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TEXTOS SOBRE A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: LUDISMO, FORDISMO, MARXISMO...

 "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. 

“As  influencias  desfavorables,  nos  obreiros,  do  traballo  da  fábrica  son:  1.  A 
desagradable necesidade de constreñir os seus esforzos intelectuais e físicos a un paso 
igual ao do movemento da máquina (...) 2. A persistencia nunha posición recta, por 
espazos de tempo demasiado longos (...) 3. A privación do soño pola longa xornada de 
traballo (...) Os locais de traballo, frecuentemente, son baixos, deprimentes, poentos e 
húmidos,  o  aire  impuro,  a  atmosfera  requentada,  e  continua  transpiración  (...)  O 
raparigo da fábrica non ten un momento libre fose do destinado a xantar, e só entonces 
sae ao aire libre (...)” 

F.  Engels.  A situación  da  clase  obreira.  (Informe do  Dr.  D.  Barry).  1845. 

“Hoxe, todas as nosas operacións inspíranse nestes dous principios: ningún home 
debe ter que facer máis dunha cousa; sempre que sexa posible, ningún home debe ter 
que pararse (...). O resultado neto da aplicación destes principios é reducir no obreiro 
a necesidade de pensar e reducir os seus movementos ao mínimo (...). O home non 
debe ter un segundo menos do que necesita, nin un segundo máis (...).  O home que 
coloca unha peza non a fixa: a peza non pode estar completamente fixada ata que 
non interveñan máis obreiros. O home que coloca un perno non coloca a tuerca. O 
home que coloca a tuerca non a atornilla”. 

H.  Ford,  A miña  vida  e  a  miña  obra,  1925. 

“A  burguesía  someteu  o  campo  á  dominación  de  cidade.  creou  cidades 
enormes, incrementou no alto grado o número da poboación urbana con relación á 
rural,  fixo depender aos países bárbaros e semibárbaros dos civilizados, aos pobos 
campesiños dos pobos burgueses, ao Oriente de Occidente. A burguesía vai superando 
cada vez máis a fragmentación dos medios de produción, da propiedade, da poboación. 
centralizou  os  medios  de  produción  e  concentrou  a  propiedade  nunhas  poucas 
mans.” 

Marx e Engels. Manifesto do Partido Comunista. 1848. 


