
TEMA 2:

 REVOLUCIÓNS INDUSTRIAIS E MOVEMENTO 
OBREIRO.

1 - A Revolución Agraria.  

l Ao longo dos séculos XVIII e XIX os campos europeos e americanos sufriron 
unha  longa  transformación  caracterizada  pola  renovación  das  técnicas  e  métodos 
agrícolas, o emprego de maquinaria agrícola, e a modificación do réxime de propiedade 
da terra.

l  Estes  cambios  produciron  un aumento  da cantidade de alimento dispoñible, 
permitiron  o  crecemento  da  poboación,  e  favoreceron  o  desenvolvemento  da 
industrialización porque aportaron capitais, man de obra para as fábricas, e ampliaron os 
mercados.

l O sector agropecuario no Antigo Réxime caracterizábase por:

̶ Predominio de sistemas de cultivo extensivos e de subsistencia, con abundante 
barbeito e co emprego de gran cantidade de man de obra, entre o 70 e o 80% 
da poboación.

̶ Gandería en réxime extensivo sen ou con moi pouca estabulación.

̶ Baixos rendementos pola deficiente ferramenta agrícola e o escaso emprego de 
fertilizante.

̶ Os aumentos da produción debíanse ó aumento da cantidade de terras postas 
en cultivo, non ó aumento de produtividade.

̶ Crises cíclicas de colleitas debido ó esgotamento das terras e as condicións 
climáticas.  Estas  dificultades  provocaban  o  aumento  da  mortalidade 
catastrófica. Unha vez superada a crise os superviventes dispoñían de maior 
proporción de terras cultivables, e volvíase a iniciar o ciclo expansivo.

̶ Réximes de propiedade compartida. A maior parte da terra pertencía á nobreza 
e ó clero pero  era traballada polo campesiño a cambio dunha renda. Estes 
campesiños tiñan certos dereitos sobre as terras como pasar o seu  dominio 
útil(  dereito  a  vivir  e  cultivar  as  terras)  de  pais  a  fillos  e  non  podían  ser 
expulsados  delas  agás  circunstancias  moi  especiais.  En  moitos  casos  a 
propiedade  nobiliaria  estaba  protexida  pola  institución  do  morgado (pasaba 
enteira ó fillo máis vello que non podía vendela nin separala), e a propiedade 
eclesiástica  estaba  en  “mans  mortas” (  o  mosteiro  recibía  terras  dos  seus 
devotos  que non podía vender,  só  usufrutuar).  Tamén era moi  abundante a 
propiedade comunal dos concellos que era explotada polos campesiños pobres.

l A comezos do século XVIII empezouse un ciclo expansivo da agricultura que 
durou ata mediados de século. A partir deste momento a produción agraria non foi capaz 
de abastecer o consumo e os prezos aumentaron. 
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l Para  dar  solución  a  este  desfase  en  Inglaterra puxeron  en  marcha  novas 
técnicas  agrícolas que facilitaron o aumento constante da produción agraria:

̶ Eliminación do barbeito e extensión das rotacións de cultivos. A eliminación do 
barbeito logrouse grazas á introdución de novos cultivos onde antes se deixaba 
a terra a barbeito.  Estes novos cultivos eran sobre todo plantas forraxeiras e 
tubérculos: patacas, nabos, trevo e alfalfa que osixenaban a terra e permitían 
alimentar a máis cabezas de gando e, polo tanto,  aumentar a produción de 
carne para a alimentación humana e a de esterco para fertilizar mellor as terras 
e aumentar os rendementos das colleitas.

̶ Para  aumentar  o  rendemento  agrícola  empezouse  a  utilizar  o  ferro para  a 
construción  de  útiles  agrícolas,  substituíse  a  fouce  pola  gadaña  na  sega, 
púxoselle ó arado rodas e rella triangular, aumentou o número de cabalos como 
animais de tiro...Tamén foron mecanizados os labores de sementeira, malla, e 
sega. A partir de 1830 a máquina de vapor  suplantou ós animais de tiro como 
forza motriz en Inglaterra.

̶ As melloras tamén afectaron as terras e especies cultivables ca extensión do 
regadío e das técnicas de drenaxe, a selección de sementes e razas gandeiras, 
e o emprego de fertilizantes como o guano de Perú.

l Para divulgar as novidades agrícolas e os novos sistemas de cultivo, xurdiron 
sociedades dedicadas ao fomento da agricultura. En Inglaterra destacou o “Consello de 
Agricultura”.Tamén apareceron  publicacións e revistas  que tiveron moita  incidencia  na 
divulgación das innovacións técnicas.

l Estas  innovacións  foron  acompañadas  de  cambios  na  mentalidade dos 
propietarios agrícolas. Os nobres e eclesiásticos do Antigo Réxime só buscaban percibir 
rendas  que  lle  permitiran  manter  o  seu  nivel  de  vida.  Agora  difundise  unha  nova 
mentalidade que pretende aumentar os beneficios que producen as súas terras. Para elo 
introducen constantes melloras técnicas nas súas explotacións. Neste aspecto destacaron 
desde moi cedo os propietarios ingleses, incluídos os nobres e a mesma Casa Real.

l As transformacións técnicas nos sistemas de cultivo estiveron acompañadas de 
profundas modificacións no réxime de propiedade da terra. Ata o século XVIII na maior 
parte de Europa persistía un complexo sistema de dereitos, taxas, limitacións e prácticas 
comunitarias que  recaían  sobre  a  terra  e  que  facían  moi  difícil  calquera  tipo  de 
transformación. Ademais, a propiedade estaba en moitos casos amortizada ou en mans 
comunais,  e  sobre  unha  mesma  parcela  recaían  os  dereitos  dos  campesiños  e  dos 
señores.

l Esta situación empezou a ser criticada pola burguesía, os pensadores liberais, e 
parte da nobreza que empezaron a defender un novo réxime de propiedade baseado na 
propiedade privada plena, na  explotación individual,  e na consideración da terra como 
unha mercadoría que se puidese vender e mercar libremente. 

l Pero  para  levar  a  cabo  estes  cambios  era   necesario  abolir  os  morgados 
nobiliarios,  desamortizar  as  terras  eclesiásticas,  privatizar  os  campos  abertos  de  uso 
colectivo, eliminar os dereitos de paso e de pasto do gando...é dicir, substituír o sistema 
existente por outro máis sinxelo. 

l En  Gran  Bretaña os  cambios  no  réxime  de  propiedade  da  terra  estiveron 
relacionados coa eliminación e privatización da propiedade comunal porque a Igrexa xa 
perdera as súas terras durante a reforma protestante do século XVI. 
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l O  instrumento  legal  para  lograr  esta  transformación  foron  as  “Actas  de 
Cerramento” aprobadas  polo  Parlamento  británico  ao  longo  da  segunda  metade  do 
século XVIII e principios do XIX.  Estas leis permitían o cerramento por particulares dos 
“campos  abertos”  é  dicir  das  terras  baldías  e  comunais,  de  xeito  que  pasaban  a 
converterse en propiedade privada ( cada un podía quedarse cas terras que fose capaz 
de pechar). Os beneficiarios desta medida foron a nobreza rural e os campesiños ricos xa 
que eles puideron facer fronte ós gastos derivados do peche das fincas e da súa posta en 
explotación. Os campesiños pobres quedaron sen recursos pola progresiva desaparición 
da propiedade  comunal,  e  tiveron que  marchar  a  traballar  nas  cidades  ou emigrar  a  
América.

l Estas transformacións agrarias deron lugar a un novo modelo de explotación 
agraria que ten as seguintes características:

̶ Substitución dunha  tecnoloxía baseada no esforzo humano por outra onde se 
utiliza a máquina, o que permitirá unha considerable redución da man de obra 
campesiña.

̶ Uso común de fertilizantes e de regadío.

̶ Substitución do cultivo extensivo polo intensivo e de maiores rendementos.

̶ Paso dunha agricultura de autosuficiencia a outra comercial.

̶ Aumento considerable da produción que permitirá aumentar a poboación.

̶ Paso  dun  sistema  de  propiedade  da  terra  con  dereitos  comunais  e  pagos 
señoriais a outro de propiedade individual sen cargas feudais.

̶ Transformación dos campesiños non propietarios en xornaleiros ou asalariados 
agrícolas.

̶ Crecemento  dos  beneficios  agrícolas  que  se  reinvestirán  na  modernización 
agrícola ou se desviarán para a industria. 

2 - A revolución  demográfica  :  

l  Ao longo do século XIX produciuse o máis prolongado crecemento da poboación 
coñecido ata entón, especialmente en Europa e en EE.UU. Paralelamente ao proceso 
industrializador,  o  número  de  europeos  duplicouse  no  século  XIX,  mentres  que  a 
poboación de EE.UU. pasou de 5,3 millóns en 1800 a 75,99 millóns en 1900 (crecemento 
debido en gran parte aos inmigrantes que chegaron alí procedentes de toda Europa).

l A revolución  dos  transportes,  especialmente  a  extensión  do  ferrocarril  e  a 
difusión do barco de vapor non só incrementou os intercambios comerciais senón tamén 
os de persoas. Hai que destacar o grande éxodo de europeos a Ultramar, especialmente  
desde a segunda metade do século XIX (1870).

3 - A 1ª Revolución Industrial.  

l De xeito case paralelo ás transformacións que tiñan lugar na agricultura tamén 
se produciron cambios na produción de manufacturas que deron como resultado a 1ª 
Revolución  Industrial.  Elo  foi  así  porque  en Gran  Bretaña houbo  unha  serie  de 
condicións previas que favoreceron o nacemento e desenvolvemento desta revolución:
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̶ Tiña as condicións políticas: o Parlamento inglés data do século XVII, mentres o 
resto  dos  estaban  nun  sistema  político  absolutista,  Inglaterra  posuía  un 
Parlamento que posibilitou a alianza da nobreza e da burguesía parlamentaria 
no século XVIII e XIX.

̶ Tiña  as  condicións  agrarias.  Grazas  revolución  agraria  a  produtividade 
aumentou un 90% entre 1700 e 1800. Isto permitiu alimentar á máis xente e 
liberala do cultivo dos campos.  A elo  sumáronse as leis  de cerramento que 
obrigaron  ós  pequenos  propietarios  a  vender  as  súas  terras  e  emigrar  ás 
cidades ofrecéndose como man do obra barata para a industria.

̶ Tiña  unha  privilexiada  posición  colonial que  lle  proporcionou  abundantes 
materias  primas  a  baixo  prezo  e  extensos  mercados  para  as  súas 
manufacturas.  A  elo  hai  que  engadirlle  o  dominio  do  tráfico  marítimo 
internacional.

̶ Tiña abundantes recursos de carbón e ferro que lle subministraron as fontes de 
enerxía e a materia prima necesaria para o desenvolvemento industrial.

̶ Tiña unha orografía (Relevo) moi axeitado con amplas chairas e moitos ríos 
canalizables.

l Deste xeito fóronse introducindo unha serie de  innovacións que aumentaron 
espectacularmente a produción:

̶ Mecanización.  Consistente  na  creación  de  numerosos  inventos  e  máquinas 
específicas para cada traballo. Estas máquinas permitiron substituír a man de 
obra humana e incrementar  a  produtividade.  Tamén se empregou a enerxía 
mecánica para os procesos produtivos grazas á invención da máquina de vapor 
por James Watt en 1769, e se substituíu a madeira polo carbón como fonte de 
enerxía básica.

̶ Estableceuse o sistema fabril. Nas fábricas concentrábanse as máquinas e os 
homes  baixo  unha  dirección  centralizada  que  controlaba  todo  o  proceso 
produtivo,  dividía  o  traballo  en  tarefas  específicas  para  cada  operario,  e 
aplicaba  un  ríxido  código  de  disciplina para  obter  o  máximo  beneficio  dos 
traballadores. Con este sistema conseguíase maior uniformidade nos produtos 
elaborados e maior produción pero tamén provocan unha desvalorización do 
traballo humano, o incremento da xornada laboral, e o emprego masivo de man 
de obra de escasa cualificación á que se lle pagan baixos salarios. Ademais o 
aumento do número de operarios e a separación das tarefas de dirección e 
traballo provocou unha despersonalización das relacións entre  empresarios e 
obreiros que foron considerados unha mercadoría máis.

̶ Autofinanciamento.  Os  beneficios  permitiron  ás  industrias  autofinanciarse 
reinvestindo as ganancias.  Eran capitais  de carácter familiar  e os beneficios 
foron reinvestidos na mellora e ampliación da empresa.

l As  industrias  que  foron  á  cabeza  destas  innovacións  foron  os  chamados 
sectores punteiros.  Destacaron fundamentalmente  tres sectores punteiros:  o  téxtil,  o 
siderometalúrxico, e o ferrocarril.

̶ A industria téxtil.  En Inglaterra a produción téxtil  de la contaba cunha sólida 
tradición. Pero a finais do século XVII estendeuse por toda Europa a moda dos 
tecidos de algodón e moitos talleres empezaron a dedicarse ao fiado, tecido, e 
estampado  de  teas  de  algodón  utilizando  materias  primas  procedentes  das 
colonias. Estes tecidos tiñan moita demanda por ser máis baratos e resistentes, 
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e  por  poder  usarse  tanto  en  zonas  cálidas  como  frías.  O  incremento  da 
demanda estimulou a introdución dunha serie de melloras técnicas en cadea 
que  transformaron  todo  o  proceso  produtivo  e  multiplicaron  os  beneficios 
empresariais.  Os  tecidos  de  algodón  convertéronse  no  símbolo  da 
industrialización  e  estendéronse  por  toda  Europa.  As  novas  industrias 
concentráronse  en  determinadas  zonas  xeográficas,  sobre  todo  preto  dos 
portos de chegada da materia prima ou onde había unha sólida tradición téxtil.

̶ A industria siderometalúrxica.  Este foi o segundo sector en industrializarse. O 
desenvolvemento deste sector foi debido á crecente demanda de ferro para a 
fabricación  de máquinas  e  ferramentas. A produción  tradicional  baseada en 
pequenas fundicións que usaba a madeira como fonte de enerxía foi substituída 
polos  altos  fornos  e  o  emprego  do  carbón  como  fonte  de  enerxía.  Esta 
transformación  foi  posible  grazas  a  numerosas  innovacións  técnicas:   a 
transformación do carbón mineral ou hulla en coque1  que tiña máis potencia 
calorífica,  a  incorporación  da  máquina  de  vapor  nos  fornos  de  fundición,  o 
sistema de  pudelaxe  que permitía obter ferro e aceiro de mellor calidade.  O 
carbón e o ferro convertéronse nos novos símbolos da  industrialización e a 
explotación  mineira  alcanzou  un  gran  desenvolvemento.  Debido  a  súa 
dependencia do carbón, as novas fundicións de ferro instaláronse preto das 
minas  ou  nas  cidades  portuarias.  Ao  seu  carón  foron  xurdindo  numerosos 
talleres  de  transformación.  Tamén  se  crearon  numerosas  máquinas  que 
cortaban, estiraban, e modelaban o ferro a gran velocidade e que permitían a 
fabricación de todo tipo de produtos desde cravos a aparellos de labranza.

̶ Os  transportes.  O  incremento  da  produción  agrícola,  mineira  e  industrial 
estimulou a busca de novos medios de transporte que permitisen levar eses 
produtos de maneira rápida e barata cara os distintos mercados. 

̶ No transporte terrestre, os intentos de aplicar a forza do vapor no arrastre de 
vagóns culminou coa invención da locomotora e do ferrocarril. En 1825 circulou 
o primeiro tren mineiro en Inglaterra e en 1830 o primeiro de pasaxeiros. A partir 
dese momento a rede ferroviaria non deixou de medrar  de acordo co  grao de 
desenvolvemento de cada país. A construción das vías férreas e dos ferrocarrís 
estimulou moito a industria mineira e siderúrxica e deu ocupación a unha gran 
cantidade de man de obra, ao tempo que acelerou a ampliación e interrelación 
dos  mercados. Así  mesmo,  a  necesidade  de  capitais  contribuíu  ao 
desenvolvemento do sector financeiro e bancario.

̶ No transporte marítimo, o emprego da enerxía do vapor tardou máis tempo en 
xeneralizarse. Os primeiros barcos de vapor empregáronse fundamentalmente 
no  transporte  fluvial.  O  gran  barco  de  vapor  que  cruza  os  océanos 
xeneralizarase a partir de 1880. 

̶ As  melloras  introducidas  nos  medios  de  transporte  permitiron  que  os 
excedentes agrarios e industriais  puidesen ser  colocados con facilidade nos 
mercados  nacionais  e  internacionais.  Esta  paulatina  mundialización  da 
economía provocou a especialización produtiva de rexións enteiras e o aumento 
da súa produción.

l A 1ª Revolución industrial comeza en Inglaterra na 2ª metade do século XVIII. No 
século XIX estenderase a Europa, Estados Unidos e Xapón

1 Carbón que se requentaba para sacarlle as impurezas e ter máis máis potencia calorífica.

1º bac. Hª do Mundo contemporáneo. A 1ª Revolución Industrial e movemento obreiro.
 5 de 15



4 - A segunda Revolución Industrial.  

l A partir de 1870 producíronse novas transformacións na economía mundial que 
se coñecen como segunda revolución industrial.

4.1 - As fontes de enerxía da 2ª RI.  

l A fonte de enerxía básica da primeira revolución industrial, o carbón, vese agora 
desbancada por dúas novas que son a electricidade e o petróleo, empregados de xeito 
masivo no século XX.

̶ A electricidade revolucionou a iluminación quedando desbancada a iluminación 
de gas, o transporte (ferrocarril eléctrico, metro, tranvía) e as telecomunicacións 
(telégrafo, teléfono, radio, cinematógrafo).

̶ A aplicación do petróleo (gasolina, gasóleo) ás máquinas fixo posible o uso de 
coches,  camións  e  avións  para  o  transporte,  tractores  para  o  campo  e  a 
aparición de múltiples produtos derivados da industria petroquímica (pinturas, 
vernices, plásticos, etc.)

4.2 - Características da Segunda Revolución Industrial.  

4.2.1 - Novas industrias  :   

l Os principais cambios prodúcense en catro grandes tipos de industrias:

̶ A industria  mecánica contou con numerosos inventos como a  máquina de 
coser  (1860), a  máquina  de  escribir  (1864),  a  bicicleta  (1865),  o  motor  de 
explosión (inventado por Daimler e Benz), o de gasóleo (inventado por Diesel)...

̶ A  industria  química obtivo  nos  laboratorios  unha  mellor  alimentación.  O 
alemán Liebig descubriu a cantidade de nitratos, potasio e fosfatos que precisan 
os  animais e as plantas  para teren unha alimentación adecuada e inventou 
tanto  os  pensos  orgánicos  como os fertilizantes  químicos.  Investigou tamén 
noutros campos como é o caso dos  derivados do petróleo, inventándose os 
plásticos (1867), os colorantes artificiais, os tecidos artificiais (nylon, fibras) e os 
produtos farmacéuticos (Bayer). A industria dos explosivos desenvolveuse con 
Sobrero que inventou a nitroglicerina e  con Nobel  que inventou a dinamita.

̶ A industria electrónica descubriu os raios X (1895), a radioactividade (1896), 
descubrimentos que se foron completando xa no século XX, no campo da física 
polos esposos Curie e por Einstein.

̶ Na industria  siderúrxica o aceiro foi substituíndo no transporte (ferrocarrís e 
barcos  acoirazados),  na  construción  de  maquinaria  e  incluso  nos  bens  de 
consumo ó ferro. Este rápido crecemento foi posible debido a unha serie de 
innovacións técnicas como foi o invento do forno Bessemer (que leva o nome 
do seu inventor), capaz de producir grandes cantidades de aceiro a baixo prezo. 
Tamén se desenvolve a industria doutros metais como o aluminio, cobre, níquel, 
etc.

4.2.2 - Novos medios de transporte  :  

l A aparición do automóbil, inventado cara a 1885 en Alemaña.  En 1889 os 
irmáns  Renault fundaron a súa empresa en Francia,  e  Peugeut vendeu 29 coches en 
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1892. A comezos do século XX, Agnelli creaba en Turín a FIAT e Henri Ford lanzábase en 
EE.UU. á conquista do mercado do seu país en dura competencia coa General Motors.

l Durante  a  primeira  década  do  século  XX,  a  aviación achábase  en  fase 
experimental,  polo  que  aínda  non  representaba  un  elemento  importante  na  vida 
económica. Había de ser durante a Primeira Guerra Mundial cando, tanto os británicos  
coma os alemáns, descubriron a súa importancia. Ata a segunda metade do s. XX non se 
pode considerar un medio de transporte relevante.

l Na  segunda  metade  do  século  XIX vanse  mellorar  os  antigos  medios  de 
transporte como o  ferrocarril,  que potenciou as industrias metalúrxicas e mecánicas e 
mesmo tivo un importante papel político pois facilitou a expansión territorial de EE.UU. 
cara  o  oeste  fronte  aos  indios  (o  ferrocarril  transcontinental  concluíuse  en  1869  tras 
unírense  o  Union  Pacific co  Central Pacific)  e  a  do  Imperio  Ruso  cara  o  leste 
(Transiberiano, 1902).

l No  transporte marítimo, desde 1860 triunfou a navegación a vapor, pola súa 
maior velocidade, tonelaxe e seguridade. A partir de 1877 os barcos incorporan cámaras 
frigoríficas. O transporte e máis o comercio internacional beneficiáronse así mesmo coa 
construción dos canais de Suez (1869) e de Panamá (1914), ao reducir as distancias e os 
prezos dos portes.

4.2.3 - Novos sistemas de produción  :  

l Formación dunha rede económica mundial. A fins do século XVIII existía unha 
economía  vinculada  ao  hemisferio  occidental  e  con  centro  case  exclusivo  en  Gran 
Bretaña.  A  finais  do  século  XIX  Europa  asistiremos  a  progresiva  integración  das 
economías nacionais nun mercado mundial cada vez máis unificado. 

l Un  bo  indicador  desta  progresiva  integración  económica  é  a  crise  agraria 
finisecular, considerada como a primeira gran crise do capitalismo (1873-1896),( A máis 
grave foi entre o 73 e 79) e ocasionada pola chegada aos mercados europeos de inxentes 
cantidades  de  produtos  alimenticios  (trigo  e  carne  especialmente)  procedentes  de 
EE.UU., Canadá, Arxentina e Australia. A razón desta crise está na produción masiva de 
bens alimenticios, a baixo custo, nos países extraeuropeos e no descenso do prezo dos 
transportes das mercadorías. 

l As  consecuencias  para  os  agricultores  europeos  foron  dramáticas:  viron 
descender  os prezos dos seus produtos  e os beneficios,  e  o número de campesiños 
reduciuse aínda máis en todos os países europeos.

l Os sectores industrial e financeiro seguiron a mesma pauta: ao crack da bolsa de 
Viena sucedéronlle quebras bancarias nos grandes países industriais: Alemaña, EE.UU., 
Gran  Bretaña  e  Francia.  Como  consecuencia,  en  todos  estes  países  produciuse  un 
aumento  do  paro  e  un  descenso  dos  salarios.  A  magnitude  do  paro  obreiro  que 
acompañou a esta primeira gran depresión era un feito descoñecido ata o momento. 

l As  consecuencias  destas  crises  repercutiron  tamén  nas  estruturas  sociais  e 
políticas de todos os países:

̶ Intensificouse  a  competencia  entre  as  empresas  para  reducir  os  custos  de 
produción.

̶ Aumentou a rivalidade entre as principais potencias para controlar os recursos 
económicos e os mercados do mundo extraeuropeo.
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̶  A  maior  parte  dos  países  industriais  puxeron  en  práctica  unha  política 
económica proteccionista.

4.2.4 - Novas potencias industriais.  

l  Entre 1865 e 1914 Gran Bretaña seguiu sendo a primeira potencia comercial do 
mundo pero foi perdendo pouco a pouco a súa supremacía industrial porque se adaptou 
con dificultas innovacións técnicas que ían xurdindo. 

l As novas industrias desenvolvéronse en Estados Unidos e Alemaña, de tal forma 
que, en 1914, Estados Unidos converteuse na primeira potencia agrícola e industrial do 
mundo e Alemaña púxose á cabeza das industrias química e electrónica.

l Inglaterra:

̶ Na  economía  foi  a  primeira  potencia  mundial  ata  1914:  fabricaba  1/4  da 
produción  industrial  do  mundo,  a libra  esterlina  era  a  primeira  moeda 
internacional,  Londres  era  a  capital  do  mercado  mundial.  Triplicou  a  súa 
poboación e o  55% da súa poboación activa vivía da industria.

– Na política  gozou dunha gran estabilidade co reinado da  raíña Vitoria  entre 
1837 e 1901, e dous partidos se alternaban no poder: o conservador (Tory) e o 
liberal (Whig). Aínda que tivo un problema político constante con Irlanda cuxa 
maioría católica se enfrontaba ó anglicanismo británico.

– En política social  recoñeceu ós sindicatos, e regulou o traballo de mulleres e 
nenos.

l Alemaña:

̶ Na economía comezou un rápido desenvolvemento económico e industrial  a 
partir da súa unificación en  1871.  Incorporou rapidamente os  descubrimentos 
da 2ªRI e a industria pesada superou a industria de bens de consumo: aceiro, 
maquinaria,  e  produtos  eléctricos,  incentivada  polos  préstamos  estatais. 
Duplicou dúas  veces  e  media  a  súa poboación.  E  converteuse  na primeira 
potencia industrial do continente en competencia con Gran Bretaña. 

̶ Na política  Alemaña era  un imperio  federal  con preeminencia  de  Prusia.  O 
protagonista da política alemá ata 1890 foi o chanceler Bismarck que creou un 
grande exército nacional,  propiciou a unidade xurídica con leis penais, tribunal 
supremo, e código civil únicos, e freou o avance obreiro ca  seguridade social 
máis avanzada: seguros de enfermidade, accidente, invalidez, e vellez. 

l Francia:

̶ Na economía empezou a medrar durante o  Segundo Imperio entre 1850-70 a 
partir do sector téxtil e metalúrxico.

̶ Na política  consolidouse a opción  republicana a partir  de  1875.  A finais  de 
século baixo o goberno de Clemenceau reduciuse a xornada laboral a 8 horas e 
reguláronse os accidentes e as pensións.

l Estados Unidos:

̶ Foi  outro  caso  de  rápida  e  intensa  industrialización  a  partir  de  1850-60: 
expansión da industria téxtil, mineira e metalúrxica, construción do ferrocarril e 
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extracción de petróleo. Desenvolveu equilibradamente a industria pesada e a de 
bens de consumo.  En vésperas da 1ªGM.  Producía 4 veces máis aceiro e o 
dobre de carbón que Gran Bretaña.

4.2.5 - Formas complexas de asociación económica.  

l A partir de 1870 a crecente competencia e a necesidade de abaratar os custos e  
obter  máximos  beneficios  favoreceu  a  fusión  e concentración  de  empresas.  Esta 
tendencia  deu  lugar  á  aparición  de  diferentes  asociacións  e  grupos  empresariais  co 
obxectivo de reducir ou eliminar a competencia. Alcanzou dimensións internacionais. As 
formas de concentración empresarial máis destacadas foron:

̶ O Cartel no que varias empresas se  poñían de acordo nos prezos dun sector 
de produción para controlar o mercado ou repartirse a clientela.

̶ O Trust que consistía na  fusión de varias empresas para formar unha máis 
grande e con unha dirección única e centralizada.

̶ O Holding que estaba formado por un grupo de empresas controladas por unha 
sociedade industrial ou financeira  que posuía a maioría das súas accións.

l Exemplos de concentración empresarial son:

̶ A Stanrd Oil  Company de Rochefeller que en 1890 controlaba o 90% da 
produción e da exportación do petróleo americano.

̶ O  grupo  alemán  AEG que  se  repartía  o  mercado  mundial  de  produtos 
eléctricos xunto ca General Electric estadounidense.

l Na  práctica,  estas  grandes  empresas  dominaban  o  mercado  en  réxime  de 
monopolio ou de oligopolio  e ameazaban o principio da libre competencia que era a base 
fundamental  do  capitalismo  e  do  pensamento  económico  liberal.  Para  evitar  estas 
prácticas monopolistas e de competencia desleal,  Estados Unidos aprobou varias leis 
antimonopolio.

4.3 - A industria en Galicia no século XIX e principios dos século XX.  

l O panorama xeral da industria galega no século XIX é de atraso e decadencia, 
sobre todo no sector téxtil doméstico, tradicional nalgunhas zonas de Galicia, que queda 
nun nivel artesanal e preindustrial.  Pásalle o mesmo ás ferrerías que quedan fóra dos 
avances tecnolóxicos e produtivos.

l As únicas industrias que merecen mención por terse producido un certo impulso 
nelas  son  os  curtidos  situadas  nos  arredores  das  cidades,  e  as  industrias  de 
monopolio estatal, como o Arsenal de Ferrol ou a fábrica de tabacos na Coruña. 

l Hai que destacar tamén as industrias de salgadura que se van transformar, a 
finais  do  século  XIX,  na  industria  conserveira,  punteira  na  industrialización  capitalista 
galega, sobre todo no século XX.

4.3.1 - A industria conserveira galega.  

l A finais do século XIX comeza a desenvolverse a industria da salgadura da man 
dos empresarios cataláns. Comezaron a investir en Galicia  e transformaron a primitiva 
industria de salgaduras en  industria conserveira na década de 1880. As fábricas sitúanse 
na zona costeira galega. É a industria con estrutura capitalista, que vai ir en aumento ata  
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os principios do século XX, pasando das 11 fábricas de 1895 ata as 106 de 1907. Vigo é o 
primeiro centro conserveiro de España con empresarios como os Massó, ou os Barreras.

l As  fábricas  de  conservas  proporcionan  postos  de  traballo,  empregando  a 
mulleres  e  incluso  nenos.  Terán  unha  influencia  no  desenvolvemento  de  sectores 
auxiliares  como  envases  metálicos,  serradoiros,  máquinas,  pero  sobre  todo  nos 
estaleiros. Influirán no desenvolvemento comercial de portos e cidades galegas dedicadas 
á exportación  a España e ó exterior.

4.3.2 - O ferrocarril  

l O ferrocarril vaise construír serodiamente con respecto ao resto de España. A 
primeira liña será a de Santiago-Carril  inaugurada  en 1873,  e en 1883 inaugúrase a 
primeira  liña  que  une  Galicia  coa  Meseta  (liña  Coruña-Monforte-Palencia),  quedando 
incorporada así á rede española. 

l En 1886 constrúese a Ponte Internacional de Tui, que comunicou Galicia con 
Portugal. Monforte vai ser un nó ferroviario importante, xa que desde aquí enlazábase 
coas cidades de A Coruña e Vigo.

5 - Movemento obreiro  

5.1 - Orixes e desenvolvemento do movemento obreiro.  

l Desde  mediados  do  século  XVIII  en  Inglaterra  o  traballo  asalariado foi 
configurando unha nova clase obreira que se consolidaría a partir de 1820 cando se inicia 
a era da fábrica. Salarios moi baixos, xornadas de 15 horas sen ningún día de descanso, 
castigos  físicos  e  multas,  traballo  de  mulleres  e  nenos  a  partir  dos  4  anos...  foron 
aumentando a conflitividade obreira e as queixas dos socialistas utópicos.

l Nun primeiro  momento  comezaron  a  xurdir asociacións  de traballadores dun 
mesmo oficio e a nivel local. Pronto se foron ampliando a varias localidades e a varios 
oficios. Estas asociacións iniciaron accións reivindicativas a favor da mellora das súas 
condicións laborais. Diante disto, os gobernos, dominados pola burguesía grazas ó voto 
censatario, prohibiron as asociacións obreiras (Francia en 17912, e Inglaterra en 1799). 
Isto non diminuíu a conflitividade social senón que impulsou as asociacións clandestinas 
de traballadores e as accións violentas.

l O  ludismo foi  a primeira forma de loita  obreira.  Consistía  na destrución das 
máquinas das fábricas xa que a introdución dunha nova máquina levaba aparellada o 
despido de traballadores. As destrucións ían acompañadas de cartas con ameazas ós 
empresarios  firmadas  por  Ned  Ludd: obreiro  téxtil  inglés  que  en  1779  destruíra  as 
máquinas  dunha  fábrica  de medias.  Foi  tido  por  fundador.  Este  movemento  nace  en 
Inglaterra a finais do século XVIII  e principios do XIX e estendese ó resto de Europa 
conforme avanza a industrialización.

l As Actuacións máis destacadas do movemento ludista:

̶ En  Inglaterra,  entre  1811-17,  destruíron  máis  de  1000  teares  a  vapor.  O 
goberno axustizou a uns 30 ludistas.

2 Esta prohibición será reafirmada en 1804 polo Código Civil Napoleónico.
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̶ En  España, en  1821,  en  Alcoi,  Valencia  mataron  ó  alcalde,  ós  gardas   e 
destruíron  máquinas  e  fábricas.  O  goberno  reprimiu  a  revolta  mandando  o 
exército.

̶ En Galicia, en 1857, na fábrica de tabacos da Coruña, as mulleres botaron ó 
mar a materia prima e as máquinas, así como ós capataces.

l O  sindicalismo. Os sindicatos nacen en Inglaterra e foron o resultado dunha 
longa evolución. O punto de partida foi a supresión dos gremios e prohibición de crear  
asociacións obreiras polo Código napoleónico e leis inglesas de 1799 e 1800. A intención 
destas leis antiasociación era preservar o liberalismo económico e o libre xogo da oferta e 
da demanda.

l A resposta  dos  traballadores  foi  a  creación  de  Sociedades  De  Socorros 
Mutuos:  actuaban  como  caixas  de  resistencia  en  caso  de  folga,  axudaban  ós 
traballadores en caso de paro ou enfermidade, e as viúvas e orfos. Grazas ó seu traballo  
conseguiron que se  recoñecese o dereito de asociación en Inglaterra en 1824.

l En 1830 creouse en Inglaterra a  Asociación Nacional para a Protección do 
Traballo que estaba formada por  asociacións da construción,  téxtiles,  metalúrxicas,  e 
mineiras. Apoiaron a campaña a favor dunha reforma electoral que incorporase o sufraxio 
universal. Pero non se conseguiu xa que a reforma electoral de 1832 non lle deu o voto ós 
obreiros.

l O fracaso na acción política acabou ca Asociación Nacional para a Protección do 
Traballo pero deu paso en  1834 a Great Trade Union (Gran Sindicato) (GTU).  Esta 
organización agrupou a maioría dos sindicatos , alentou a creación de cooperativas baixo 
a influencia do socialista utópico Robert Owen. As reaccións do goberno, que detivo ós 
dirixentes,  dos  empresarios,  que  non  daban  traballo  ós  afiliados,  e  o  fracaso  das 
cooperativas, que eran moi custosas, remataron ca GTU.  

l O cartismo.    Foi un movemento político da clase obreira inglesa que intentaba 
conseguir o sufraxio universal. As súas orixes están en Inglaterra en 1838 na “Carta do 
pobo” na que se pedía ó parlamento inglés o sufraxio universal, masculino e secreto, e un 
soldo para os deputados que lles posibilitase ós traballadores o exercicio da política.

l Para poder presentar estas peticións ó Parlamento reuniron máis de tres millóns 
de firmas en folgas, manifestacións, e concentracións. 

l O Parlamento  inglés rexeitou a súa petición en anos sucesivos (1838, 1842, e 
1848).  Pero  conseguiron  un  éxito  parcial  xa  que  en  1847 se  aplicou  unha  primeira 
redución da xornada laboral a 10 horas. 

l As  revolucións  de  1848 significaron  a  separación  entre  burguesía  e 
proletariado. 

l Esta separación exemplificase en Paris na revolta de xuño.  A burguesía, que 
derrocara a monarquía de Luís felipe de Orleáns e proclamara a II República ca axuda do 
proletariado,  négase  agora  a  atender  as  súas  demandas.  O  enfrontamento  entre 
burguesía e proletariado remata con 1500 fusilados e 25000 detidos. A República dá paso 
ó Segundo Imperio francés con Napoleón III.

l O  internacionalismo:  a partir  de 1850 a conciencia dos traballadores de ser 
membros  dunha  clase  por  riba  de  Estados  e  fronteiras,  levaríaos  á  constitución  da 
Asociación Internacional de Traballadores ou Primeira Internacional. A  AIT  (Asociación 
Internacional de Traballadores) xuntouse por primeira vez en Londres en 1864.
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l Os estatutos foron redactados por   Marx. Neles establecía cales debían ser os 
obxectivos da AIT:

̶ Potenciar as asociacións obreiras nacionais.

̶ Fomentar o protagonismo da clase obreira.

̶ Loitar polo poder político.

l Nos  primeiros  congresos  da  AIT  adoptáronse  acordos  para  impulsar  as 
mobilizacións obreiras en cada país: redución da xornada laboral, supresión do traballo 
infantil, mellora das condicións laborais da muller, desaparición do exército permanente, 
socialización dos medios de produción, e recurso á folga como o medio máis eficaz para 
conseguir estes obxectivos.

l Na década de 1870 empezáronse a ver resultados na mellora dos salarios e das 
condicións laborais,  no recoñecemento  legal  dos sindicatos,  no dereito  de folga e  de 
piquetes pacíficos, e no regulamento das condicións de traballo. E en 1874 foron elixidos 
os  primeiros deputados sindicalistas para o parlamento inglés. 

5.2 - O pensamento obreiro:  

l Os movementos obreiros do século XIX víronse acompañados de pensadores 
que denunciaron a situación da clase obreira e propoñían solucións de diverso tipo. As 
principais  ideoloxías  obreiras  foron  o  socialismo  utópico,  o  socialismo  marxista,  e  o 
anarquismo.

l Os socialistas utópicos:

̶ Condenaban o capitalismo por inxusto e ineficaz.

̶ Querían unha sociedade  xusta, igualitaria e solidaria.

̶ Crían no diálogo e non no conflito social ( ó revés cos anarquistas e marxistas, 
por iso foron cualificados de utópicos por Marx) 

̶ Pensaban que a burguesía acabaría aceptando a necesidade dun cambio social 
que mellorara a situación do proletariado.  

l O socialismo utópico tivo o seu máximo apoxeo durante a  primeira metade do 
século XIX. Entre os seus ideólogos destacaron:

̶ Saint Simón (1760-1825) criticaba o exército, a Igrexa e a nobreza por ociosos. 
Para  el  toda  a  nación  debía  ser  un  gran  taller na  que  propietarios  e 
traballadores debían ser dirixidos polos máis capaces (tecnócratas), que serían 
elixidos democraticamente. A técnica e a fraternidade  superarían os conflitos 
sociais.

̶  Fourier (1772-1837)  culpaba  ás  empresas  capitalistas  da  explotación,  a 
miseria,  e  a  monotonía  laboral  da  clase  obreira.  Defendía  a  creación  de 
cooperativas,  chamadas  falansterios, que  fosen  centros  de  produción  e 
consumo  con  administración  propia  e  autosuficientes.  A  propiedade  sería 
colectiva  e  homes,  mulleres  e  nenos  compartirían  as  tarefas.  Os  seus 
seguidores fundaron falansterios en México, Estados Unidos e noutros países 
que acabaron fracasando.

̶ Étienne Cabet (1788-1856)  deseñou  “Icaria”, un país  onde se  realizaba  o 
soño  comunista  dunha  igualdade  total.  Tentou  realizar   este  proxecto  en 
América pero fracasou.
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̶ Louis  Blanc (1811-1882)  ministro  de  Traballo  francés  creou  os  Talleres 
Nacionais subvencionados polo Estado para paliar o desemprego.

̶ Robert Owen (1771-1858) empresario inglés que implantou con éxito na súa 
fábrica de fiados de Escocia un sistema que favorecía o benestar do traballador 
a través da educación dos nenos dos traballadores, do aumento de salarios, a 
redución da xornada laboral e os incentivos laborais polo traballo ben feito. As 
presións do goberno e dos empresarios obrigáronmo a trasladarse a Indiana, 
Estados Unidos. Pero aquí a súa experiencia fracasou. A súa obra influíu no 
desenvolvemento do cooperativismo, do sindicalismo, e do mutualismo obreiro. 

l O  socialismo  marxista   foi  elaborado  por  dous  amigos:  Marx, que  foi  un 
intelectual  alemán,  e  Engels que  era  un  empresario  inglés.  O  punto  de  partida  do 
socialismo científico será a  publicación en 1848 do “Manifesto comunista”.

l O marxismo foi a base ideolóxica dos movementos revolucionarios de segunda 
metade do século XIX e de todo o XX. Expandiuse tras a Revolución Rusa de 1917 e foi, 
xunto co liberalismo democrático e o nacionalismo, unha das ideoloxías máis influentes da 
historia contemporánea. O marxismo aséntase sobre tres grandes eixes:

̶ A análise do pasado:  para Marx o motor do desenvolvemento histórico é a 
loita entre opresores e oprimidos ( loita de clases) . Esta loita orixinou as tres 
grandes etapas históricas: escravismo (loita de libres e escravos), feudalismo: 
(señores e servos) e capitalismo (burguesía e proletariado) 

̶ A crítica do presente: Marx explicou na súa obra “ O capital” que a base do 
capitalismo é a explotación do proletariado pola burguesía xa que o traballo do 
obreiro xera un beneficio (plusvalía) superior ó salario que recibe. Esta plusvalía 
permanece nas mans do capitalista que reinviste unha parte e se apropia do 
resto. A vontade de incrementar o beneficio supón unha constante innovación 
técnica  para  aumentar  a  produción,  o  que  leva  a  periódicas  crises  de 
sobreprodución. Destas  crises  saen  reforzadas  as  grandes  empresas 
eliminando as máis débiles.

̶ Un proxecto de futuro: o futuro sería a  “sociedade comunista” que sería 
unha sociedade sen clases, sen opresores nin oprimidos. Para chegar a esta 
sociedade comunista o proletariado tería primeiro que tomar o poder político e 
crear unha  “ditadura do proletariado” de xeito transitorio para dar despois 
paso a unha sociedade igualitaria.

l A outra gran teoría revolucionaria de base obreira foi o anarquismo. A palabra 
anarquía significa  “sen autoridade”. A súa influencia estendeuse sobre todo por Suíza, 
Italia, Bélxica, e España ( o máis importante de Europa).

l O anarquismo non é unha teoría elaborada como o marxismo e toma elementos 
de diferentes autores:

̶ O  primeiro  referente  do  anarquismo  foi  Proudhon  que  consideraba  a 
propiedade  un  roubo  e  defendía  un  sistema  social  baseado  no  traballo 
autónomo e na expansión do mutualismo e do cooperativismo. Así,  pouco a 
pouco, superaríase o capitalismo,  á marxe de toda organización política e de 
toda autoridade, e por medio da libre asociación dos individuos.

l Pero o seu líder máis destacado foi Bakunin, un oficial da Garda Imperial rusa e 
fillo  de  terratenentes  rusos,  que  defendía  a  rebelión  espontánea  contra  a  sociedade 

1º bac. Hª do Mundo contemporáneo. A 1ª Revolución Industrial e movemento obreiro.
 13 de 15



capitalista e o Estado. A súa meta era construír unha sociedade na que exista liberdade, 
igualdade, e xustiza social sen necesidade de ningún tipo de poder ou goberno.

̶ Defendía a destrución inmediata do Estado e da Igrexa, dos partidos políticos e 
das eleccións, do matrimonio e do sacerdocio, da propiedade privada, da policía 
e  do  exército, dos  gobernos e  das fronteiras. Estas  institucións  teñen  que 
desaparecer  inmediatamente  xa que son formas de poder  e autoridade que 
limitaban a liberdade do individuo.

̶ Para organizarse en sociedade defendía a creación dunha sociedade igualitaria 
a  partir  da  asociación  libre  de  comunas,  que  eran  eran  as  unidades  máis 
pequenas da sociedade.

̶ A  revolución anarquista  que  conducirá  á  sociedade  libertaria  debe  ser 
espontánea e levada a cabo por todos os sectores oprimidos da sociedade: 
traballadores, soldados , estudantes, mozos... e sobre todo campesiños.

l Coa base do pensamento  destes  dous  dirixentes  anarquistas  construíuse un 
ideario libertario que  propoñía  a  anarquía  como modelo  de sociedade  asentada  na 
liberdade individual,  na solidariedade social,  na defensa da propiedade colectiva, e na 
oposición a todo tipo de organización xerárquica, á relixión, á política, e ó Estado. Os 
medios para destruír a orde burguesa e chegar a esta sociedade sen clases presentaron 
diferenzas importantes entre os distintos pensadores anarquistas:

̶ A corrente  violenta da “propaganda polo feito” que utilizaba os  atentados 
terroristas  contra  a  Igrexa,  o  Estado,  e  a  burguesía  para  divulgar  o  ideario 
anarquista e mover ás masas contra a os representantes da explotación dos 
traballadores.  A  esta  liña  pertencen  os  atentados  feitos  por  anarquistas 
individuais contra personaxes importantes da época coma o da emperatriz do 
imperio austro-húngaro “Sissi” en 1889.

̶ A corrente anarcosindicalista que propoñía a formación de sindicatos e de 
comunas  autosuficientes  e  igualitarias  baseadas  no  traballo  voluntario  e  na 
axuda mutua.  O seu medio  de acción era a “acción directa”  dos obreiros 
fronte ós patróns a través de folgas, piquetes, boicots... Representante desta 
tendencia é a CNT española (Confederación Nacional do Traballo)

l Socialistas  e  anarquistas  querían  chegar  a  unha  sociedade  comunista  (sen 
clases nin Estado) pero diferían na estratexia a seguir:

̶ Para os anarquistas debíase destruír inmediatamente o Estado, mentres que os 
marxistas  defendían  a  necesidade  de que os  obreiros  tomasen  o  Estado  e 
controlasen  o  poder  político  durante  unha  fase  transitoria  (ditadura  do 
proletariado). Por iso os anarquistas non participarán en eleccións nin formarán 
partidos políticos. Pola contra,  os socialistas formarán partidos e participarán 
nas  eleccións  porque  queren  chegar  a  formar  un  Estado  gobernado  polos 
traballadores.

̶ Os  anarquistas  cren  na  acción  espontánea  e  os  marxistas  na  acción 
organizada.  Por iso os anarquistas  nos terán grandes  líderes políticos  e os 
marxistas si.

̶ Os anarquistas crearán sindicatos e os socialistas tamén.

̶ Os  anarquistas  crearán  organizacións  terroristas  para  facer  atentados.  Os 
marxistas non organizarán atentados pero utilizarán a violencia para chegar ó 
poder e para manterse nel. 
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l Durante a celebración da AIT saíron a luz estas discrepancias:

̶ Marx quería entrar no xogo político de eleccións e Parlamentos, Bakunin non.

̶ Marx apostaba por unha ditadura do proletariado, e Bakunin negaba a validez 
de calquera forma de Estado.

̶ Para Marx os protagonistas da revolución serían os obreiros, para Bakunin os 
campesiños.

̶ Para Marx había que salvar ó proletariado como clase , para Bakunin o que 
había que salvar era o  individuo.

l Os apoios estaban divididos: as delegacións dos países máis industrializados 
(Inglaterra e Alemaña) apoiaban a Marx, e as dos países máis agrícolas (Francia, Italia, 
España) apoiaban a Bakunin. 

l O fracaso da Comuna de París en 1871 formalizou o enfrontamento entre Marx e 
Bakunin:

̶ Marx pensaba que a Comuna fora derrotada porque non tivo un programa nin 
unha dirección unificada.

̶ Bakunin  valoraba  positivamente  o  seu  carácter  espontáneo  e  popular,  e 
pensaba que tería efectos positivos sobre os movementos revolucionarios en 
Europa.

l Estas diferenzas de interpretación provocaron un enfrontamento no Congreso da 
Haia en 1872 onde se decidiu expulsar a Bakunin e trasladar a súa sede a Nova York. 
Disolveuse en 1876.

l Despois da escisión,  suízos,  italianos e españois abandonaron o Congreso e 
acordaron formar unha nova  Internacional Antiautoritaria baseada na negativa a toda 
acción política, incluso á formación dun Estado obreiro e na autonomía das federacións. 
Sobreviviu ata 1877.
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	1 - A Revolución Agraria.
	l Ao longo dos séculos XVIII e XIX os campos europeos e americanos sufriron unha longa transformación caracterizada pola renovación das técnicas e métodos agrícolas, o emprego de maquinaria agrícola, e a modificación do réxime de propiedade da terra.
	l Estes cambios produciron un aumento da cantidade de alimento dispoñible, permitiron o crecemento da poboación, e favoreceron o desenvolvemento da industrialización porque aportaron capitais, man de obra para as fábricas, e ampliaron os mercados.
	l O sector agropecuario no Antigo Réxime caracterizábase por:
	̶ Predominio de sistemas de cultivo extensivos e de subsistencia, con abundante barbeito e co emprego de gran cantidade de man de obra, entre o 70 e o 80% da poboación.
	̶ Gandería en réxime extensivo sen ou con moi pouca estabulación.
	̶ Baixos rendementos pola deficiente ferramenta agrícola e o escaso emprego de fertilizante.
	̶ Os aumentos da produción debíanse ó aumento da cantidade de terras postas en cultivo, non ó aumento de produtividade.
	̶ Crises cíclicas de colleitas debido ó esgotamento das terras e as condicións climáticas. Estas dificultades provocaban o aumento da mortalidade catastrófica. Unha vez superada a crise os superviventes dispoñían de maior proporción de terras cultivables, e volvíase a iniciar o ciclo expansivo.
	̶ Réximes de propiedade compartida. A maior parte da terra pertencía á nobreza e ó clero pero era traballada polo campesiño a cambio dunha renda. Estes campesiños tiñan certos dereitos sobre as terras como pasar o seu dominio útil( dereito a vivir e cultivar as terras) de pais a fillos e non podían ser expulsados delas agás circunstancias moi especiais. En moitos casos a propiedade nobiliaria estaba protexida pola institución do morgado (pasaba enteira ó fillo máis vello que non podía vendela nin separala), e a propiedade eclesiástica estaba en “mans mortas” ( o mosteiro recibía terras dos seus devotos que non podía vender, só usufrutuar). Tamén era moi abundante a propiedade comunal dos concellos que era explotada polos campesiños pobres.

	l A comezos do século XVIII empezouse un ciclo expansivo da agricultura que durou ata mediados de século. A partir deste momento a produción agraria non foi capaz de abastecer o consumo e os prezos aumentaron.
	l Para dar solución a este desfase en Inglaterra puxeron en marcha novas técnicas agrícolas que facilitaron o aumento constante da produción agraria:
	̶ Eliminación do barbeito e extensión das rotacións de cultivos. A eliminación do barbeito logrouse grazas á introdución de novos cultivos onde antes se deixaba a terra a barbeito. Estes novos cultivos eran sobre todo plantas forraxeiras e tubérculos: patacas, nabos, trevo e alfalfa que osixenaban a terra e permitían alimentar a máis cabezas de gando e, polo tanto, aumentar a produción de carne para a alimentación humana e a de esterco para fertilizar mellor as terras e aumentar os rendementos das colleitas.
	̶ Para aumentar o rendemento agrícola empezouse a utilizar o ferro para a construción de útiles agrícolas, substituíse a fouce pola gadaña na sega, púxoselle ó arado rodas e rella triangular, aumentou o número de cabalos como animais de tiro...Tamén foron mecanizados os labores de sementeira, malla, e sega. A partir de 1830 a máquina de vapor suplantou ós animais de tiro como forza motriz en Inglaterra.
	̶ As melloras tamén afectaron as terras e especies cultivables ca extensión do regadío e das técnicas de drenaxe, a selección de sementes e razas gandeiras, e o emprego de fertilizantes como o guano de Perú.

	l Para divulgar as novidades agrícolas e os novos sistemas de cultivo, xurdiron sociedades dedicadas ao fomento da agricultura. En Inglaterra destacou o “Consello de Agricultura”.Tamén apareceron publicacións e revistas que tiveron moita incidencia na divulgación das innovacións técnicas.
	l Estas innovacións foron acompañadas de cambios na mentalidade dos propietarios agrícolas. Os nobres e eclesiásticos do Antigo Réxime só buscaban percibir rendas que lle permitiran manter o seu nivel de vida. Agora difundise unha nova mentalidade que pretende aumentar os beneficios que producen as súas terras. Para elo introducen constantes melloras técnicas nas súas explotacións. Neste aspecto destacaron desde moi cedo os propietarios ingleses, incluídos os nobres e a mesma Casa Real.
	l As transformacións técnicas nos sistemas de cultivo estiveron acompañadas de profundas modificacións no réxime de propiedade da terra. Ata o século XVIII na maior parte de Europa persistía un complexo sistema de dereitos, taxas, limitacións e prácticas comunitarias que recaían sobre a terra e que facían moi difícil calquera tipo de transformación. Ademais, a propiedade estaba en moitos casos amortizada ou en mans comunais, e sobre unha mesma parcela recaían os dereitos dos campesiños e dos señores.
	l Esta situación empezou a ser criticada pola burguesía, os pensadores liberais, e parte da nobreza que empezaron a defender un novo réxime de propiedade baseado na propiedade privada plena, na explotación individual, e na consideración da terra como unha mercadoría que se puidese vender e mercar libremente.
	l Pero para levar a cabo estes cambios era necesario abolir os morgados nobiliarios, desamortizar as terras eclesiásticas, privatizar os campos abertos de uso colectivo, eliminar os dereitos de paso e de pasto do gando...é dicir, substituír o sistema existente por outro máis sinxelo.
	l En Gran Bretaña os cambios no réxime de propiedade da terra estiveron relacionados coa eliminación e privatización da propiedade comunal porque a Igrexa xa perdera as súas terras durante a reforma protestante do século XVI.
	l O instrumento legal para lograr esta transformación foron as “Actas de Cerramento” aprobadas polo Parlamento británico ao longo da segunda metade do século XVIII e principios do XIX. Estas leis permitían o cerramento por particulares dos “campos abertos” é dicir das terras baldías e comunais, de xeito que pasaban a converterse en propiedade privada ( cada un podía quedarse cas terras que fose capaz de pechar). Os beneficiarios desta medida foron a nobreza rural e os campesiños ricos xa que eles puideron facer fronte ós gastos derivados do peche das fincas e da súa posta en explotación. Os campesiños pobres quedaron sen recursos pola progresiva desaparición da propiedade comunal, e tiveron que marchar a traballar nas cidades ou emigrar a América.
	l Estas transformacións agrarias deron lugar a un novo modelo de explotación agraria que ten as seguintes características:
	̶ Substitución dunha tecnoloxía baseada no esforzo humano por outra onde se utiliza a máquina, o que permitirá unha considerable redución da man de obra campesiña.
	̶ Uso común de fertilizantes e de regadío.
	̶ Substitución do cultivo extensivo polo intensivo e de maiores rendementos.
	̶ Paso dunha agricultura de autosuficiencia a outra comercial.
	̶ Aumento considerable da produción que permitirá aumentar a poboación.
	̶ Paso dun sistema de propiedade da terra con dereitos comunais e pagos señoriais a outro de propiedade individual sen cargas feudais.
	̶ Transformación dos campesiños non propietarios en xornaleiros ou asalariados agrícolas.
	̶ Crecemento dos beneficios agrícolas que se reinvestirán na modernización agrícola ou se desviarán para a industria.


	2 - A revolución demográfica:
	l Ao longo do século XIX produciuse o máis prolongado crecemento da poboación coñecido ata entón, especialmente en Europa e en EE.UU. Paralelamente ao proceso industrializador, o número de europeos duplicouse no século XIX, mentres que a poboación de EE.UU. pasou de 5,3 millóns en 1800 a 75,99 millóns en 1900 (crecemento debido en gran parte aos inmigrantes que chegaron alí procedentes de toda Europa).
	l A revolución dos transportes, especialmente a extensión do ferrocarril e a difusión do barco de vapor non só incrementou os intercambios comerciais senón tamén os de persoas. Hai que destacar o grande éxodo de europeos a Ultramar, especialmente desde a segunda metade do século XIX (1870).

	3 - A 1ª Revolución Industrial.
	l De xeito case paralelo ás transformacións que tiñan lugar na agricultura tamén se produciron cambios na produción de manufacturas que deron como resultado a 1ª Revolución Industrial. Elo foi así porque en Gran Bretaña houbo unha serie de condicións previas que favoreceron o nacemento e desenvolvemento desta revolución:
	̶ Tiña as condicións políticas: o Parlamento inglés data do século XVII, mentres o resto dos estaban nun sistema político absolutista, Inglaterra posuía un Parlamento que posibilitou a alianza da nobreza e da burguesía parlamentaria no século XVIII e XIX.
	̶ Tiña as condicións agrarias. Grazas revolución agraria a produtividade aumentou un 90% entre 1700 e 1800. Isto permitiu alimentar á máis xente e liberala do cultivo dos campos. A elo sumáronse as leis de cerramento que obrigaron ós pequenos propietarios a vender as súas terras e emigrar ás cidades ofrecéndose como man do obra barata para a industria.
	̶ Tiña unha privilexiada posición colonial que lle proporcionou abundantes materias primas a baixo prezo e extensos mercados para as súas manufacturas. A elo hai que engadirlle o dominio do tráfico marítimo internacional.
	̶ Tiña abundantes recursos de carbón e ferro que lle subministraron as fontes de enerxía e a materia prima necesaria para o desenvolvemento industrial.
	̶ Tiña unha orografía (Relevo) moi axeitado con amplas chairas e moitos ríos canalizables.

	l Deste xeito fóronse introducindo unha serie de innovacións que aumentaron espectacularmente a produción:
	̶ Mecanización. Consistente na creación de numerosos inventos e máquinas específicas para cada traballo. Estas máquinas permitiron substituír a man de obra humana e incrementar a produtividade. Tamén se empregou a enerxía mecánica para os procesos produtivos grazas á invención da máquina de vapor por James Watt en 1769, e se substituíu a madeira polo carbón como fonte de enerxía básica.
	̶ Estableceuse o sistema fabril. Nas fábricas concentrábanse as máquinas e os homes baixo unha dirección centralizada que controlaba todo o proceso produtivo, dividía o traballo en tarefas específicas para cada operario, e aplicaba un ríxido código de disciplina para obter o máximo beneficio dos traballadores. Con este sistema conseguíase maior uniformidade nos produtos elaborados e maior produción pero tamén provocan unha desvalorización do traballo humano, o incremento da xornada laboral, e o emprego masivo de man de obra de escasa cualificación á que se lle pagan baixos salarios. Ademais o aumento do número de operarios e a separación das tarefas de dirección e traballo provocou unha despersonalización das relacións entre empresarios e obreiros que foron considerados unha mercadoría máis.
	̶ Autofinanciamento. Os beneficios permitiron ás industrias autofinanciarse reinvestindo as ganancias. Eran capitais de carácter familiar e os beneficios foron reinvestidos na mellora e ampliación da empresa.

	l As industrias que foron á cabeza destas innovacións foron os chamados sectores punteiros. Destacaron fundamentalmente tres sectores punteiros: o téxtil, o siderometalúrxico, e o ferrocarril.
	̶ A industria téxtil. En Inglaterra a produción téxtil de la contaba cunha sólida tradición. Pero a finais do século XVII estendeuse por toda Europa a moda dos tecidos de algodón e moitos talleres empezaron a dedicarse ao fiado, tecido, e estampado de teas de algodón utilizando materias primas procedentes das colonias. Estes tecidos tiñan moita demanda por ser máis baratos e resistentes, e por poder usarse tanto en zonas cálidas como frías. O incremento da demanda estimulou a introdución dunha serie de melloras técnicas en cadea que transformaron todo o proceso produtivo e multiplicaron os beneficios empresariais. Os tecidos de algodón convertéronse no símbolo da industrialización e estendéronse por toda Europa. As novas industrias concentráronse en determinadas zonas xeográficas, sobre todo preto dos portos de chegada da materia prima ou onde había unha sólida tradición téxtil.
	̶ A industria siderometalúrxica. Este foi o segundo sector en industrializarse. O desenvolvemento deste sector foi debido á crecente demanda de ferro para a fabricación de máquinas e ferramentas. A produción tradicional baseada en pequenas fundicións que usaba a madeira como fonte de enerxía foi substituída polos altos fornos e o emprego do carbón como fonte de enerxía. Esta transformación foi posible grazas a numerosas innovacións técnicas: a transformación do carbón mineral ou hulla en coque1 que tiña máis potencia calorífica, a incorporación da máquina de vapor nos fornos de fundición, o sistema de pudelaxe que permitía obter ferro e aceiro de mellor calidade. O carbón e o ferro convertéronse nos novos símbolos da industrialización e a explotación mineira alcanzou un gran desenvolvemento. Debido a súa dependencia do carbón, as novas fundicións de ferro instaláronse preto das minas ou nas cidades portuarias. Ao seu carón foron xurdindo numerosos talleres de transformación. Tamén se crearon numerosas máquinas que cortaban, estiraban, e modelaban o ferro a gran velocidade e que permitían a fabricación de todo tipo de produtos desde cravos a aparellos de labranza.
	̶ Os transportes. O incremento da produción agrícola, mineira e industrial estimulou a busca de novos medios de transporte que permitisen levar eses produtos de maneira rápida e barata cara os distintos mercados.
	̶ No transporte terrestre, os intentos de aplicar a forza do vapor no arrastre de vagóns culminou coa invención da locomotora e do ferrocarril. En 1825 circulou o primeiro tren mineiro en Inglaterra e en 1830 o primeiro de pasaxeiros. A partir dese momento a rede ferroviaria non deixou de medrar de acordo co grao de desenvolvemento de cada país. A construción das vías férreas e dos ferrocarrís estimulou moito a industria mineira e siderúrxica e deu ocupación a unha gran cantidade de man de obra, ao tempo que acelerou a ampliación e interrelación dos mercados. Así mesmo, a necesidade de capitais contribuíu ao desenvolvemento do sector financeiro e bancario.
	̶ No transporte marítimo, o emprego da enerxía do vapor tardou máis tempo en xeneralizarse. Os primeiros barcos de vapor empregáronse fundamentalmente no transporte fluvial. O gran barco de vapor que cruza os océanos xeneralizarase a partir de 1880.
	̶ As melloras introducidas nos medios de transporte permitiron que os excedentes agrarios e industriais puidesen ser colocados con facilidade nos mercados nacionais e internacionais. Esta paulatina mundialización da economía provocou a especialización produtiva de rexións enteiras e o aumento da súa produción.

	l A 1ª Revolución industrial comeza en Inglaterra na 2ª metade do século XVIII. No século XIX estenderase a Europa, Estados Unidos e Xapón

	4 - A segunda Revolución Industrial.
	l A partir de 1870 producíronse novas transformacións na economía mundial que se coñecen como segunda revolución industrial.
	4.1 - As fontes de enerxía da 2ª RI.
	l A fonte de enerxía básica da primeira revolución industrial, o carbón, vese agora desbancada por dúas novas que son a electricidade e o petróleo, empregados de xeito masivo no século XX.
	̶ A electricidade revolucionou a iluminación quedando desbancada a iluminación de gas, o transporte (ferrocarril eléctrico, metro, tranvía) e as telecomunicacións (telégrafo, teléfono, radio, cinematógrafo).
	̶ A aplicación do petróleo (gasolina, gasóleo) ás máquinas fixo posible o uso de coches, camións e avións para o transporte, tractores para o campo e a aparición de múltiples produtos derivados da industria petroquímica (pinturas, vernices, plásticos, etc.)


	4.2 - Características da Segunda Revolución Industrial.
	4.2.1 - Novas industrias:
	l Os principais cambios prodúcense en catro grandes tipos de industrias:
	̶ A industria mecánica contou con numerosos inventos como a máquina de coser (1860), a máquina de escribir (1864), a bicicleta (1865), o motor de explosión (inventado por Daimler e Benz), o de gasóleo (inventado por Diesel)...
	̶ A industria química obtivo nos laboratorios unha mellor alimentación. O alemán Liebig descubriu a cantidade de nitratos, potasio e fosfatos que precisan os animais e as plantas para teren unha alimentación adecuada e inventou tanto os pensos orgánicos como os fertilizantes químicos. Investigou tamén noutros campos como é o caso dos derivados do petróleo, inventándose os plásticos (1867), os colorantes artificiais, os tecidos artificiais (nylon, fibras) e os produtos farmacéuticos (Bayer). A industria dos explosivos desenvolveuse con Sobrero que inventou a nitroglicerina e con Nobel que inventou a dinamita.
	̶ A industria electrónica descubriu os raios X (1895), a radioactividade (1896), descubrimentos que se foron completando xa no século XX, no campo da física polos esposos Curie e por Einstein.
	̶ Na industria siderúrxica o aceiro foi substituíndo no transporte (ferrocarrís e barcos acoirazados), na construción de maquinaria e incluso nos bens de consumo ó ferro. Este rápido crecemento foi posible debido a unha serie de innovacións técnicas como foi o invento do forno Bessemer (que leva o nome do seu inventor), capaz de producir grandes cantidades de aceiro a baixo prezo. Tamén se desenvolve a industria doutros metais como o aluminio, cobre, níquel, etc.


	4.2.2 - Novos medios de transporte:
	l A aparición do automóbil, inventado cara a 1885 en Alemaña. En 1889 os irmáns Renault fundaron a súa empresa en Francia, e Peugeut vendeu 29 coches en 1892. A comezos do século XX, Agnelli creaba en Turín a FIAT e Henri Ford lanzábase en EE.UU. á conquista do mercado do seu país en dura competencia coa General Motors.
	l Durante a primeira década do século XX, a aviación achábase en fase experimental, polo que aínda non representaba un elemento importante na vida económica. Había de ser durante a Primeira Guerra Mundial cando, tanto os británicos coma os alemáns, descubriron a súa importancia. Ata a segunda metade do s. XX non se pode considerar un medio de transporte relevante.
	l Na segunda metade do século XIX vanse mellorar os antigos medios de transporte como o ferrocarril, que potenciou as industrias metalúrxicas e mecánicas e mesmo tivo un importante papel político pois facilitou a expansión territorial de EE.UU. cara o oeste fronte aos indios (o ferrocarril transcontinental concluíuse en 1869 tras unírense o Union Pacific co Central Pacific) e a do Imperio Ruso cara o leste (Transiberiano, 1902).
	l No transporte marítimo, desde 1860 triunfou a navegación a vapor, pola súa maior velocidade, tonelaxe e seguridade. A partir de 1877 os barcos incorporan cámaras frigoríficas. O transporte e máis o comercio internacional beneficiáronse así mesmo coa construción dos canais de Suez (1869) e de Panamá (1914), ao reducir as distancias e os prezos dos portes.

	4.2.3 - Novos sistemas de produción:
	l Formación dunha rede económica mundial. A fins do século XVIII existía unha economía vinculada ao hemisferio occidental e con centro case exclusivo en Gran Bretaña. A finais do século XIX Europa asistiremos a progresiva integración das economías nacionais nun mercado mundial cada vez máis unificado.
	l Un bo indicador desta progresiva integración económica é a crise agraria finisecular, considerada como a primeira gran crise do capitalismo (1873-1896),( A máis grave foi entre o 73 e 79) e ocasionada pola chegada aos mercados europeos de inxentes cantidades de produtos alimenticios (trigo e carne especialmente) procedentes de EE.UU., Canadá, Arxentina e Australia. A razón desta crise está na produción masiva de bens alimenticios, a baixo custo, nos países extraeuropeos e no descenso do prezo dos transportes das mercadorías.
	l As consecuencias para os agricultores europeos foron dramáticas: viron descender os prezos dos seus produtos e os beneficios, e o número de campesiños reduciuse aínda máis en todos os países europeos.
	l Os sectores industrial e financeiro seguiron a mesma pauta: ao crack da bolsa de Viena sucedéronlle quebras bancarias nos grandes países industriais: Alemaña, EE.UU., Gran Bretaña e Francia. Como consecuencia, en todos estes países produciuse un aumento do paro e un descenso dos salarios. A magnitude do paro obreiro que acompañou a esta primeira gran depresión era un feito descoñecido ata o momento.
	l As consecuencias destas crises repercutiron tamén nas estruturas sociais e políticas de todos os países:
	̶ Intensificouse a competencia entre as empresas para reducir os custos de produción.
	̶ Aumentou a rivalidade entre as principais potencias para controlar os recursos económicos e os mercados do mundo extraeuropeo.
	̶ A maior parte dos países industriais puxeron en práctica unha política económica proteccionista.


	4.2.4 - Novas potencias industriais.
	l Entre 1865 e 1914 Gran Bretaña seguiu sendo a primeira potencia comercial do mundo pero foi perdendo pouco a pouco a súa supremacía industrial porque se adaptou con dificultas innovacións técnicas que ían xurdindo.
	l As novas industrias desenvolvéronse en Estados Unidos e Alemaña, de tal forma que, en 1914, Estados Unidos converteuse na primeira potencia agrícola e industrial do mundo e Alemaña púxose á cabeza das industrias química e electrónica.
	l Inglaterra:
	̶ Na economía foi a primeira potencia mundial ata 1914: fabricaba 1/4 da produción industrial do mundo, a libra esterlina era a primeira moeda internacional, Londres era a capital do mercado mundial. Triplicou a súa poboación e o 55% da súa poboación activa vivía da industria.

	l Alemaña:
	̶ Na economía comezou un rápido desenvolvemento económico e industrial a partir da súa unificación en 1871. Incorporou rapidamente os descubrimentos da 2ªRI e a industria pesada superou a industria de bens de consumo: aceiro, maquinaria, e produtos eléctricos, incentivada polos préstamos estatais. Duplicou dúas veces e media a súa poboación. E converteuse na primeira potencia industrial do continente en competencia con Gran Bretaña.
	̶ Na política Alemaña era un imperio federal con preeminencia de Prusia. O protagonista da política alemá ata 1890 foi o chanceler Bismarck que creou un grande exército nacional, propiciou a unidade xurídica con leis penais, tribunal supremo, e código civil únicos, e freou o avance obreiro ca seguridade social máis avanzada: seguros de enfermidade, accidente, invalidez, e vellez.

	l Francia:
	̶ Na economía empezou a medrar durante o Segundo Imperio entre 1850-70 a partir do sector téxtil e metalúrxico.
	̶ Na política consolidouse a opción republicana a partir de 1875. A finais de século baixo o goberno de Clemenceau reduciuse a xornada laboral a 8 horas e reguláronse os accidentes e as pensións.

	l Estados Unidos:
	̶ Foi outro caso de rápida e intensa industrialización a partir de 1850-60: expansión da industria téxtil, mineira e metalúrxica, construción do ferrocarril e extracción de petróleo. Desenvolveu equilibradamente a industria pesada e a de bens de consumo. En vésperas da 1ªGM. Producía 4 veces máis aceiro e o dobre de carbón que Gran Bretaña.


	4.2.5 - Formas complexas de asociación económica.
	l A partir de 1870 a crecente competencia e a necesidade de abaratar os custos e obter máximos beneficios favoreceu a fusión e concentración de empresas. Esta tendencia deu lugar á aparición de diferentes asociacións e grupos empresariais co obxectivo de reducir ou eliminar a competencia. Alcanzou dimensións internacionais. As formas de concentración empresarial máis destacadas foron:
	̶ O Cartel no que varias empresas se poñían de acordo nos prezos dun sector de produción para controlar o mercado ou repartirse a clientela.
	̶ O Trust que consistía na fusión de varias empresas para formar unha máis grande e con unha dirección única e centralizada.
	̶ O Holding que estaba formado por un grupo de empresas controladas por unha sociedade industrial ou financeira que posuía a maioría das súas accións.

	l Exemplos de concentración empresarial son:
	̶ A Stanrd Oil Company de Rochefeller que en 1890 controlaba o 90% da produción e da exportación do petróleo americano.
	̶ O grupo alemán AEG que se repartía o mercado mundial de produtos eléctricos xunto ca General Electric estadounidense.

	l Na práctica, estas grandes empresas dominaban o mercado en réxime de monopolio ou de oligopolio e ameazaban o principio da libre competencia que era a base fundamental do capitalismo e do pensamento económico liberal. Para evitar estas prácticas monopolistas e de competencia desleal, Estados Unidos aprobou varias leis antimonopolio.


	4.3 - A industria en Galicia no século XIX e principios dos século XX.
	l O panorama xeral da industria galega no século XIX é de atraso e decadencia, sobre todo no sector téxtil doméstico, tradicional nalgunhas zonas de Galicia, que queda nun nivel artesanal e preindustrial. Pásalle o mesmo ás ferrerías que quedan fóra dos avances tecnolóxicos e produtivos.
	l As únicas industrias que merecen mención por terse producido un certo impulso nelas son os curtidos situadas nos arredores das cidades, e as industrias de monopolio estatal, como o Arsenal de Ferrol ou a fábrica de tabacos na Coruña.
	l Hai que destacar tamén as industrias de salgadura que se van transformar, a finais do século XIX, na industria conserveira, punteira na industrialización capitalista galega, sobre todo no século XX.
	4.3.1 - A industria conserveira galega.
	l A finais do século XIX comeza a desenvolverse a industria da salgadura da man dos empresarios cataláns. Comezaron a investir en Galicia e transformaron a primitiva industria de salgaduras en industria conserveira na década de 1880. As fábricas sitúanse na zona costeira galega. É a industria con estrutura capitalista, que vai ir en aumento ata os principios do século XX, pasando das 11 fábricas de 1895 ata as 106 de 1907. Vigo é o primeiro centro conserveiro de España con empresarios como os Massó, ou os Barreras.
	l As fábricas de conservas proporcionan postos de traballo, empregando a mulleres e incluso nenos. Terán unha influencia no desenvolvemento de sectores auxiliares como envases metálicos, serradoiros, máquinas, pero sobre todo nos estaleiros. Influirán no desenvolvemento comercial de portos e cidades galegas dedicadas á exportación a España e ó exterior.

	4.3.2 - O ferrocarril
	l O ferrocarril vaise construír serodiamente con respecto ao resto de España. A primeira liña será a de Santiago-Carril inaugurada en 1873, e en 1883 inaugúrase a primeira liña que une Galicia coa Meseta (liña Coruña-Monforte-Palencia), quedando incorporada así á rede española.
	l En 1886 constrúese a Ponte Internacional de Tui, que comunicou Galicia con Portugal. Monforte vai ser un nó ferroviario importante, xa que desde aquí enlazábase coas cidades de A Coruña e Vigo.



	5 - Movemento obreiro
	5.1 - Orixes e desenvolvemento do movemento obreiro.
	l Desde mediados do século XVIII en Inglaterra o traballo asalariado foi configurando unha nova clase obreira que se consolidaría a partir de 1820 cando se inicia a era da fábrica. Salarios moi baixos, xornadas de 15 horas sen ningún día de descanso, castigos físicos e multas, traballo de mulleres e nenos a partir dos 4 anos... foron aumentando a conflitividade obreira e as queixas dos socialistas utópicos.
	l Nun primeiro momento comezaron a xurdir asociacións de traballadores dun mesmo oficio e a nivel local. Pronto se foron ampliando a varias localidades e a varios oficios. Estas asociacións iniciaron accións reivindicativas a favor da mellora das súas condicións laborais. Diante disto, os gobernos, dominados pola burguesía grazas ó voto censatario, prohibiron as asociacións obreiras (Francia en 17912, e Inglaterra en 1799). Isto non diminuíu a conflitividade social senón que impulsou as asociacións clandestinas de traballadores e as accións violentas.
	l O ludismo foi a primeira forma de loita obreira. Consistía na destrución das máquinas das fábricas xa que a introdución dunha nova máquina levaba aparellada o despido de traballadores. As destrucións ían acompañadas de cartas con ameazas ós empresarios firmadas por Ned Ludd: obreiro téxtil inglés que en 1779 destruíra as máquinas dunha fábrica de medias. Foi tido por fundador. Este movemento nace en Inglaterra a finais do século XVIII e principios do XIX e estendese ó resto de Europa conforme avanza a industrialización.
	l As Actuacións máis destacadas do movemento ludista:
	̶ En Inglaterra, entre 1811-17, destruíron máis de 1000 teares a vapor. O goberno axustizou a uns 30 ludistas.
	̶ En España, en 1821, en Alcoi, Valencia mataron ó alcalde, ós gardas e destruíron máquinas e fábricas. O goberno reprimiu a revolta mandando o exército.
	̶ En Galicia, en 1857, na fábrica de tabacos da Coruña, as mulleres botaron ó mar a materia prima e as máquinas, así como ós capataces.

	l O sindicalismo. Os sindicatos nacen en Inglaterra e foron o resultado dunha longa evolución. O punto de partida foi a supresión dos gremios e prohibición de crear asociacións obreiras polo Código napoleónico e leis inglesas de 1799 e 1800. A intención destas leis antiasociación era preservar o liberalismo económico e o libre xogo da oferta e da demanda.
	l A resposta dos traballadores foi a creación de Sociedades De Socorros Mutuos: actuaban como caixas de resistencia en caso de folga, axudaban ós traballadores en caso de paro ou enfermidade, e as viúvas e orfos. Grazas ó seu traballo conseguiron que se recoñecese o dereito de asociación en Inglaterra en 1824.
	l En 1830 creouse en Inglaterra a Asociación Nacional para a Protección do Traballo que estaba formada por asociacións da construción, téxtiles, metalúrxicas, e mineiras. Apoiaron a campaña a favor dunha reforma electoral que incorporase o sufraxio universal. Pero non se conseguiu xa que a reforma electoral de 1832 non lle deu o voto ós obreiros.
	l O fracaso na acción política acabou ca Asociación Nacional para a Protección do Traballo pero deu paso en 1834 a Great Trade Union (Gran Sindicato) (GTU). Esta organización agrupou a maioría dos sindicatos , alentou a creación de cooperativas baixo a influencia do socialista utópico Robert Owen. As reaccións do goberno, que detivo ós dirixentes, dos empresarios, que non daban traballo ós afiliados, e o fracaso das cooperativas, que eran moi custosas, remataron ca GTU.
	l O cartismo. Foi un movemento político da clase obreira inglesa que intentaba conseguir o sufraxio universal. As súas orixes están en Inglaterra en 1838 na “Carta do pobo” na que se pedía ó parlamento inglés o sufraxio universal, masculino e secreto, e un soldo para os deputados que lles posibilitase ós traballadores o exercicio da política.
	l Para poder presentar estas peticións ó Parlamento reuniron máis de tres millóns de firmas en folgas, manifestacións, e concentracións.
	l O Parlamento inglés rexeitou a súa petición en anos sucesivos (1838, 1842, e 1848). Pero conseguiron un éxito parcial xa que en 1847 se aplicou unha primeira redución da xornada laboral a 10 horas.
	l As revolucións de 1848 significaron a separación entre burguesía e proletariado.
	l Esta separación exemplificase en Paris na revolta de xuño. A burguesía, que derrocara a monarquía de Luís felipe de Orleáns e proclamara a II República ca axuda do proletariado, négase agora a atender as súas demandas. O enfrontamento entre burguesía e proletariado remata con 1500 fusilados e 25000 detidos. A República dá paso ó Segundo Imperio francés con Napoleón III.
	l O internacionalismo: a partir de 1850 a conciencia dos traballadores de ser membros dunha clase por riba de Estados e fronteiras, levaríaos á constitución da Asociación Internacional de Traballadores ou Primeira Internacional. A AIT (Asociación Internacional de Traballadores) xuntouse por primeira vez en Londres en 1864.
	l Os estatutos foron redactados por Marx. Neles establecía cales debían ser os obxectivos da AIT:
	̶ Potenciar as asociacións obreiras nacionais.
	̶ Fomentar o protagonismo da clase obreira.
	̶ Loitar polo poder político.

	l Nos primeiros congresos da AIT adoptáronse acordos para impulsar as mobilizacións obreiras en cada país: redución da xornada laboral, supresión do traballo infantil, mellora das condicións laborais da muller, desaparición do exército permanente, socialización dos medios de produción, e recurso á folga como o medio máis eficaz para conseguir estes obxectivos.
	l Na década de 1870 empezáronse a ver resultados na mellora dos salarios e das condicións laborais, no recoñecemento legal dos sindicatos, no dereito de folga e de piquetes pacíficos, e no regulamento das condicións de traballo. E en 1874 foron elixidos os primeiros deputados sindicalistas para o parlamento inglés.

	5.2 - O pensamento obreiro:
	l Os movementos obreiros do século XIX víronse acompañados de pensadores que denunciaron a situación da clase obreira e propoñían solucións de diverso tipo. As principais ideoloxías obreiras foron o socialismo utópico, o socialismo marxista, e o anarquismo.
	l Os socialistas utópicos:
	̶ Condenaban o capitalismo por inxusto e ineficaz.
	̶ Querían unha sociedade xusta, igualitaria e solidaria.
	̶ Crían no diálogo e non no conflito social ( ó revés cos anarquistas e marxistas, por iso foron cualificados de utópicos por Marx)
	̶ Pensaban que a burguesía acabaría aceptando a necesidade dun cambio social que mellorara a situación do proletariado.

	l O socialismo utópico tivo o seu máximo apoxeo durante a primeira metade do século XIX. Entre os seus ideólogos destacaron:
	̶ Saint Simón (1760-1825) criticaba o exército, a Igrexa e a nobreza por ociosos. Para el toda a nación debía ser un gran taller na que propietarios e traballadores debían ser dirixidos polos máis capaces (tecnócratas), que serían elixidos democraticamente. A técnica e a fraternidade superarían os conflitos sociais.
	̶ Fourier (1772-1837) culpaba ás empresas capitalistas da explotación, a miseria, e a monotonía laboral da clase obreira. Defendía a creación de cooperativas, chamadas falansterios, que fosen centros de produción e consumo con administración propia e autosuficientes. A propiedade sería colectiva e homes, mulleres e nenos compartirían as tarefas. Os seus seguidores fundaron falansterios en México, Estados Unidos e noutros países que acabaron fracasando.
	̶ Étienne Cabet (1788-1856) deseñou “Icaria”, un país onde se realizaba o soño comunista dunha igualdade total. Tentou realizar este proxecto en América pero fracasou.
	̶ Louis Blanc (1811-1882) ministro de Traballo francés creou os Talleres Nacionais subvencionados polo Estado para paliar o desemprego.
	̶ Robert Owen (1771-1858) empresario inglés que implantou con éxito na súa fábrica de fiados de Escocia un sistema que favorecía o benestar do traballador a través da educación dos nenos dos traballadores, do aumento de salarios, a redución da xornada laboral e os incentivos laborais polo traballo ben feito. As presións do goberno e dos empresarios obrigáronmo a trasladarse a Indiana, Estados Unidos. Pero aquí a súa experiencia fracasou. A súa obra influíu no desenvolvemento do cooperativismo, do sindicalismo, e do mutualismo obreiro.

	l O socialismo marxista foi elaborado por dous amigos: Marx, que foi un intelectual alemán, e Engels que era un empresario inglés. O punto de partida do socialismo científico será a publicación en 1848 do “Manifesto comunista”.
	l O marxismo foi a base ideolóxica dos movementos revolucionarios de segunda metade do século XIX e de todo o XX. Expandiuse tras a Revolución Rusa de 1917 e foi, xunto co liberalismo democrático e o nacionalismo, unha das ideoloxías máis influentes da historia contemporánea. O marxismo aséntase sobre tres grandes eixes:
	̶ A análise do pasado: para Marx o motor do desenvolvemento histórico é a loita entre opresores e oprimidos ( loita de clases) . Esta loita orixinou as tres grandes etapas históricas: escravismo (loita de libres e escravos), feudalismo: (señores e servos) e capitalismo (burguesía e proletariado)
	̶ A crítica do presente: Marx explicou na súa obra “ O capital” que a base do capitalismo é a explotación do proletariado pola burguesía xa que o traballo do obreiro xera un beneficio (plusvalía) superior ó salario que recibe. Esta plusvalía permanece nas mans do capitalista que reinviste unha parte e se apropia do resto. A vontade de incrementar o beneficio supón unha constante innovación técnica para aumentar a produción, o que leva a periódicas crises de sobreprodución. Destas crises saen reforzadas as grandes empresas eliminando as máis débiles.
	̶ Un proxecto de futuro: o futuro sería a “sociedade comunista” que sería unha sociedade sen clases, sen opresores nin oprimidos. Para chegar a esta sociedade comunista o proletariado tería primeiro que tomar o poder político e crear unha “ditadura do proletariado” de xeito transitorio para dar despois paso a unha sociedade igualitaria.

	l A outra gran teoría revolucionaria de base obreira foi o anarquismo. A palabra anarquía significa “sen autoridade”. A súa influencia estendeuse sobre todo por Suíza, Italia, Bélxica, e España ( o máis importante de Europa).
	l O anarquismo non é unha teoría elaborada como o marxismo e toma elementos de diferentes autores:
	̶ O primeiro referente do anarquismo foi Proudhon que consideraba a propiedade un roubo e defendía un sistema social baseado no traballo autónomo e na expansión do mutualismo e do cooperativismo. Así, pouco a pouco, superaríase o capitalismo, á marxe de toda organización política e de toda autoridade, e por medio da libre asociación dos individuos.

	l Pero o seu líder máis destacado foi Bakunin, un oficial da Garda Imperial rusa e fillo de terratenentes rusos, que defendía a rebelión espontánea contra a sociedade capitalista e o Estado. A súa meta era construír unha sociedade na que exista liberdade, igualdade, e xustiza social sen necesidade de ningún tipo de poder ou goberno.
	̶ Defendía a destrución inmediata do Estado e da Igrexa, dos partidos políticos e das eleccións, do matrimonio e do sacerdocio, da propiedade privada, da policía e do exército, dos gobernos e das fronteiras. Estas institucións teñen que desaparecer inmediatamente xa que son formas de poder e autoridade que limitaban a liberdade do individuo.
	̶ Para organizarse en sociedade defendía a creación dunha sociedade igualitaria a partir da asociación libre de comunas, que eran eran as unidades máis pequenas da sociedade.
	̶ A revolución anarquista que conducirá á sociedade libertaria debe ser espontánea e levada a cabo por todos os sectores oprimidos da sociedade: traballadores, soldados , estudantes, mozos... e sobre todo campesiños.

	l Coa base do pensamento destes dous dirixentes anarquistas construíuse un ideario libertario que propoñía a anarquía como modelo de sociedade asentada na liberdade individual, na solidariedade social, na defensa da propiedade colectiva, e na oposición a todo tipo de organización xerárquica, á relixión, á política, e ó Estado. Os medios para destruír a orde burguesa e chegar a esta sociedade sen clases presentaron diferenzas importantes entre os distintos pensadores anarquistas:
	̶ A corrente violenta da “propaganda polo feito” que utilizaba os atentados terroristas contra a Igrexa, o Estado, e a burguesía para divulgar o ideario anarquista e mover ás masas contra a os representantes da explotación dos traballadores. A esta liña pertencen os atentados feitos por anarquistas individuais contra personaxes importantes da época coma o da emperatriz do imperio austro-húngaro “Sissi” en 1889.
	̶ A corrente anarcosindicalista que propoñía a formación de sindicatos e de comunas autosuficientes e igualitarias baseadas no traballo voluntario e na axuda mutua. O seu medio de acción era a “acción directa” dos obreiros fronte ós patróns a través de folgas, piquetes, boicots... Representante desta tendencia é a CNT española (Confederación Nacional do Traballo)

	l Socialistas e anarquistas querían chegar a unha sociedade comunista (sen clases nin Estado) pero diferían na estratexia a seguir:
	̶ Para os anarquistas debíase destruír inmediatamente o Estado, mentres que os marxistas defendían a necesidade de que os obreiros tomasen o Estado e controlasen o poder político durante unha fase transitoria (ditadura do proletariado). Por iso os anarquistas non participarán en eleccións nin formarán partidos políticos. Pola contra, os socialistas formarán partidos e participarán nas eleccións porque queren chegar a formar un Estado gobernado polos traballadores.
	̶ Os anarquistas cren na acción espontánea e os marxistas na acción organizada. Por iso os anarquistas nos terán grandes líderes políticos e os marxistas si.
	̶ Os anarquistas crearán sindicatos e os socialistas tamén.
	̶ Os anarquistas crearán organizacións terroristas para facer atentados. Os marxistas non organizarán atentados pero utilizarán a violencia para chegar ó poder e para manterse nel.

	l Durante a celebración da AIT saíron a luz estas discrepancias:
	̶ Marx quería entrar no xogo político de eleccións e Parlamentos, Bakunin non.
	̶ Marx apostaba por unha ditadura do proletariado, e Bakunin negaba a validez de calquera forma de Estado.
	̶ Para Marx os protagonistas da revolución serían os obreiros, para Bakunin os campesiños.
	̶ Para Marx había que salvar ó proletariado como clase , para Bakunin o que había que salvar era o individuo.

	l Os apoios estaban divididos: as delegacións dos países máis industrializados (Inglaterra e Alemaña) apoiaban a Marx, e as dos países máis agrícolas (Francia, Italia, España) apoiaban a Bakunin.
	l O fracaso da Comuna de París en 1871 formalizou o enfrontamento entre Marx e Bakunin:
	̶ Marx pensaba que a Comuna fora derrotada porque non tivo un programa nin unha dirección unificada.
	̶ Bakunin valoraba positivamente o seu carácter espontáneo e popular, e pensaba que tería efectos positivos sobre os movementos revolucionarios en Europa.

	l Estas diferenzas de interpretación provocaron un enfrontamento no Congreso da Haia en 1872 onde se decidiu expulsar a Bakunin e trasladar a súa sede a Nova York. Disolveuse en 1876.
	l Despois da escisión, suízos, italianos e españois abandonaron o Congreso e acordaron formar unha nova Internacional Antiautoritaria baseada na negativa a toda acción política, incluso á formación dun Estado obreiro e na autonomía das federacións. Sobreviviu ata 1877.



