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Aberdeen (Eskozia), 1837. Robert 
Davidson kimikariak lehen auto 
elektrikotzat jotzen dena asmatu 

zuen, lehenago egin ziren saiakerak gau-
zatuz: Ányos Jedlik hungariarrak, esate-
rako, motor elektriko bat osatu eta eskala 
txikiko auto bati jarri zion 1828an.

1841ean Davidsonek prototipoa ho-
betu zuen: 6 km/h abiadura eta 2,4 km
-ko autonomia zuen autoa aurkeztu zuen. 
Ezaugarri horiek oso mugatuak ziren 
autoaren erabilera zabaltzeko. Hala ere, 
Glasgow eta Edinburgheko trenbideko 
langileek mehatxutzat jo zuten berrikun-
tza hura eta ibilgailua suntsitu zuten.

1859an Gaston Planté fisikari frantzia-
rrak berriz kargatzeko bateria asmatu 
zuen eta beste frantziar batek, Camille 
Alphonse Faurek, asko handitu zuen ba-
teria horien ahalmena 1881ean. Hori guz-
tiari esker, 1888an Andreas Flockenek 
diseinatutako autoaren ekoizpen indus-
triala abiatu zen.

Mendea amaitu baino lehen, taxi elek-
triko konpainiak sortu ziren Londres, Pa-
ris, Berlin eta New Yorken. Beste abantaila 
askoren artean, auto elektrikoek zaldi-or-
gek hartzen zuten tokiaren erdia soilik 
behar zuten, eta orga gidariek taxi berrien 
aurkako kanpaina zitala abiatu zuten Lon-
dresen, London Electric Cab Company de-
sagerrarazteraino.

Partikularren merkatuan auto elek-
trikoek arerio sotilago batekin egin zu-

ten topo: sexismoa. Garbiagoak, gidatzen 
errazagoak, isilagoak, distantzia laburre-
tarako egokiagoak… zirenez, publizita-
teak nagusiki emakumeak izan zituen jo-
muga. Baina erosle gehienak gizonezkoak 
ziren eta gutxik egin zuten “neskentzako” 
autoaren aldeko hautua.

Auto elektrikoen etsairik handiena pe-
trolioa izan da. Petrolio-erreserba han-
diak aurkituta, erregaiaren prezioak na-
barmen egin zuen behera. 1908an Henry 
Fordek Ford-T modeloa merkaturatu zuen 
auto elektrikoen erdi prezioan. Eta auto 
elektrikoarenak egin zuen.

Juan Ignacio Pérez Iglesias EHUko Kul-
tura zientifikoko Katedraren arduraduna-

ren aburuz “agian denboraz kanpo sortu 
zirelako” egin zuten porrot auto elektri-
koek. Baina petrolio konpainien aurka ba 
al da garai onik? Askorentzat hauxe da 
auto horiek bultzatzeko garai egokia. Jo-
nathan Lesser energian adituak dioenez, 
ordea, “ez da igorpenak murrizteko irten-
bidea, elektrizitate ekoizpena handitzea 
eskatzen duelako”. Auto elektrikoak ada-
bakiak baino ez direla eta irtenbidea mu-
gikortasun eredua goitik behera aldatzea 
dela esan nahi zuen horrekin? Pentsatze-
koa da ezetz. Manhattan Institute-ko ahol-
kularia baita Lesser. Eta ezetz asmatu nor 
dagoen erakunde horren atzean: Exxon 
petrolio enpresa ahalguztiduna. 

Boycotty boikota egin ziotenekoa

1873an Erneko kondeak Charles Boycott 
ingelesa Irlandako Achill uharteko lurren 
administratzaile izendatu zuen. Berehala 
haren menpeko nekazariek Boycotten 
tratu jasanezina salatu zuten eta errenta 
ordaintzeari utzi zioten. 1880rako inork 
ez zuen harentzako lanik egin nahi, ezta 
produkturik erosi edo saldu nahi ere. 
Boycottek Ulsterreko langile protestan-

teak lortu zituen hasieran. Baina, Irlan-
dar Nekazarien Ligak Boycott baztertze-
ko aukera legala eman zien nekazariei 
zein bestelako zerbitzuei eta ferrokarri-
lak berak uko egin zion ingelesaren pro-
duktuak garraiatzeari. Azkenean, Boy-
cott Irlandatik egoztea lortu zuten.
 The Times egunkaria 1880an bertan 
hasi zen “to boycott” aditza erabiltzen. lE
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petRoLIo KonpAInIen InteResAK IZAn dIRA Auto eLeKtRIKoen etsAIRIK GoGoRRenAK. bAInA AReRIo 
sotILAGoAK eRe IZAn dItuZte, hAsIeRAn “eMAKuMeentZAKo” Auto GIsA MeRKAtuRAtu bAItZIRen.

Auto 
elektrikoaren 
etsaiak

NAGORE 
IRAZuStAbARRENA 
uRANGA


