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UNIDADE 4
CAMBIOS SOCIAIS NO SÉCULO XIX

-Século da burguesía (O poder da burguesía, pax. 127)
-Industrialización e capitalismo

-Burguesía/proletariado
-Cambios nos ritmos de vida.
-Urbanización
-Sector secundario

1. AS CIDADES EUROPEAS
Unha civilización urbana
-O século XIX é o século das cidades.
-Durante o século XIX Europa foi centro de múltiples progresos.
-Intenso crecemento urbano (éxodo rural).
-Ata 1850, predominio da poboación rural, agás Inglaterra.
-Espectacular crecemento das capitais (Londres, París, Viena, Berlín,  Nova York).
-Relación entre éxodo rural e transformacións económicas, particularmente entre éxodo rural e
industrialización (barrios populares). Ver páx. 126.
-As cidades como centros de mestura social e cultural.
-Moitas cidades medran a partir de antigos centros urbanos.

A cidade, reflexo da desigualdade social
-Segregación horizontal das cidades: barrios obreiros (cintos vermellos), barrios residenciais da
burguesía.
-A cidade convírtese en centro de confrontación social entre as clases: cultura bueguesa/cultura
obreira.
-A cidade foi escenario das numerosas revoltas urbanas ao longo do XIX.

Reformas e servicios urbanos
-Necesidade de realizar unha política de planificación urbanística, que beneficiou principalmente
ás clases acomodadas (ensanches, por exemplo, o París do barón Hausmann).
-Desenvolvemento dos servicios urbanos:

-Auga, luz, alcantarillado, empedrado, etc.
-Transportes urbanos: tranvías, trenes suburbanos, etc.

-As grandes concentracións urbanas conlevaban a necesidade de abastecer ás masas: xurden os
grandes almacéns, que entran en competencia co pequeno comerico tradicional.
-Críticas á nova cidade pola súa deshumanización, a falta de estética, etc.
-Bancos, estacións de ferrocarril, edificios públicos, teatro, ópera… símbolos da nova
civilización urbana.

2. VIDA E CULTURA BURGUESES
-Non é unha clase homoxénea: Alta burguesía, clases medias urbanas

O ámbito do privado: a casa
-A propiedade é o valor supremo da sociedade burguesa.
-A vivenda como símbolo do status social.
-A familia constitúe o piar da sociedade burguesa no ámbito privado. Desenvólvese na casa, que
constitúe un símbolo de status social.
-Salón das visitas, despacho, comedor de uso diario, cociña e habitacións do servicio, alcoba
matrimonial, etc.
-Acumulación de obxectos.
-Música: o piano.
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A institución familiar
-Garantía da permanencia da propiedade e de determinados valores sociais.
-Familia patriarcal. Inferioridade da muller (O ideal feminino, páx. 127).
-Importancia da opción matrimonial como forma de manter ou incrementar o status social.
-Dobre moral burguesa.

O vestido e a ocultación do corpo
-A roupa é outro elemento de diferenciación social: ostentación.
-O obxectivo da roupa é a ocultación do corpo.

A educación
-Instrumento de cohesión social.
-Creación dos sistemas educativos.
-Segregación social: ensino primario/ensino secundario e universidade.

O ocio e o deporte
-Centros de sociabilidade burguesa: café, casino, club privado, teatro, ópera.
-Redescubrimento da vida rural: excursións campestres, actividades de montaña, balnearios,
praias.
-Deporte.

3. CONDICIÓNS DE VIDA DAS CLASES TRABALLADORAS
A clase obreira
-Traballadores que venden a súa forza de traballo a cambio dun salario.
-Caracterízanse pola súa inseguridade económica.
-Ameaza para a sociedade establecida.

Os barrios obreiros (Informe sobre a cidade de Edinburg, páxs. 127-128))
-Proximidade ás fábricas.
-Barrios obreiros improvisados, carentes de todo tipo de servizos.
-Insalubridade da vivenda obreira (reflexos na novela da época: Dickens, Zola, Víctor Hugo).
Epidemias.
-Colonias industriais.

O traballo e o salario
-Longas xornadas de traballo (en 1870 estableceuse a xornada de 12 horas). Foi diminuíndo
(reivindicación das 8 horas).
-Traballo feminino e infantil (docs. páx. 128).
-Salarios moi baixos (doc. 3 páx. 108).
-Altas taxas de mortalidade.

A alimentación e o nivel de vida
-Nos primeiros momentos da industrialización, as condicións de vida e de traballo dos obreiros
foron pésimas.
-Negación de dereitos políticos e sociais ós traballadores.
-Alimentación baseada na fariña e na pataca.
-Gasto en vestimenta moi reducido.
-Relacións afectivas máis libres.
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4. O MOVEMENTO OBREIRO
As orixes do movemento obreiro
-Para facer fronte ás condicións de explotación na que se desenvolvía a vida das clases
traballadoras xurdiron organizacións estables para defender os seus dereitos.
-Conflitividade laboral e social (condicións de vida e de traballo, horarios, salarios, dereitos
políticos, etc.).
-En Gran Bretaña, berce da industrialización, están as orixes do movemento obreiro.

As primeiras asociacións de traballadores
-Nos primeiros tempos da industrialización as organizacións de traballadores estiveron
prohibidas: reivindicación do dereito de asociación e reunión.
-Sociedades de socorros mutuos.
-A folga.
-Sindicatos: das asociacións de oficios aos sindicatos de industria e os sindicatos nacionais.

As primeiras accións obreiras: ludismo
-Forma de protesta que consiste en destruír as máquinas. Xurde no sector textil (Petición dos
obreiros ingleses á Cámara dos Comúns, 1794,  páx. 60).

A loita política: cartismo
-Movemento de masas británico que aspiraba a acadar dereitos políticos para a clase traballadora
entre 1838 e 1848.
-Carta do Pobo: sufraxio universal, voto secreto… democratización do estado.
-Conseguiu que GB comezase a regular as relacións laborais.

5. TEORÍAS E DOUTRINAS SOCIAIS: O SOCIALISMO
-Elaboración de teorías que ofrecen modelos sociais e políticos alternativos ao capitalismo e á
sociedade burguesa. Proponen á eliminación da desigualdade social.

O socialismo premarxista (socialismo utópico)
-Owen, Saint-simon, Fourier, Proudhon, Babeuf, Cabet…

O marxismo (socialismo científico)
-Karl Marx e Friedrich Engels.
-Discípulos de Hegel.
-Materialismo histórico (doc. 8, páx. 114)
-Manifesto Comunista (1848)

-Loita de clases (doc. 7 páx. 114)
-Proletariado/burguesía (doc. páx. 128)
-Sociedade sen clases
-Internacionalismo
-A emancipación dos traballadores debe vir da súa propia man.
-Conciencia diferenciada da clase traballadora.

-As súas doutrinas están na base dos partidos socialistas.

6. A AIT E A APARICIÓN DO ANARQUISMO
A Asociación Internacional de Traballadores (1864-1876)
-Internacionalismo.
-Convivencia de distintas correntes do movemento obreiro, socialismo e anarquismo
nomeadamente.
-Anarquistas: non crían  na participación política dos traballadores nin na intervención do estado
nas relacións laborais.
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-Marxistas: participación política dos traballadores, folga, reclamación dunha lexislación
laboral…
-Os enfrontamentos entre marxistas e anarquistas están na base da desaparición da I
Internacional (Marx/Bakunin doc. páx. 128).

As orixes do anarquismo
-Bakunin. Socialistas antiautoritarios.
-Rexeitan a existencia dunha organización centralizada.
-Inimigos da participación política.
-Rexeitan o estado, que sería substituido por unha libre federación de colectividades.
-Non actúan nos partidos senón nos sindicatos.
-Folga xeral.

A comuna de París e a disolución da I Internacional
-Comuna de París (1871): primeira experiencia de goberno obreiro. Relacionar coa fase final da
unificación de Alemania (páx. 87).
-A derrota da Comuna está na base da desaparición da AIT (1876).
-Dende ese momento, o movemento obreiro queda dividido entre socialistas e anarquistas.

7. OS PARTIDOS SOCIALISTAS E A II INTERNACIONAL
-Nacemento dos partidos socialistas (partidos de masas): PSOE.
-Os socialistas crean a II Internacional.
-8 de marzo. Día da muller traballadora.
-1 de maio: día do traballo (doc. páx. 121).

CONCEPTOS: capitalismo, clase social, burguesía, éxodo rural, proletariado, sindicato,
ludismo, cartismo, socialismo utópico, marxismo, anarquismo, internacionalismo

COMENTARIO:  A I Internacional (páx. 128)


