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Documentos sobre os inicios da Revolución Industrial

“A revolución industrial inglesa foi precedida, polo menos, por douscentos anos de constante 
desenvolvemento económico (...).

As principais condicións previas para a industrialización xa estaban presentes na Inglaterra do século 
XVIII ou ben podían lograrse con facilidade (...).

Cara a 1750 é dubidoso que se puidese falar con propiedade dun campesiño propietario da terra en 
extensas zonas de Inglaterra e é certo que xa non se podía falar de agricultura de subsistencia (...). O país 
acumulara e estaba a acumular un excedente o bastante amplo como para permitir a necesaria inversión 
nun equipo non moi costoso, antes dos ferrocarrís, para a transformación económica. Boa parte deste 
excedente concentrábase en mans de quen desexaba investir no progreso económico (...). Ademáis 
Inglaterra posuía un extenso sector manufactureiro altamente desenvolvido e un aparato comercial aínda 
máis desenvolvido (...).

O transporte e as comunicacións eran relativamente fáciles e baratos, xa que nengún punto do país 
dista moito máis dos 100 km. do mar, e aínda menos dalgunhas canles navegables (...).   
Isto non quere dicir que non xurdisen atrancos no camiño da industrialización británica, senón só que foron 
fáciles de superar a causa de que xa existían as condicións sociais e económicas fundamentais, porque o 
tipo de industrialización do século XVIII era comparativamente barato e sinxelo, e porque o país era o 
suficientemente rico e floreciente para que lle afectasen ineficiencias que podían ter dado ó traste con 
economías menos dispostas.” 

E. Hobsbawm. Industria e Imperio.

“O movemento dos cercados reempréndese con vigor no século XVIII, especialmente a partir de 1760.
(...)  Os squatters que vivían nas súas terras comunais son  expulsados; campesiños pobres que posuían
ínfimas parcelas non poden soportar os gastos do cercado e non poden vivir nas malas terras recibidas;
vanse, como moitos outros ós que a extensión da gandería fixo inútiles; como outros, tamén obrigados a
vender-la súa granxa ó propietario veciño. (...).
Grazas a estas transformacións na propiedade e explotación agrícola, queda dispoñible unha numerosa man
de obra, privada a miúdo do esencial. Con ela poderá acrecentarse a producción manufactureira e mineira.”

M. Beaud. Historia do capitalismo: De 1500 ós nosos días.

“Os  demandantes  piden  poder  expoñer  á  Corte  de  xustiza  en  base  ós  seguintes  feitos:  
Que co pretexto de facer melloras nas terras de propiedade da citada parroquia privarase ós campesiños sen
terra  e  a  todas  as  persoas  que  teñen  dereitos  sobre  as  common  lands  que  se  pretenden  cercar!  do
indispensable privilexio do que actualmente gozan, é dicir, de que os seus bois, terneiros e ovellas poidan
pacer ó longo e ancho das devanditas terras. Este privilexio non só lles permite manterse a eles e ás súas
familias  en medio  do inverno -  cando non lograrían,  nin  sequera pagando en diñeiro  contante, que os
propietarios doutras terras lles desen a mínima cantidade de leite ou de soro para tales necesidades—,
senón que tamén lles  permite entregar ós  gandeiros  partidas  de animais  novos e delgados  a un prezo
razoable,  para  despois  engordalos  e  vendelos  no  mercado  a  un  prezo  máis  moderado;  e  este  sistema
considérase como o máis racional e eficaz para asegurar o abastecemento público de xéneros de primeira
necesidade a prezos máis baixos. Os demandantes consideran ademáis que o resultado máis desastroso
deste cercamento será o case total despoboamento da súa cidade, agora chea de traballadores orgullosos e
fortes que, igual que os habitantes doutras parroquias «abertas», son o vigor e a gloria da nación, o sostén
da súa flota e do seu exército. Baixo o empuxe da necesidade e da falla de traballo, veranse obrigados a
emigrar  en masa cara ás cidades industriais, onde a natureza mesma do traballo no tear ou na fragua
reduciría pronto o seu vigor, debilitaría a súa descendencia e podería facerlles esquencer pouco a pouco ese
principio fundamental de obediencia ás leis de Deus e do seu país que constitúe o carácter peculiar deses
sinxelos  e fieros  campesiños que é fácil  atopar nas  zonas dos openfields  e dos que en grande medida
dependen a orde e a tranquilidade do Estado. Segundo os demandantes, estes son algúns dos danos que se
poderán derivar das previstas medidas que lles afectarán como individuos, pero que terán consecuencias en
toda a comunidade. Xa se comprobaron estes danos en moitos outros casos de cercamentos, e eles opinan
que presentando o problema ó Parlamento (que constitucionalmente é protector e patrono dos pobres) os
seus dereitos non poderán deixar de ser tutelados fronte á lei en discusión.” 

Petición de pequenos propietarios de terras e persoas con dereitos de servidume activa sobre as common land. En
Raunds, Northamptonshire. Commons Journal, do 19 de xullo de 1797. 


