
COMPOSICIÓN DE TEXTO 6

O conxunto de textos desta composición amosa a variedade de ideoloxías que experimentou o 
movemento obreiro ó longo do século XIX. Conforme medraba o proletariado industrial nas cidades 
producíuse unha crecente organización reivindicativa que se manifestará sobre todo nas primeiras 
asociacións de oficio que tratan de esquivar a lexislación anti-asociacionista (Lei Le Chapelier en Francia, en 
1791, e Combination Acts en Inglaterra, en 1799-1800) ata o sindicalismo internacionalista representado 
pola AIT constituída en Londres en 1864. En medio deste periplo, o movemento obreiro manifestou as súas 
reivindicacións a través das protestas ludistas, do sindicalismo trade-unionista (que terá en Gran Bretaña a 
súa máis fiel representación), do cartismo, o socialismo utópico, o socialismo científico e o anarquismo.

O primeiro texto, un extracto xornalístico de 1812, infórmanos dun “numeroso grupo de revoltosos” 
que  “atacou a fábrica de tecidos pertencentes aos señores Wroe e Duncroft, en West Houghton”. A propia 
linguaxe xornalística delata a oposición dos medios burgueses a calquera movemento de protesta como o 
ludita, que se ve acompañado sempre de destruccións de maquinaria como xeito de reivindicar o valor do 
traballo persoal. Xa que a máquina é considerada como unha representación do novo orde capitalista, que 
impón ós traballadores a vontade do patrón e xenera paro, os seguidores do suposto líder do movemento, 
Ned Ludd, actuaron intensamente en terras británicas en torno a 1811, nunha fase álxida que durou ata o ano 
1817, aínda que houbo manifestacións de ludismo noutras partes de Europa máis tarde (lémbrese os sucesos 
de Alcoi en 1821 ou os da fábrica Bonaplata en Barcelona na década seguinte). O ludismo tamén se 
manifestaría no campo contra as máquinas malladoras, aínda que máis tardiamente. A nova do Anual 
Register posiciónase da beira do capitalismo burgués e chama “revoltosos” ós luditas, ós que acusa de ir 
contra os adiantos técnicos. Este movemento influiría na abolición das Combination Acts e sería o 
precedente do primeiro sindicalismo organizado en Gran Bretaña, así como das reformas promovidas polo 
movemento cartista.

Dous textos que podemos considerar “historiográficos” infórmannos a continuación sobre dous 
exemplos de socialismo utópico: mentres Tormo Casanova, no seu “Dicionario de ciencias eclesiásticas”, 
publicado a finais do século XIX en Valencia, se ocupa da ideoloxía fourierista e da definición dos 
falansterios (dende un punto de vista anti-fourierista, tal e como delata a calificación de “secuaces” para os 
seguidores do pensador francés), nun texto máis literario, o escritor Vargas Llosa glosa a Icaria de Étienne 
Cabet, unha utopía decimonónica tinguida de forte influencia do pensamento de Tomás Moro e do 
coñecemento das experiencias de Robert Owen. 

En conxunto, o socialismo utópico, tinguido dunha forte influenza roussoniana (o home é bo por 
natureza, e por propia convicción poderá chegar a crear unha sociedade igualitaria e xusta), florece no 
segundo tercio do século XIX da man de autores como Saint-Simon, Fourier, Blanc, Blanqui, Owen e Cabet. 
Sen analizar as causas profundas da desigualdade xerada polo capitalismo, os socialistas utópicos fuxían da 
revolta como método de protesta, confiando máis ben na organización solidaria e filantrópica dos humáns 
para convencer ós seus conxéneres de crear unha sociedade xusta. Aínda que moitas das súas ideas non se 
levaron á práctica, algúns tentaron paliar as difíciles condicións de vida do proletariado coa creación de 
cooperativas (caso da promovida por Owen en New Lanark) ou o combate do paro cos Obradoiros Nacionais 
creados por Blanc en 1848, despois da revolución de febreiro. 

Fourier plantexaba unha alternativa cooperativista. Para este autor, como para Rousseau, os homes 
son naturalmente bos, e as supostas "perversións" deles érano só porque a sociedade é antinatural. Se se 
permitise ós individuos realizar libremente as súas inclinacións naturais, estes organizaríanse 
espontaneamente de xeito harmonioso. Por iso propuxo a creación de falansterios, cun máximo de 1600 
persoas (non 1800 como cita Tormo Casanova) que terían “casas comúns para o domicilio, para a comida, 
para as artes liberais e vulgares, para o traballo, para a ganancia”. Para que esta organización cooperativa 
funcione, cada quen debería traballar naquilo que lle resultase máis atraínte, segundo os seus propios 
intereses. Na “Teoría dos catro movementos”, a súa obra máis significativa, Fourier espuxo a súa teoría da 
evolución da sociedade dende o salvajismo ata a civilización, estadio burgués que se superaría coa creación 
dunha sociedade xusta por medio da asociación cooperativista. Pero apenas convenceu ós capitalistas de que 
aportasen fondos para a institución dos falansterios, aínda que caiba mencionar a influenza en experiencias 
como as do familisterio creado polo industrial Godin en Guise a partir de 1837. Aínda que a definición de 
Tormo Casanova pretenda ser aséptica, está tinguida de prexuizos anti-fourieristas por querer suprimir a 
familia, punto de apoio fundamental da sociedade. 

Vargas Llosa fálanos da Icaria de Cabet, creación literaria deste autor crítico coa monarquía 
orleanista de 1830 durante o seu exilio en Londres. O libro “Viaxe a Icaria” aparecería en Francia en 1840, 
cando regresou, e nel describe unha sociedade  “ditosa e xusta, igualitaria”, que se logrou grazas ó labor do 



estadista xusticieiro Icar. Neste fragmento reséñase por tanto unha sociedade utópica que elimina o diñeiro e 
o comercio, erradica a propiedade privada e a desigualdade e consigue facer do traballo un pracer e non unha 
carga. O relato, literario, describe unha sociedade illada que eliminou as discriminacións de todo tipo 
(incluídas as sexuais, xa que se produce equiparación entre homes e mulleres) e promoveu a cultura para 
entreter, a educación gratuita e a cargo do Estado, aínda que expresa a súa desconfianza cara ós estranxeiros 
e unha certa práctica da xenofobia. Cabet, a diferenza doutros socialistas utópicos, tentou levar á práctica o 
seu modelo literario, e –aconsellado por Owen- reuníu a unha serie de voluntarios que partiron cara a Texas 
para fundar unha primeira Icaria. Pero os proxectos de Cabet resultaron infructuosos e, tanto alí como en 
Illinois, o modelo icariano non triunfou, xa que non se logrou poñer de acordo a todos os cooperativistas e 
eliminar a propiedade privada. A ideoloxía de Cabet aparece tinguida dun forte sentimento cristián, que sigue 
considerando á familia como célula básica da organización social.

En 1848 publicouse o “Manifesto Comunista” encargado un ano antes a Marx e Engels pola Liga dos 
Comunistas. Nel ponse en práctica o método analítico do materialismo histórico para explicar a sucesión de 
modos de produción e sociedades nas que sempre existen opresores e oprimidos: “Toda a historia da 
sociedade humana, ata o día, é unha historia de loita de clases. Libres e escravos, patricios e plebeos, baróns 
e servos da gleba, mestres e oficiais; nunha palabra, opresores e oprimidos”. Neste fragmento, Marx e Engels 
aluden ós modos de produción asiático, antigo e feudal, anticipadores dunha loita de clases entre burgueses e 
proletarios que se manifesta con nitidez na expansión do capitalismo industrial. Polo tanto, a historia da 
humanidade é a da loita de clases, manifestada no capitalismo pola oposición entre os posuidores dos medios 
de produción (empresarios) e os que posúen só a forza de traballo (proletarios), ós que explota a burguesía 
obtendo unha plusvalía que contribúe á acumulación de capitais. Esta situación, exposta ó comezo da obra, 
só terá para Marx e Engels unha solución: a loita, mediante métodos revolucionarios, contra a burguesía para 
establecer unha fase transitoria (a ditadura do proletariado) na que se colectivizará a propiedade privada e o 
Estado asumirá o control da activiade económica, antes de chegar á sociedade comunista na que “cada quen 
recibirá segundo as súas necesidades”.  O propio “Manifesto Comunista” chama ó final á unidade do 
proletariado (“proletarios de todos os países, unídevos!”), nun intento de fomentar a unidade internacional da 
clase obreira, precedente da creación da propia AIT en Londres en 1864, organización que encargaría a 
redación dos seus estatutos tamén a Marx. O socialismo marxista tamén se denominou a sí mesmo científico, 
porque, en oposición ós utópicos, plantexaba un método radical e revolucionario de transformación da 
sociedade, mentres que aqueles pensaban que toda transformación ocorrería de xeito natural. 

Na Primeira Internacional confluiron dúas tendencias enfrontadas, que serían causa (ademáis do 
fracaso da Comuna de París, en 1871) da propia disolución desta organización de traballadores. Trátase de 
marxistas e anarquistas, estes últimos liderados por Bakunin, que se enfrontan abertamente no Congreso de 
La Haia (1872), co resultado da expulsión dos bakunistas da Internacional e a fundación por parte destes 
dunha Internacional Antiautoritaria. 

Xunto con Proudhon (autor da obra “¿Que é a propiedade?”, á que el responde que é un roubo) e 
Kropotkin, Bakunin é un dos máximos representantes da ideoloxía anarquista, concretamente dentro da súa 
tendencia anarcocolectivista. Esta ideoloxía pretende a supresión do Estado e a organización en torno a 
asociacións voluntarias da sociedade. Por iso se ataca ó Estado como “autoridade” e “infatuación da forza”, 
unha expresión que o identifica como represor dunha individualidade libertaria. O anarquismo pretendeu a 
destrución do Estado e algunhas tendencias (o anarcocomunismo, por exemplo) justificaron a acción directa 
e o terrorismo para loitar contra o poder burgués e dos propietarios en xeral.  Fronte ó triunfo do marxismo 
nas sociedades europeas máis industrializadas, o anarquismo tería unha difusión máis notable nos países 
mediterráneos e nas comunidades rurais, organizándose a finais do século XIX en dúas tendencias 
significativas: o anarcosindicalismo –do que é representativo a CNT española- e o anarcocomunismo de 
Kropotkin e Malatesta.

En resumo, ó longo do século XIX o movemento obreiro víuse influenciado por múltiples ideoloxías 
que o levaron a organizarse de xeito práctico a través de sindicatos nacionais e internacionais, ademáis de 
promover a creación de partidos obreiros (no Congreso de Londres da AIT, en 1871) nacionais que loitasen 
pola mellora parlamentaria das condicións político-económicas e sociais do proletariado, concorrendo ós 
distintos procesos electorais. 


