
A INDUSTRIA NO SÉCULO XIX.
l A industria española desenvolveuse  máis tarde que  nos países europeos máis 

desenvolvidos e con grandes diferencias rexionais. Na primeira metade do século XIX só 
a industria téxtil catalá incorporou os avances orixinados na Revolución Industrial inglesa. 
E non será ata finais de século cando se implante unha industria siderúrxica importante no 
País Vasco. A industrialización en España foi serodia e con notables diferencias rexionais  
(  DOC.1  )  . 

l  A industrialización en España tivo  varios atrancos:

̶ Escaseza  de  materias  primas  e  fontes  de  enerxía que  se  resolveron 
mediante as importacións. Cataluña necesitaba importar  algodón en rama para 
a industria téxtil. En canto ó carbón: España tiña carbón en Asturias, León e 
Serra Morena pero era de difícil extracción e o transporte cara os centros  de 
consumo era caro. Eran máis baratas as importacións de carbón británico. Ata 
1900 non apareceron as grandes empresas de enerxía eléctrica situadas en 
Cataluña. 

̶ Escaseza  de  recursos  financeiros  xa  que  a  maioría  do capital  español 
investiuse na compra de terras desamortizadas, aínda que tamén se crearon de 
pequenas  empresas  industriais  e  se  fundaron pequenos  bancos.  Diante  da 
escaseza de capitais incentivouse a entrada de  capital estranxeiro: no  Bienio 
progresista(1854-56) entraron sobre todo capitais franceses que financiaron o 
ferrocarril e a débeda do Estado, e no Sexenio Democrático a Lei de Minas do 
68/ 69 puxo á venda as minas propiedade do Estado dende o século XVI. Isto 
fomentou a entrada de capital estranxeiro: británico, francés e alemán: cobre de 
Riotinto británico, e ferro vizcaíno por empresas británicas xunto con bilbaínas.

̶ Carencia dun mercado interior integrado. En España non existía un mercado 
interior forte que permitise a acumulación de capitais debido ó baixo nivel de 
renda da  poboación e ós deficientes medios medios  de transporte.  Resultaba 
máis barato importar algo que traelo do interior da península xa que o ferrocarril 
non actuou como transporte de mercancías interior-periferia ata finais do século 
XIX.

̶ Causas políticas como a perda do mercado colonial, as desfeitas da guerra da 
Independencia e das Guerras Carlista e a continua inestabilidade política.

l A construción da rede ferroviaria  europea é  dos anos 30,  España tardou en 
poñer en marcha unha rede axeitada que articulase o mercado  nacional xa que a Lei 
Xeral de Ferrocarrís (DOC.2) é de 1855.  A lei  deu concesións ferroviarias de  ata 99 
anos,  concedeu axudas estatais,  e autorizou a libre importación de  material  e  equipo 
necesarios.  O  resultado  foi  a  afluencia  masiva  de capitais  e  tecnoloxía  estranxeiros, 
franceses  sobre  todo,  pero  tamén  houbo  capitais  españois:  vascos,  cataláns  e 
valencianos.

l Ca construción do ferrocarril o goberno do Bienio Progresista quería articular o 
mercado  nacional  a  través  da  comunicación do  interior  cos  portos  da  periferia,  e 
modernizar a economía  española favorecendo o intercambio de persoas e mercancías. 
En 1868  xa estaban en funcionamento 5.375 km.  

l A pesares disto a construción do ferrocarril non beneficiou a industria siderúrxica 
española  debido  a  libre  importación  de  material  estranxeiro.  Tampouco  beneficiou  o 
comercio co exterior  porque o ancho de vía era distinto  co que se tiña en Francia (a 
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construción dun ancho de vía máis ancho co europeo xustificouse por motivos técnicos: 
ter máquinas máis potentes para sortear a difícil orografía). E o trazado radial, que tiña 
como centro Madrid e como puntos finais os portos da periferia, deixou fóra áreas moi 
extensas da península que quedaron ó marxe do mercado nacional que quería integrar o 
ferrocarril.

l  A industria    siderúrxica    (DOC.3) foi  considerada un dos puntais  básicos da 
primeira etapa da industrialización. Desenvolvese a partir da crecente demanda de ferro 
para a agricultura, a industria téxtil e os modernos sistemas de transporte pero  lastrouna 
a falla de fontes enerxéticas de calidade xa que o carbón asturiano tiña moitas impurezas. 

l O  punto  de  partida  da  siderurxia  española  situase  en  Andalucía que  foi  a 
pioneira na apertura de altos fornos. Utilizou capitais do porto de Málaga,  carbón vexetal 
e  mineral da rexión. O seu máximo desenvolvemento alcanzouno entre 1830-50  pero 
fracasou polos elevados  custos de produción xa que o carbón vexetal se esgotaba e o 
mineral de ferro era  difícil de  extraer e custoso de transportar.

l A siderurxia asturiana desenvolveuse de  1850 en diante e complementouse co 
desenvolvemento  da  siderurxia  vasca  que  foi   un  pouco  máis  tardía  ca  siderurxia 
asturiana. Desenvolveuse exportando ferro a Inglaterra e importándolle carbón. En 1882 
creáronse  os  Altos  Fornos  de  Vizcaia  que  se  desenvolveu  a  carón  dunha  política 
proteccionista e se converteu na empresa siderúrxica máis importante de España.

l Industria téxtil  catalá  (DOC:4) tiña  unha  longa  tradición manufactureira  e 
artesanal  primeiro  con  lá  importada  de  Castela  e  Aragón  e  despois  con  algodón 
americano. 

̶ Nos  Anos  30     do  século  XIX   entra  en  crise  pola  perda  dos  mercados 
americanos e pasou a especializarse no mercado nacional. 

̶ A  mediados  do  século  XIX  ,   modernizouse  ca  utilización  do  vapor,  e a 
organización do traballo en fábricas. 

̶ Nos  anos     60   paralizou  o  seu  crecemento  debido  a  Guerra  de  Secesión 
americana, que subiu o prezo da materia prima, a crise económica, que baixou 
a demanda, e á inestabilidade política do Sexenio democrático. 

̶ Nos  anos  80   iniciouse  unha  nova   crise  que  durou  ata  a  1ªG.M xa  que  o 
goberno baixou os aranceis ás importacións de manufacturas téxtiles francesas 
e  inglesas  a  cambio  de  que  estes  países  importasen  produtos  agrarios 
españois. A partir de 1880 o sector enfrontouse a unha crise que se prolongou 
ata1913.  Devandita  crise  relacionase  coa  dependencia  do  sector  do 
mantemento dunha política proteccionista que lle reservase o mercado interior. 
Nos anos 80 España asinou senllos tratados comerciais con Francia (1882) e 
Gran Bretaña (1886), que reducían os aranceis cos que as manufacturas destes 
países  entraban  en  España,  a  cambio  de  facilitar  as  exportacións  agrarias 
españolas a eses países. Os fabricantes nacionais tentaron paliar a situación 
conseguindo do goberno vantaxes nos mercados antillanos. Tras a perda dos 
últimos enclaves coloniais, en 1898 os téxtiles españois puideron manter por 
algún tempo as súas posicións debido á baixa cotización da peseta. Pero a 
partir de 1904 a decadencia foi imparable. O principal problema foi a pobreza do 
mercado interior.

l  A pesares das súas dificultades, a partir da  demanda da industria téxtil catalá 
desenvolvéronse outras industrias como a industria metalúrxica de  transformación, para 
evitar  a  importación  de  utensilios  feitos  de ferro  ou  aceiro  e  utilizou  ferro  vasco e  a 
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industria química  para  abastecer á industria téxtil de lixivia, ácido sulfúrico, de potasa e 
de sosa. 

l O  desenvolvemento  económico  español  foi  tema  moi  debatido  polos 
historiadores.  Na década  dos 70 do século  XX a  historiografía  considerou a  centuria 
anterior  como o século do fracaso da revolución industrial.  O principal  portavoz desta 
teoría foi Jordi Nadal quen sostivo como causas  do que el chamou «fracaso da revolución 
industrial en España» no século XIX á debilidade da demanda interior, ó lento crecemento 
demográfico, á escaseza de enerxía, e á política económica librecambista. 

l Esta teoría foi cuestionada por outros historiadores como G. Tortella  (DOC.5). 
Para este autor España participou das correntes económicas internacionais do século 
XIX:

̶ Reforma agraria  : no século XIX rematouse co réxime xurídico de propiedade da 
terra do Antigo Réxime e implantouse a propiedade plena e libre da terra propia 
do liberalismo. Este proceso estivo marcado polas medidas desamortizadoras. 

̶ Facenda e débeda pública  : a Reforma do ministro Mon de 1845 feita durante 
o reinado de Isabel  II fixo unha simplificación  do sistema fiscal  dividindo os 
impostos en directos, indirectos e monopolios fiscais.

̶ Banca pública  :  en  1844 creouse o Banco de Isabel  II  creado para financiar 
actividades industriais e comerciais.  En  1856 creouse o Banco de España a 
partir da unión do de San Fernando e do de Isabel II, ca facultade de emitir  
billetes para toda España.

̶ A banca privada  : medrou a partir de mediados de século a partir de sucursais 
de bancos estranxeiros que investiron sobre todo en ferrocarril ( Lei de 1855). E 
bancos que se crean con capital español. Así en 1855 nace o Banco de Bilbao e 
en 1857 nace o Banco de Santander.  O seu obxectivo: investir en operacións 
comerciais e industriais.

̶ Incentivouse a entrada de   capital   estranxeiro para explotar os propios recursos: 
no  Bienio  progresista(1854-56)  entraron  sobre  todo  capitais  franceses  que 
financiaron o ferrocarril e a débeda do Estado.No Sexenio Democrático a Lei de 
Minas do 68/ 69 puxo á venda as minas propiedade do Estado dende o século 
XVI. Isto fomentou a entrada de capital estranxeiro: británico, francés e alemán. 
Explotouse o  cobre  de Riotinto   con capital  británico e  o  ferro vizcaíno por 
empresas británicas xunto con bilbaínas.

̶ Educación:  A  partir  de  1833  os  sucesivos  gobernos  liberais  de  Isabel  II 
acordaron  que  o  ensino  debía  ser  asumido  polo  Estado  e  para  elo 
desenvolveron o sistema educativo a través  da  Lei  Pidal  de 1845  e a Lei 
Moyano de 1857.

l Pero para Tortella, o revés de J. Nadal, o erro non estivo na aplicación dunha 
política económica librecambista, senón no predominio do proteccionismo que atrasou o 
crecemento e a modernización da economía española porque asegurou os beneficios das 
clases dominantes, sen ter que facer esforzo por competir cos produtos estranxeiros. O 
proteccionismo  dificultaba  a  entrada  nun  país  de  produtos  estranxeiros  que  fixeran 
competencia ós produtos nacionais e foi defendido polos terratenentes produtores de trigo 
do interior, a industria téxtil catalá, e o sector carbonífero asturiano, e siderúrxico vasco. 
Politicamente  foi  defendido  polo  partido  moderado  e  fixo  que  en  España  dominara  a 
política  económica  proteccionista  porque  os  progresistas  so  gobernaron  no  Bienio 
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Progresista  (1854-56)  e  no  Sexenio  Democrático  (1868-74)  apoiados  polos  sectores 
mercantís do país vinculados ó mercado exterior ou ó capital estranxeiro.

l No que  todos os  historiadores  están de acordo é  que a  industria  española 
desenvolveuse máis tarde que nos países da Europa occidental e que o fixo con grandes 
diferencias  rexionais.  Na  primeira  metade  do  século  XIX  só  a  industria  téxtil  catalá 
incorporou os avances orixinados na Revolución Industrial inglesa. E non será ata finais  
de século cando se implante unha industria siderúrxica importante no País Vasco.
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	l A pesares disto a construción do ferrocarril non beneficiou a industria siderúrxica española debido a libre importación de material estranxeiro. Tampouco beneficiou o comercio co exterior porque o ancho de vía era distinto co que se tiña en Francia (a construción dun ancho de vía máis ancho co europeo xustificouse por motivos técnicos: ter máquinas máis potentes para sortear a difícil orografía). E o trazado radial, que tiña como centro Madrid e como puntos finais os portos da periferia, deixou fóra áreas moi extensas da península que quedaron ó marxe do mercado nacional que quería integrar o ferrocarril.
	l A industria siderúrxica (DOC.3) foi considerada un dos puntais básicos da primeira etapa da industrialización. Desenvolvese a partir da crecente demanda de ferro para a agricultura, a industria téxtil e os modernos sistemas de transporte pero lastrouna a falla de fontes enerxéticas de calidade xa que o carbón asturiano tiña moitas impurezas.
	l O punto de partida da siderurxia española situase en Andalucía que foi a pioneira na apertura de altos fornos. Utilizou capitais do porto de Málaga, carbón vexetal e mineral da rexión. O seu máximo desenvolvemento alcanzouno entre 1830-50 pero fracasou polos elevados custos de produción xa que o carbón vexetal se esgotaba e o mineral de ferro era difícil de extraer e custoso de transportar.
	l A siderurxia asturiana desenvolveuse de 1850 en diante e complementouse co desenvolvemento da siderurxia vasca que foi un pouco máis tardía ca siderurxia asturiana. Desenvolveuse exportando ferro a Inglaterra e importándolle carbón. En 1882 creáronse os Altos Fornos de Vizcaia que se desenvolveu a carón dunha política proteccionista e se converteu na empresa siderúrxica máis importante de España.
	l Industria téxtil catalá (DOC:4) tiña unha longa tradición manufactureira e artesanal primeiro con lá importada de Castela e Aragón e despois con algodón americano.
	̶ Nos Anos 30 do século XIX entra en crise pola perda dos mercados americanos e pasou a especializarse no mercado nacional.
	̶ A mediados do século XIX, modernizouse ca utilización do vapor, e a organización do traballo en fábricas.
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