle 
qui peuple la France [...] travaillent dans 
l’obscurité et le parfait isolement a la 
même oeuvre que nous. [...] Eux, les 
vaillants maîtres, disputent ces intelligen-
ces basques étrangères au langage, aux 
principes, aux habitudes de pensée, aux 
sentiments moraux, nationaux, libéraux 
de la France, ils disputent ces enfants 
d’une autre race, d’une autre tradition, 
a la vie inconsciente et irréfléchie, à la 
superstition, à la barbarie ; ils les amènent 
à penser, à réfléchir, à parler. [...]»

Félix Pécaut, Quinze ans d’éducation, 1902.

 Félix Pécault eskolako inspektoreak Zuberoako 
 eskolei buruz idatzi txostena 1880 urteetan.

4 Euskararen debekua eskolan

 Josu Martinezen Anti filmak kontatzen du eskoletan euskaraz mintzatzeko de-
bekua, Frantziako gobernuak antolatua, umiliazioak eta zigorrak erabiliz, Gerla 
handitik landa.

Anti film laburraren fotograma, Josu Martinez, 1919.
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Eskualduna egunkaria, 1903



90

4. Frantziako III. Errepublika

Emazteen eskubideen  
aldeko borroka

4

 Napoleonen kode zibilaren emazteei buruzko artikulu 
garrantzitsuenak.  

1

2

Napoleonen  
Kode Zibila, 1804

Frantziako sufragisten 
mugimenduaren hasierak

Hubertine Auclert 
(1848, Saint-Priest-en-
-Murat – Paris, 1914) 
Kazetari, idazle eta 
militantea zen. Frantziako 
lehenbiziko sufragista gisa 
kontsideratua da. Bizi osoa 
emazteen eskubide
politikoen alde militatu zuen: 
bozkatzeko zein hautagai 
izateko eskubidea.
Haren aldarrikapenak ez 
baitziren entzunak, ekintza 
ikusgarriak antolatu zituen.
Adibidez, 1908an sufragistak 
hauteskunde gela batean 
sartu ziren eta bozka kutxa 
lurrera bota zuten. Halaber, 
frantses hiztegiaren feme-
nino bihurtzeko borrokatu 
zen, hain zuzen lanbideen 
hiztegia aldatzea galdetuz: 
témoin, avocat eta électeur 
hitzak, besteak beste.

3 Hubertine Auclert

Hiztegia

Sufragista: emazteen bozka 
eskubideen aldeko militantea.

1804an, Napoleonen Kode Zibilak Frantziako Iraultzan 
lortu eskubideak eta jendeen arteko loturak arautu 
zituen. Haatik, lege bilduma horrek emazteak arrunt 
eskubiderik gabe uzten zituen, adingabeen gisan, gi-
zonen autoritatearen pean, aitaren zein senarraren 
meneko, hots.
Mundu mailan, 1840 urteetan, emazteen bozkaren al-
deko borroka hasi zen Ameriketako Estatu Batuetan. 
Sufragisten mugimendua laster hedatu zen Europa-
ra, Ingalaterrara bereziki. Frantzian, XIX. mendearen 
bigarren partean hasi ziren mugimenduak; haatik, 
politikoki emazteek deus ez zuten kausitu. Gainera, 
emazteen eskubideen alde borrokatu ziren emazteek 
trufa eta bazterketak jasan zituzten, bereziki gizonen 
eskuetan zen politika eta prentsa munduan.

Art. 213 - Le mari doit protection à sa femme, la 
femme obéissance à son mari.
Art. 214 - La femme est obligée d’habiter avec le 
mari, et de le suivre partout où il juge à propos de 
résider [...].
Art. 217 - La femme […] ne peut donner, aliéner, 
hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans 
le concours du mari dans l’acte, ou son consentement 
par écrit.
Art. 229 - Le mari pourra demander le divorce pour 
cause d’adultère de sa femme.
Art. 230 - La femme pourra demander le divorce 
pour cause d’adultère de son mari, lorsqu’il aura tenu 
sa concubine dans la maison commune.»

 Hasieran guti ziren egoeraren aldatze-
ko inplikatu ziren emazteak. H. Daumierek 
emazte militanteez trufatzeko bildumak 
prentsan plazaratu zituen.

4 Emazteen kontrako trufa  
XIX. mendeko prentsan

 Les divorcieuses, Honoré Daumier, 
Le Charivari, 1848
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►  Emazteen eskubideen  
aldeko borroka

Ikus bideoa

XIX. mendearen bukaeran, emazteek lortu zuten lehen aldikotz 
bozkatzeko eskubidea: 1869an  Wyomingen (AEB) eta 1893an 
Zeelanda Berrian. Europan, XX. mendearen hasiera arte ez 
zuten  erdietsi emazteek bozkatzeko eskubidea. Finlandia, 
 Norvegia eta Danimarka estatu aitzindariak izan ziren. Fran-
tzian, zaila izan zitzaien emazteei beren eskubideen lortzeko 
prozesua. Nahiz eta emazte anitz bildu, ez zuten aitzinamen-
durik kausitu. 1901ean lege proposamena izanik ere, emaz-
teen bozkatzeko eskubidea 1944an baizik ez zen onartu, hots,  
II. Mundu Gerla bukatzean.

 Louise Weissek (1893-1983) jokamolde biziki inportantea izan 
zuen emazteen borrokan. Nahiz eta hauteskundeetan parte hartzea 
ez zuen aizu, hauteskundeetara aurkeztu zen, eta sinbolikoki bozkak 
bildu zituen kartoizko kutxetan. Argazkiko lehen lerroan ageri da 
1935eko sufragista elkarretaratze batean.

7 8
Sufragisten ekintza XX. mendearen hasieran Emazteen bozkaren aldeko

afixa 1909an

Bozkatzeko eskubideen aldeko borroka

Marguerite Durand 
(1864, Paris – Paris, 
1936) 
Kazetari, aktore, po-
litikari eta feminista frantsesa 
zen. La Fronde egunkaria sortu 
zuen, emazteek osoki egina eta 
emazteei zuzendua. Emazteen 
egoera salatu zuen 1904an, 
Napoleonen Kode Zibilaren 
mendeurrena kari. 1910eko 
 Legebiltzarreko hauteskun- 
deetan hautagai aurkeztu 
zen baina haren hautagaitza 
 baztertu zen emazte zelako.

6 Marguerite Durand

 La Fronde, Marguerite Durand, 1904an, 
Napoleonen Kode Zibilaren urtemuga kari

5 La Fronde emazteen lehenbiziko aldizkaria

« Il n'est pas une femme qui ne doive maudire le 
Code, il n'est pas une femme, riche ou pauvre, 
grande dame ou travailleuse, qui, dans sa misère 
ou dans ses biens, dans sa personne, dans ses en-
fants, dans son travail ou son désoeuvrement, n'ait 
eu ou n'aura à souffrir grâce au Code »

http://www.ikas.eus/spip.php?article4084#t3-Emazteen-eskubideen-aldeko-borroka
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4. Frantziako III. Errepublika

Dreyfus afera5
1894an, Alfred Dreyfus Alsaziako militar judua espioia izateaz akusatu zuten. Nahiz eta  hobengabea 
izan eta handik laster egiazko hobenduna arrastatu eta preso sartu zuten, Gerla Kontseiluak 
 kondenatu zuen. Auzitegi militarrak ez zuen onartu nahi huts egin zuela. Émile Zola idazleak arma-
daren ohorearen salbatzeko egin zuzengabekeria eta azpijokoa salatu zituen. Afera horrengatik, 
errepublika azkarki inarrosia izan zen, iritzi publikoa bitan zatitu baitzen:  Dreyfusen aldekoak eta 
kontrakoak.
1906an, hamabi urteren buruan, Dreyfusi bere izen ona itzuli bazioten ere, eskandaluak agerian 
utzi zuen XIX. mendearen bukaeran Frantziako jendartean hedatua zen antisemitismoa eta 
 Alemaniaren kontrako herra. Zortzi urteren buruan hasi zen Gerla Handia.

2 Dreyfus afera prentsan

3 Jendartearen zatiketa
Dreyfus aferarengatik

Familiako apairua Caran D’Ache, Le Figaro 
egunkariko karikatura, 1898

Surtout ! ne parlons pas de l'affaire Dreyfus ! 

… Ils en ont parlé… 

1 Emile Zola idazlearen 
akusazioa prentsan

 Emile Zolak Dreyfus aferaren eskandalua 
salatu zuen. Frantziako buruzagiak akusatu 
zituen Errepublikako lehendakariari  zuzendu 
J'accuse izenburuko gutun publikoaren bidez. 
Emile Zola idazlea difamazioz akusatu zuten 
eta Londresera ihes egin behar izan zuen. Bai-
na hari esker Dreyfus afera oraino gehiago 
hedatu zen. Afera faktore anitzeko krisi handi 
bilakatu zen: antisemitismoa, ezkerraren eta 
eskuinaren  arteko gatazka, garai hartan nor-
maltzat zeukaten ustelkeria, eta prentsa aska-
tasun eskasa, besteak beste.

L’Aurore egunkaria, 1898
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Hiztegia
Antisemitismoa: juduen 
kontrako herra.

4 Dreyfus afera Euskal Herrian eta Baionako juduak

Eskualduna egunkarian Dreyfus traidore-
tzat zeukaten nahiz eta hobengabea zela 
jada frogatua izan. Iparraldeko jendartean, 
 Frantzia osoan bezala, antisemitismoa biziki 
hedatua zela argiki ageri da.
Alta, Baionako sinagogak gaur egun oraino 
oroitarazten du juduek izan zuten garrantzia 
hiriko bizian. Alabaina, haiei zor zaie, besteak 
beste, txokolatearen tradizioa. Baionan judu 
komunitate handi bat bazen Erdi Aro bukae-
ratik, Espainiatik eta Portugaletik kanporatu 
juduek muga ihesean pasatu baitzuten. Gaur 
egungo sinagoga (eskuineko argazkian  ageri 
dena) 1837an estreinatu zuten. San Izpiritu 
auzotegian dago, tren geltokiaren ondoan. 
1995etik monumentu historiko gisa sailkatua 
da. 

©
 B

ilk
et

a

Baionako sinagogaEskualduna egunkaria,  
1898

Eskualduna egunkaria, 1894Eskualduna egunkaria, 1894



94

A

Akzio: sozietate edo konpainia 
batean banatua den kapitalaren 
zatia da, eta horren jabegoa 
segurtatzen duen agiria. 

Antisemitismoa: juduen
kontrako herra. 

Asimilazio kultural: populu 
batek bere jatorrizko kulturaren 
galtzea beste bat inposatu 
baitzaio.

B

Burdingintza edo siderurgia: 
burdinaren metalurgia. 

Burtsa: akzioak saltzen eta 
erosten diren merkatu antolatua.

E

Ehungintza: harien eta oihalen 
ekoizpenari doakion industria.   

Enpresa: zerbait ekoiztuz 
(materiala edo ez) benefizioa 
egitea helburu duen 
antolakundea. 

Erregimen kontserbatzaile: 
eredu politiko tradizionalaren
arabera antolatu gobernuak.

Erromantizismoa: sentimendu 
pertsonala zein nazionala 
lehenesten zuen XIX. mendeko 
mugimendu artistikoa. 

F

Fabrika: makinak eta langileak 
biltzen dituen ekoizpen gunea.   

Foruak: tokiko usaietan eta 
ohituretan oinarritzen zen lege 
bilduma. Hego Euskal Herriko 
foruak Gerla Karlisten ondorioz 
galdu ziren; Iparraldean, aldiz, 
Frantziako Iraultzaren ondorioz. 

G

Gizonen sufragio unibertsala: 
bozkatzeko adina duten gizon 
guziek bozkatzeko eskubidea 
izatea.

H

Hauteskunde: bozak, bozkak. 

Herrien Udaberria: XIX. 
mendean, Europako herrialde 
gehienetan gertatu ziren 
mugimenduak eta iraultzak.

I

Ideia liberalak: Frantziako 
Iraultzak hedatu ideia 
berriak, askatasunean eta 
berdintasunean oinarrituak. 

Inbertitu: enpresa edo proiektu 
batean kapitala ezartzea, 
irabazien lortzeko helburuarekin.    

Indigena: berez tokiko 
biztanlea dena.  

Industria: lehengaien 
eskuratzea, ustiatzea eta 
eraldatzea helburu duen 
ekonomia jardueren multzoa.   

Inperio kolonial: metropoli 
batek menperatzen duen 
lurraldeen multzoa. 

J

Jendetza kolonizazioa: 
metropoliak gizon, emazte eta 
haurrak saldo handian igortzea 
kolonietan bizitzera, bere 
presentziaren azkartzeko eta 
bere boterearen bermatzeko.  

K
  
Kapital: enpresa baten sortzeko 
behar den dirua.    

Kapitalismo: irabazien lortzeko, 
jabetza pribatuan eta etekinen 
inbertsioan oinarritzen den 
sistema ekonomikoa.    

Karlista: foruen eta monarkia 
tradizionalaren (katolikoa 
eta deszentralizatua) aldeko 
pertsona.

Karlistaldiak edo gerla 
karlistak: Hego Euskal Herrian 
eta Espainian XIX. mendean 
gertatu gerla zibilak.    

Klase borroka: herrialde 
guzietako proletarioen oldartzea 
boterearen hartzeko. 

Klase sozial: ezaugarri berak 
dituen jendarteko jende 
multzoa.

Kolonia: metropoli batek 
konkistatu eta, menperatzen 
eta kudeatzen duen urruneko 
lurraldea.

Kolonialismo: lurralde batek 
beste baten konkistatzea eta 
menperatzea.

Kolono: metropolitik kolonietara 
bizitzera doan pertsona.   

Komunismo: Karl Marxen 
arabera, klaserik gabeko eta 
jabetza komunean oinarritzen 
den antolaketa politikoa.    

Konpainia: enpresen sortzeko 
kapitalaren biltzea helburu duen 
jende elkarketa.    

L
 
Landa exodo: landa eremutik 
hirietara gertatu migrazio 
masiboa. 

Hiztegia
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Liberalismo: askatasun 
indibiduala (ekonomikoa 
barne) defendatzen duen 
pentsaera, ondorioz estatuak 
ez duela ekonomian esku 
hartzen.  

Lore jokoak: XIX. mendean 
euskal kultura eta 
hizkuntzaren bultzatzeko 
antolatu jardunaldiak, 
bereziki musika, dantza eta 
literatura lehiaketak.
 
Lur komunalen eskubidea: 
Euskal Herrian mendiguneen 
antolatzeko betidanik 
zegoen manera berezia, hots, 
tokiko biztanleek abereen 
bazkatzeko edo basoen 
ustiatzeko zuten eskubidea.

M

Metalgintza edo metalurgia: 
metalen ekoizpenari doakion 
industria.  

Metropoli: koloniak 
konkistatu eta menderatzen 
dituen urruneko herrialdea.  

Mugimendu nazionalista: 
nazio baten mobilizazioa 
independentziaren lortzeko.

Mugimendu sozialak: 
ordena sozialaren aldatzeko 
asmoz talde batek egin 
ekintzak, hala nola 
manifestaldiak, grebak, etab.

N

Nazio: ber iragana eta 
ezaugarri kulturalak dituen, 
eta horien atxikitzeko 
nahikaria duen jende multzoa. 

Nazionalismo: nazio baten 
alderako atxikimenduaren 
ukaitea. 

P

Paternalismo: jabeak bere
autoritatea bermatzea, aita baten 
gisan, langileen behar sozial batzuk 
betez: etxebizitza edota eskola. 

Plebiszitu: erreferrendum mota bat, 
garrantzi handiko gai batez. 

Produktibitate: ekoizpenaren 
emankortasuna.  

Proletario: ontasunik eta produkzio 
mediorik ez duen, eta bizitzeko bere 
lansaria baizik ez duen klase soziala.  

S

Sindikatu: langileak eta lan 
eskubideak defendatzen duen 
elkartea.    

Sozialismo: kapitalismo liberalaren 
gehiegikeriak salatzen dituen ideien 
multzoa.   

Sufragio: bozkatzeko eskubidea eta 
bozka bera.    

Sufragio murriztu: bozkatzeko 
eskubidea baldintza pekoa izatea.    

Sufragio unibertsal: bozkatzeko 
eskubidea herritar guziek ukaitea.   

Sufragio zentsitario: bozkatzeko 
eskubidea aberatsei murriztua 
izatea.   

Sufragista: emazteen bozka 
eskubideen aldeko militantea.  

U

Urbanizazio: hirien handitze 
prozesua.   
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