
MOVEMENTO OBREIRO: ACCIÓN E 
PENSAMENTO.

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.

1.1 - As sociedades fraternais:  

l Nun  primeiro  momento  comezaron  a  xurdir asociacións  de  traballadores 
(sociedades fraternais)dun mesmo oficio  e  a nivel  local.  Pronto se foron ampliando a 
varias localidades e a varios oficios. 

l Estas asociacións iniciaron accións reivindicativas a favor da mellora das súas 
condicións laborais. 

l Diante disto, os gobernos, dominados pola burguesía grazas ó voto censatario, 
prohibiron as asociacións obreiras (Francia en 17911, e Inglaterra en 1799). 

l Isto  non  diminuíu  a  conflitividade  social  senón  que  impulsou  as  asociacións 
clandestinas de traballadores e as accións violentas.

1.2 - O ludismo:  

l O  ludismo consistía  na  destrución  das  máquinas  das  fábricas  xa  que  a 
introdución dunha nova máquina levaba aparellada o despido de traballadores. 

l 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. 

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.

1.3 - As sociedades de Socorros Mutuos:  

l Actuaban  como  caixas  de  resistencia  en  caso  de  folga,  axudaban  ós 
traballadores en caso de paro ou enfermidade, e as viúvas e orfos. 

1 Esta prohibición será reafirmada en 1804 polo Código Civil Napoleónico.
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l En 1819 houbo unha protesta xeneralizada debido á carestía do preso do trigo 
xa que a lei inglesa puxo un arancel ó trigo importado para favorecer ó trigo nacional. 

l Nesta protesta o exército cargou contra multitude e matou a 15 persoas e feriu a  
varios centos. O feito foi chamado a “ matanza de San Peterloo “ como ironía pola batalla  
de Napoleón de Waterloo.

l A opinión  pública  en  contra  da  actuación  do  exército  fixo  que  o  goberno 
recoñecese o dereito de asociación en Inglaterra en 1824.

1.4 - A Asociación Nacional para a Protección do Traballo:  

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. 

l 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.

1.5 - As Trade Unions:  

l A Asociación Nacional para a Protección do Traballo pero deu paso en 1834 a 
Great Trade Union (Gran Sindicato) (GTU). 

l Esta  organización  agrupou  a  maioría  dos  sindicatos,  alentou  a  creación  de 
cooperativas baixo a influencia do socialista utópico Robert Owen. 

l 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. 

1.6 - O cartismo.   

l Foi un movemento político da clase obreira inglesa que intentaba conseguir o 
sufraxio universal. 

l 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). 

l Pero conseguiron  un  éxito  parcial  xa  que  en  1847 se  aplicou  unha  primeira 
redución da xornada laboral a 10 horas. 

1.7 - O internacionalismo:  

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

l Esta separación exemplificase en Paris na revolta de xuño. 
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̶ 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 A partir de 1850 a conciencia dos traballadores de ser membros dunha clase por 
riba de Estados e fronteiras, levaríaos á constitución da:

1.7.1 -    Asociación Internacional de Traballadores   ou Primeira Internacional.   

l A  AIT (Asociación Internacional de Traballadores) xuntouse por primeira vez en 
Londres en 1864.

l Os estatutos foron redactados por  Marx. 

l 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. 

l E en 1874 foron elixidos os  primeiros deputados sindicalistas para o parlamento 
inglés. 

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. 

l As  principais  ideoloxías  obreiras  foron  o  socialismo  utópico,  o  socialismo 
marxista, e o anarquismo.
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2.1 - O   socialismo utópico  :  

l O socialismo utópico tivo o seu máximo apoxeo durante a  primeira metade do 
século XIX. 

2.1.1 - Ideoloxía:  

̶ 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.  

2.1.2 -  Os pensadores máis influíntes foron:  

l  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 países como México e Estados 
Unidos.

l Louis Blanc (1811-1882) 

̶ Chegou  a  ser  ministro  de  Traballo  francés  creou  os   chamados  “Talleres 
Nacionais” subvencionados polo Estado.

l 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. 

2.2 - O socialismo marxista:   

l O  socialismo  marxista   foi  elaborado  por  dous  amigos:  Marx, que  foi  un 
intelectual alemán, e Engels que era un empresario inglés. 

l O punto  de  partida  do  socialismo  científico  será  a   publicación  en  1848  do 
“Manifesto comunista”.
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l O marxismo foi a base ideolóxica dos movementos revolucionarios de segunda 
metade do século XIX e de todo o XX. 

l Expandiuse  tras  a  Revolución  Rusa  de  1917  e  foi,  xunto  co  liberalismo 
democrático  e  o  nacionalismo,  unha  das  ideoloxías  máis  influentes  da  historia 
contemporánea. 

l 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. 

̶ 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.

2.3 - O anarquismo:  

l A outra gran teoría revolucionaria de base obreira foi o anarquismo. 

l A palabra anarquía significa “sen autoridade”. 

l A súa influencia estendeuse sobre todo por Suíza, Italia, Bélxica, e España ( o 
máis importante de Europa).

2.3.1 -  Os pensadores máis influentes foron:  

l Proudhon:

̶ 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 e a través da libre asociación dos individuos superaríase o 
capitalismo sen necesidade de organización política nin de autoridade.

l Bakunin:

̶ Foi o seu líder máis destacado.

̶ Era oficial da Garda Imperial rusa e fillo de terratenentes rusos que desertou do 
exército. 

̶ 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.
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̶  Estas institucións teñen que desaparecer inmediatamente xa que son formas 
de poder e autoridade que limitaban a liberdade do individuo.

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

̶ Para organizarse en sociedade defendía a creación dunha asociación libre de 
comunas.

̶ A revolución anarquista debía 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  un  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. 

l Os  medios para destruír  a orde burguesa 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,  considerados  os 
explotadores dos traballadores, e así divulgar o ideario anarquista.

̶ 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)

2.4 - Enfrontamento entre marxistas e anarquistas:  

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

l 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). 

l Por  iso  os  anarquistas  non  participarán  en  eleccións  nin  formarán  partidos 
políticos, aínda que si formarán sindicatos, como a CNT española. 

l Pola contra, os socialistas formarán partidos e participarán nas eleccións porque 
queren chegar a formar un Estado gobernado polos traballadores.

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

l Os anarquistas crearán sindicatos e os socialistas tamén.
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l 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. 

2.4.1 - O enfrontamento na AIT.  

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 a expulsión dos anarquistas da 
AIT.

l Despois disto suízos, italianos e españois abandonaron o Congreso e acordaron 
formar unha nova Internacional Antiautoritaria.

l Ambas  internacionais  foron  decaendo  e  acabaron  desaparecendo 
definitivamente en vésperas da 1ª G.M. 
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	̶ 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.

	2.1.2 - Os pensadores máis influíntes foron:
	l 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 países como México e Estados Unidos.

	l Louis Blanc (1811-1882)
	̶ Chegou a ser ministro de Traballo francés creou os chamados “Talleres Nacionais” subvencionados polo Estado.

	l 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.



	2.2 - O socialismo marxista:
	l O socialismo marxista foi elaborado por dous amigos: Marx, que foi un intelectual alemán, e Engels que era un empresario inglés.
	l 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.
	l Expandiuse tras a Revolución Rusa de 1917 e foi, xunto co liberalismo democrático e o nacionalismo, unha das ideoloxías máis influentes da historia contemporánea.
	l 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.
	̶ 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.


	2.3 - O anarquismo:
	l A outra gran teoría revolucionaria de base obreira foi o anarquismo.
	l A palabra anarquía significa “sen autoridade”.
	l A súa influencia estendeuse sobre todo por Suíza, Italia, Bélxica, e España ( o máis importante de Europa).
	2.3.1 - Os pensadores máis influentes foron:
	l Proudhon:
	̶ 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 e a través da libre asociación dos individuos superaríase o capitalismo sen necesidade de organización política nin de autoridade.

	l Bakunin:
	̶ Foi o seu líder máis destacado.
	̶ Era oficial da Garda Imperial rusa e fillo de terratenentes rusos que desertou do exército.
	̶ 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.
	̶ A súa meta era construír unha sociedade na que existira liberdade, igualdade, e xustiza social sen necesidade de ningún tipo de poder ou goberno.
	̶ Para organizarse en sociedade defendía a creación dunha asociación libre de comunas.
	̶ A revolución anarquista debía 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 un 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.

	l Os medios para destruír a orde burguesa 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, considerados os explotadores dos traballadores, e así divulgar o ideario anarquista.
	̶ 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)



	2.4 - Enfrontamento entre marxistas e anarquistas:
	l Socialistas e anarquistas querían chegar a unha sociedade comunista (sen clases nin Estado) pero diferían na estratexia a seguir:
	l 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).
	l Por iso os anarquistas non participarán en eleccións nin formarán partidos políticos, aínda que si formarán sindicatos, como a CNT española.
	l Pola contra, os socialistas formarán partidos e participarán nas eleccións porque queren chegar a formar un Estado gobernado polos traballadores.
	l Os anarquistas cren na acción espontánea e os marxistas na acción organizada. Por iso os anarquistas non terán grandes líderes políticos e os marxistas si.
	l Os anarquistas crearán sindicatos e os socialistas tamén.
	l 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.
	2.4.1 - O enfrontamento na AIT.
	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 a expulsión dos anarquistas da AIT.
	l Despois disto suízos, italianos e españois abandonaron o Congreso e acordaron formar unha nova Internacional Antiautoritaria.
	l Ambas internacionais foron decaendo e acabaron desaparecendo definitivamente en vésperas da 1ª G.M.




