
Aplicando as normas xerais que podes consultar no blog,  

analiza e comenta estes textos 
 

Diferenzas nos protagonistas da unificación italiana 

No proceso de unificación de Italia conviviron varias tendencias con obxectivos 

diferentes sobre como debía organizarse a nova nación. Aínda que todas tiñan 

como último obxectivo a unidade nacional, diferían nos métodos para lograla e, 

neste sentido, Cavour e Garibaldi representaban dúas vías moi diferentes. Unha 

delas tiña que triunfar sobre a outra para conseguir o mesmo fin. 

 

Dous homes disputan hoxe os destinos de Italia: dous homes, dous sistemas. Garibaldi 

e Cavour. A cuestión non é, entre os dous, de principios, non se trata da forma política; 

é cuestión de medios, sobre como se pode acadar un fin que os dous afirman ter en 

común: a unidade nacional. Cavour representa oficialmente a monarquía; Garibaldi 

acéptaa e cre que pode bautizar e consagrar á Italia unida. Non hai entre os dous (...) 

máis ca unha diferenza de método. Pero esta diferenza é tal, tan importante, que os 

dous homes, saibámolo ou non, están irreconciliablemente separados. É preciso que 

dos dous, un fracase e outro triúnfe. 

Garibaldi segue a vía directa; Cavour a oblicua. O primeiro está instintivamente 

inspirado pola lóxica da revolución; o segundo adopta deliberadamente a táctica 

oportuna para conseguir reformas. (...) Cavour non cre no pobo, non ama ao pobo. 

Nado no pobo, democrático por hábitos, educado na Xoven Italia, no culto das ideas, 

dos principios, Garibaldi ama ao pobo, cre nel. (...) Cavour arrebatou Niza a Italia; 

Garibaldi deu a Italia a illa de Sicilia. Cavour é pola forza ministro de Asuntos 

Exteriores; Garibaldi é o soldado cidadán da patria italiana. 

Guiseppe MAZZINI. Sobre a unidade italiana. 1860  

 

 

O movemento ludista en Galicia 

A reacción contra as máquinas foi un movemento espontáneo dos traballadores 

das fábricas que vían nelas unha desleal competencia. A reacción dos patróns 

obrigou a buscar novas vías de protesta polas condicións laborais e salariais. 

 

O luns 7 do actual houbo un pronunciamento de mulleres na fábrica da Palloza desta 

cidade. Parece que en lugar dos cigarros que se facían antes nesta fábrica, están agora 

ensaiando a construción doutros de diferentes feitura e cunhas follas que van 

engomadas, suprimíndolles os virxinias ou comúns e os de capa habana ou mixtos, e en 

vez deste crearon un obradoiro de pitillos cunha máquina para picar o tabaco. 

Como ámbalas dúas operacións son novas, non se prestan nin se axeitan a elas as 

cigarreiras, porque non saben facelos, tardando tanto en elaboralos que a penas sacan 

a terceira parte do xornal a que estaban afeitas. Isto, e o pouco satisfeitas que están do 

director da dita fábrica, alporizounas en termos que o expresado día 7, sobre a unha da 

mañá, alborotáronse aquelas 4.000 mulleres, arremeteron contra os xefes e 

empregados do establecemento, destruíron todo o tabaco picado, pitos e folla que 

tiveran a man, e o que había tempo que estaban elaborando, pisándoo e botándoo todo 

ó mar, rompendo en mil anacos as máquinas novas para picar o tabaco, e que se din 

custaron 14.000 pesos, botándoas ao mar, o mesmo que os mobles, papeis, libros  de 

caixa e efectos que atoparon nas habitacións do director. 
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