
A revolución agraria 

 
A finais do século XVIII comezaron a experimentarse una serie de cambios na 

agricultura e na gandería que ocasionaron unha profunda transformación do sistema 

tradicional. 

 

Para coñecer algo máis sobre estes cambios, busca información e redacta un informe no 

que desenvolvas cuestións como: 

 

-Que se entende por revolución agraria? 

-Cando e onde tiveron lugar os primeiros indicios dos cambios? 

-Como se foron espallando e a que ritmo? A través de mecanismos? 

-En que consistiu a principal innovación nos sistemas de cultivo? 

-Como repercutiu o cultivo de forraxes na gandería? 

-Que papel desempeñaron as máquinas? Que consecuencias provocaron na man de obra 

campesiña? 

-Como e cando se introduciron estes cambios en Galicia? 

 

Para completar o teu traballo podes analizar e comentar o seguinte documento que fai 

referencia directa ao tema tratado: 

 

A eliminación do barbeito 
A agricultura deste país e a de Inglaterra hai cincuenta anos eran imperfectas e quizais 

case similares; aquí, dende entón, permaneceu practicamente estancada, mentres que 

aló avanzou continuamente. Unha breve comparación do estado actual dunha e outra 

agricultura amosará ata que 

punto distanciáronse. 

O método americano: os 

barbeitos improdutivos 

preceden ás colleitas; despois 

das colleitas xeralmente sóese 

abandonar a terra ás malas 

herbas e á herba natural de 

calidade pobre ata que o chan 

recupera de novo a súa 

fertilidade; mentres tanto o 

campesiño dedica o seu 

traballo sucesivamente ás 

demais parcelas. 

O método inglés, con variacións debidas á terra e as circunstancias, é o seguinte: 

cando se rotura un campo, é abonado con toda a forza de que dispón o campesiño, e 

sácalle o que se chama a colleita de barbeito, ou sexa, unha colleita que require o 

emprego frecuente do arado ou da aixada, tal como os nabos, as patacas, as xudías, 

etc. Logo seméntase a terra con algún tipo de gran ou trevo; este último continúa ás 

veces por dous ou tres anos no mesmo campo, ata que, despois de aralo unha vez, é 

sementado de trigo. Este curso, ou rotación de cultivos, renóvase sucesivamente na 

mesma orde e a terra nunca queda desocupada ou descansando, como se soe dicir. 

Informe da Sociedade de Filadelfia para a promoción da agricultura. 1785 

 


