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«Na tarde do venres, ao redor das catro, un numeroso grupo de revoltosos atacou a fábrica de tecidos pertencentes aos señores 
Wroe e Duncroft, en West Houghton (...), e, atopándoa desprotexida, pronto se apoderaron dela. Inmediatamente incendiárona e 
todo o edificio coa súa valiosa maquinaria, tecidos, etc., foi completamente destruído. Os danos ocasionados son inmensos, 
habendo custado a fábrica soa 6.000 libras. A razón aducida para xustificar este acto horrible é, como en Middleton, o "tecido a 
vapor". Por mor deste espantoso suceso, dúas respectables familias sufriron un dano grave e irreparable e un gran número de 
pobres quedaron sen emprego. Os revoltosos parecen dirixir a súa vinganza contra toda clase de adiantos nas maquinarias. ¡Que 
errados están! Que sería deste país sen tales adiantos?» 

Annual Register, 26 de abril de 1812

“Chámase falansterianos aos secuaces do sistema socialista de Carlos Fourier, e falansterio a cada un dos grupos que introduce 
en devandito sistema para formar o seu plan de organización social. Consiste esta en suprimir a familia, substituíndoa por certas 
agrupacións chamadas falanxes ou falansterios, os cales habían de ser agrícolas ou industriais, e constar de 1.800 habitantes cada 
un. Reuniríanse primeiro en grupos de sete ou nove persoas, cuxa reunión debería verificarse segundo as inclinacións, gustos ou 
paixóns dos particulares, de modo que os individuos que tivesen gusto e inclinación a un traballo, industria ou arte determinada, 
formarían un grupo; os que tivesen outras inclinacións formarían outros grupos, e así sucesivamente. Estes grupos deberíanse 
reunir logo en series de vinte e catro a trinta cada unha, e finalmente, as series agrupadas darían lugar aos falansterios. 
A estas asociacións sinala Fourier casas comúns para o domicilio, para a comida, para as artes liberais e vulgares, para o 
traballo, para a ganancia. Os dous resortes principais deste sistema son pois a atracción e a asociación. A asociación, ou sexa a 
comunidade de traballos, produciría economía de tempo, de esforzos e de fatigas, e a atracción, ou sexa o ser o traballo 
voluntario, acomodado aos gustos e inclinacións de cada un, produciría aumento de produtos polo maior interese, intelixencia e 
fruición con que traballarían os individuos, podendo chegar deste xeito a un estado de abundancia e riqueza tal, que os 
individuos máis pobres gozarían entón tanto como os máis ricos da sociedade actual.”

C. Tormo Casanova: Dicionario de ciencias eclesiásticas, Valencia. 1886.

“Icaria conseguiu a súa transformación nunha sociedade ditosa e xusta, igualitaria, de xeito pacífico, grazas a un mítico estadista 
e xusticiero chamado Icar. O nome derívase segundo algúns do Ícaro da mitoloxía grega; e segundo Silvestre H. Piotrowski, da 
canción revolucionaria de 1789, "Ça ira, ça ira" (o que parece algo traído dos cabelos). A transformación de Icaria durou, 
exactamente, cincuenta anos. Neste medio século conseguiuse a igualdade económica de todos os seus habitantes mediante un 
imposto progresivo á renda e á herdanza que foi redistribuíndo os ingresos ata substituír o vello sistema de ricos e pobres, de 
xeito gradual, por unha sociedade onde impera a máis estrita igualdade, segundo o principio "De cada un segundo as súas forzas 
e a cada un segundo as súas necesidades". 
En Icaria desapareceron o diñeiro e o comercio: non compra nin se vende nada, nin existe o troque, porque o Estado prové aos 
cidadáns de todo o que necesitan. Non existe tampouco a propiedade privada, que foi substituída pola colectiva, con este 
argumento: "Non estableceu a Natureza a comunidade de aire e de luz? Non brilla o sol para todos? Non nos di a Razón, no 
concernente á terra, que os produtos da cal son tan necesarios como o aire e a auga e deben ser rexidos polo mesmo principio?
Desapareceron as clases e os prexuízos sociais derivados da desigualdade e duques e artesáns andan mesturados e un obreiro 
pode ser maxistrado. O servizo doméstico foi abolido e agora en Icaria non hai bébedos, ladróns nin ociosos. Todo o mundo 
labora e como xa non se traballa polo obxectivo do lucro, o traballo é agora un dos praceres que contribúen á felicidade dos 
seres humanos.” 

Mario Vargas Llosa: O paraíso invivible. Letras Libres, México, xullo 2002.

“Toda a historia da sociedade humana, ata o día, é unha historia de loita de clases. Libres e escravos, patricios e plebeyos, 
baróns e servos da gleba, mestres e oficiais; nunha palabra, opresores e oprimidos, fronte a fronte sempre, empeñados nunha 
loita ininterrompida, velada unhas veces, e outras franca e aberta.” 
(…)
“O traballador convértese en obreiro cando vende a súa forza de traballo a outro chamado patrón, ou capitalista, posuidor dos 
medios de produción e o capital necesario para que produzan. É dicir, o desenvolvemento da sociedade capitalista levará á 
creación da clase obreira.”

Marx e Engels. Manifesto comunista 

“O Estado é a autoridade, é a forza, é a ostentación e a infatuación da forza. Non se insinúa, non trata de converter: e sempre que 
o intenta faio con moi mala pata; pois a súa natureza non consiste en persuadir, senón en imporse, en forzar. Esfórzase pouco en 
enmascarar a súa natureza de violador legal da vontade dos homes, de negación permanente da súa liberdade. Ata cando ordea o 
ben, prexudícao e bota a perder, precisamente porque o ordea, e que toda orde provoca e suscita as rebeldías lexítimas da 
liberdade; (....) A liberdade, a moralidade e dignidade humana do home consisten precisamente niso, en que fai o ben non 
porque se lle ordea senón porque o concibe, quéreo e ámao”. 

Bakunin. A Liberdade


