
Tema 2. LIBERALISMO E NACIONALISMO 

1. O LIBERALISMO 

O liberalismo é unha ideoloxía e unha práctica política e económica que defende a 
liberdade como principio básico de todas as actividades humanas. Xurdiu a finais do século 
XVIII e constituíu a base dos programas das revolucións burguesas que trataban de 
eliminar o sistema vixente no Antigo Réxime. Estas revolucións que afectaron a Europa e 
América nas décadas finais do século XVIII e iniciais do XIX.  

O liberalismo defende:  

 O individuo. É a base sobre a que se deben establecer as relacións políticas, sociais e 
económicas 

 A existencia de dereitos e liberdades individuais que toda sociedade debe defender e 
protexer (liberdade de opinión, de relixión, liberdade de mercado...) 

 A propiedade individual, garantida e protexida pola lei. 

 A igualdade xurídica de todas as persoas ante a lei, eliminando calquera privilexio 
legal.  

 A participación política dos cidadáns no goberno mediante a elección dos seus 
representantes (dereito de voto ou sufraxio), xustificada porque a soberanía reside na 
nación (soberanía nacional) formada polo conxunto de cidadáns que viven nun país.  

 A separación de poderes de acordo coa función que desempeñan: executivo 
(Goberno), lexislativo (Parlamentos) e xudicial (tribunais).  

 A existencia dunha Constitución, lei suprema na que se recollen por escrito os 
dereitos, as liberdades e as bases políticas. 

 O Estado de Dereito: todas as institucións deben estar suxeitas ás leis vixentes e as 
autoridades deben ser responsables ante a xustiza das súas actuacións.  

 
Antigo Réxime Liberalismo 

Estamento Individuo 

Dereitos colectivos Dereitos individuais 

Vinculacións, morgados, mans mortas Propiedade privada 

Privilexios fiscais e legais Igualdade legal 

Monarquía absoluta de dereito divino 

Participación política 

Separación de poderes 

Estado de Dereito 
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Os principios do Liberalismo respondían aos intereses da burguesía e do resto dos 
privilexiados que, mediante toda unha serie de revolucións, puxeron fin ao Antigo Réxime 
en América e Europa. Sen embargo, unha vez conseguido o trunfo do Liberalismo, púxose 
de manifesto que os obxectivos da burguesía (próspera, educada e centrada na industria, o 
comercio e os negocios) eran diferentes dos do resto dos non privilexiados (analfabetos e 
pobres: campesiños, traballadores urbanos, artesáns...). 

De aí que no século XIV o liberalismo se dividise en DÚAS TENDENCIAS que reflectiron os 
intereses encontrados da burguesía e das clases traballadoras. O liberalismo doutrinario 
era restritivo e liberalismo democrático, progresista. Exemplo desta división foi o 
recoñecemento do dereito de sufraxio; uns defendían o sufraxio censatario ou restrinxido 
—exercido só por homes cun certo nivel de riqueza ou cultura— e outros o sufraxio 
universal, exercido por todos os cidadáns maiores de idade, que é a base da democracia. 

2. O ESTALIDO DA REVOLUCIÓN FRANCESA 

Entre as CAUSAS que orixinaron a Revolución francesa destacan: 

 A crise económica, causada por unha sucesión de malas colleitas que provocaron a 
suba do prezo dos alimentos e o descontento popular. 

 A crise social. A burguesía, coñecedora das ideas da Ilustración e enriquecida polo 
crecemento comercial do século XVIII, amosábase descontenta ante a súa marxinación 
política fronte aos privilexiados. 

 A crise financeira da monarquía francesa, por os gastos e a débeda acumulada 
superaban aos ingresos.  

En Francia, no 1789 reinaba Luis XVI. Ante a situación crítica da facenda, os ministros 
propuxeron a necesidade de realizar unha reforma fiscal que obrigase á aristocracia a pagar 
impostos. Esta proposta foi rexeitada pola nobreza que, ademais, esixiu a CONVOCATORIA 

DOS ESTADOS XERAIS (nome co que se coñecía ao parlamento francés no Antigo Réxime). 
A composición dos Estados Xerais era estamental: estaban formados por representantes da 
nobreza, do clero e do Terceiro Estado (non privilexiados). Segundo a tradición que se 
remontaba á Idade Media, cada estamento tiña un único voto. 

Os representantes do Terceiro Estado esixiron o voto por persoa co obxectivo de facerse 
co control das decisións que se tomasen. Ante negativa do monarca, os deputados do 
Terceiro Estado erixíronse en ASEMBLEA NACIONAL que, en aplicación do principio de 
soberanía nacional, convertíase na lexítima representante da nación francesa e , por tanto, 
na única que podía lexislar. 

O rei tentou disolvela, pero os rebeldes continuaron reunidos pois continuaban co apoio 
das clases populares de París (toma da Bastilla) e do campo (Gran Medo). 
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3. A EVOLUCIÓN DA REVOLUCIÓN FRANCESA 

Fases 

 Monarquía constitucional (1789-1792). Estaba apoiada pola burguesía conservadora 
que aspiraba chegar a un acordo co rei e cun sector dos privilexiados para abolir o 
Antigo Réxime e impoñer o liberalismo. 

 República democrática (1792-1794). Foi impulsada pola burguesía radical e os 
sectores populares, que aspiraban a unha transformación máis fonda da sociedade nun 
sentido democrático e igualitario. 

 República burguesa (1794-1799). Supuxo unha volta ao poder da burguesía 
conservadora, que consagrou o predominio dos propietarios. 

Grupos políticos 

 Absolutistas (ou realistas), opostos á revolución e partidarios da volta ao Antigo 
Réxime. Contaban co apoio maioritario do clero e da nobreza. 

 Monárquicos constitucionalistas. Eran partidarios de establecer unha monarquía de 
corte liberal, na que o rei tivese que gobernar de acordo cunha constitución redactada 
polos representantes do pobo. Era un grupo que contaba co apoio da burguesía 
conservadora. 

 Republicanos moderados (ou xirondinos). Rexeitan a monarquía como forma de 
goberno. Queren afondar nas medidas políticas do liberalismo pero son reacios ás 
medidas sociais e democratizadoras que desexan as clases populares (igualdade social, 
económica). 

 Republicanos radicais (xacobinos). Rexeitan a monarquía como forma de goberno. 
Contan co apoio da burguesía radical e das clases populares e asumen as súas 
reivindicacións igualitarias e democratizadoras. 

3.1. A monarquía constitucional (1789-1792) 

Contando co apoio popular, a Asemblea Nacional comezou a lexislar para converter 
Francia nunha monarquía constitucional e parlamentaria. Entre as medidas que aprobou 
destacan: 

 A abolición do réxime feudal, eliminando o réxime xusridiccional que permitía aos 
señores (nobres e eclesiásticos) establecer taxas, nomear cargos e administrar xustiza 
nus seus señoríos. 

 A Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán, que recoñece como dereitos 
inalienables a igualdade ante a lei, a liberdade e a propiedade individual. 
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 A Constitución de 1791, a primeira en Europa. Establece a monarquía como réxime 
político, a separación de poderes, a igualdade legal e o sufraxio censatario. 

A labor da Asemblea contaba coa oposición da nobreza, do clero e do rei, que amosou a 
súa desconformidade con estas medidas e pediu axuda aos reinos veciños para derrocar ao 
novo réxime. Cando intentaban fuxir de Francia a familia real foi descuberta e apresada, 
acusada de traizón. Paralelamente proclámase a I República francesa. 

3.2. A República democrática (1792-1794): os xacobinos 

Proclamada a República, levouse a cabo o xuízo contra Luis XVI e a raíña María Antonieta 
que rematou na súa execución na guillotina. Este feito tivo unha enorme resonancia entre 
as nacións europeas, que formaron unha coalición europea contra a Francia revolucionaria. 

Apoiados polas clases populares e ante o perigo de invasión, os xacobinos fixéronse co 
poder establecendo unha política baseada en: 

 Para responder ás demandas dos sans-culottes, leváronse a cabo medidas socias (control 
dos prezos do trigo, ensino obrigatorio, distribucións dos bens confiscados aos 
contrarrevolucionarios…).  

 Terror, nome que recibiu a persecución dos sospeitosos de conspirar contra a 
revolución e os seus líderes. 

 A formación dun exército nacional para loitar na guerra contra as monarquías 
europeas mediante a leva en masa (recrutamento forzoso sen distincións de clase). 

 Ademais tentouse establecer unha sociedade totalmente nova, cun novo calendario e 
unha nova relixión: o culto á Razón. 

3.3. A República burguesa (1794-1799): os xirondinos 

No 1794 produciuse un golpe de Estado que depuxo aos xacobinos e devolveu o poder á 
burguesía moderada. O seu obxectivo era manter os principios políticos do liberalismo 
pero desprovistos de contido social. Para iso: 

 Aboliron as medidas aprobadas polos xacobinos e levaron a cabo unha dura represión 
dos radicais (Terror branco) 

 Proclamaron unha nova Constitución (1795), que lle outorgaba o poder executivo a 
un  Directorio formado por cinco membros e restablecía o sufraxio censatario. 

O Directorio dependía cada vez máis do exército necesario para manter a orde pública no 
interior (revoltas radicais e contrarrevolucionarias) e no exterior, na guerra contra as 
monarquías europeas (onde ademais as tropas francesas obtiñan grandes vitorias). A 
crecente popularidade do exército favoreceu o ascenso político do xeneral NAPOLEÓN 
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BONAPARTE. Respaldado polas súas vitorias e polo apoio da burguesía, en 1799 Napoleón 
deu un golpe de Estado que inaugurou unha nova etapa: o Consulado. 

3.4. As mulleres na Revolución francesa 

A burguesía que se rebelou contra o Antigo Réxime tiña unha ideoloxía moi clara respecto 
ao papel da muller na sociedade. A muller era a “raíña do fogar” e, como tal, debía 
obedecer a autoridade do seu marido, asumindo que as súas competencias se reducían á 
esfera privada como nai e esposa, coidadora e educadora dos fillos. As mulleres, por 
tanto, non debían participar na esfera pública da política ou dos negocios nin pretender 
ser independentes. 

Desmentindo esta imaxe, as mulleres desempeñaron na Revolución francesa un papel moi 
activo na esfera pública desde os primeiros acontecementos. En 1789, ante a carestía e 
escaseza de pan en París, entre as mulleres xurdiu un clamor “Imos pedirlle pan ao 
panadeiro de Versalles”. Referíanse a Luis XVI. Unha marcha de mulleres dirixiuse ao 
palacio real e obrigaron á familia real a trasladarse á capital. As mulleres fundaron clubs 
patrióticos e participaron activamente nas asembleas revolucionarias.  

As mulleres beneficiáronse de medidas como o matrimonio civil, divorcio, supresión da 
desigualdade fronte á herdanza, recoñecemento dos fillos en plano de igualdade… Aínda 
así as reivindicacións das mulleres non foron ben aceptadas polos líderes revolucionarios, 
mesmo polos máis radicais que rexeitaron outorgarlles a igualdade legal e buscaron 
excluílas progresivamente da vida política.  

O caso da escritora OLYMPE DE GOUGES ilustra  este proceso. En 1791, Olympe de 
Gouges publicou a Declaración dos dereitos da muller e da cidadá. Sostiña que a revolución 
abolira a escravitude feudal fronte aos señores pero non a da muller respecto ao home. O 
activismo de Gouges fíxose molesto para os líderes revolucionarios. Pola súa oposición á 
execución de Luis XVI foi xulgada pola Convención xacobina e guillotinada.  

4. O IMPERIO NAPOLEÓNICO 

4.1. O Consulado (1799-1804) 

O goberno de Napoleón tivo un dobre significado para Francia: por unha banda puxo fin á 
revolución propiamente dita; mais pola outra consolidou os logros da revolución burguesa 
coas seguintes medidas: 

 Reforma administrativa de tipo centralista 

 Código civil escrito e igual para tódolos cidadáns 

 Concordato que restablece as relacións coa Igrexa católica 

 Reforma do sistema de ensino 
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O prestixio de Napoleón ía en aumento grazas ao restablecemento da orde no interior e ás 
brillantes vitorias militares no exterior. Progresivamente foise facendo co poder ata que en 
1804, no cumio da súa popularidade, deu un novo golpe de Estado polo que se proclamou 
emperador. 

4.2. O Imperio napoleónico 

Napoleón propúxose facer unha nova Europa controlada polo Imperio francés. A era 
napoleónica estivo marcada por: 

 As vitorias militares e anexión de territorios. Grazas ás súas vitorias sobre as 
potencias europeas (Austerlitz, Jena, Ulm), Napoleón reorganizou o mapa europeo, 
anexionando territorios para Francia, establecendo novos reinos e colocando membros 
da súa familia á fronte destes territorios 

 A expansión das ideas liberais e espertar dos nacionalismos. A ocupación francesa 
supuxo a creba do Antigo Réxime nos Estados dependentes, nos que as autoridades 
napoleónicas puxeron en marcha MEDIDAS DE CORTE LIBERAL (proclamación de 
Códigos Civís, supresión dos dereitos feudais, do décimo…). Pero, ao mesmo tempo, a 
conquista estimulou os SENTIMENTOS NACIONALISTAS dos pobos ocupados, que se 
resistirán á presenza francesa. 

 O bloqueo continental. A superioridade francesa na terra non tivo correspondencia 
no mar, onde a flota francesa era derrotada por Inglaterra (Trafalgar, 1805). Entón, 
Napoleón intentou establecer un BLOQUEO CONTINENTAL contra Inglaterra, pechando 
os portos europeos aos barcos e mercadorías inglesas. O seu obxectivo era derrotar a 
Inglaterra provocando o seu colapso económico. 

 O fracaso das invasións de España e Rusia. En ESPAÑA, os intentos de conquista 
(1808) deron paso a unha guerra prolongada e moi gravosa para as forzas napoleónicas. 
O fracaso do intento de conquista de RUSIA, no 1812, certificou o declive do imperio 
napoleónico que chegou ao seu fin no 1814. 

No ano 1814, unha coalición de potencias europeas invadiron Francia e aboliron as 
institucións liberais en toda Europa. Napoleón foi enviado á illa de Elba, da que fuxiu no 
1815 para gobernar Francia de novo no chamado IMPERIO DOS CEN DÍAS. Derrotado en 
Waterloo, foi encarcerado na illa de Santa Elena onde morreu no 1821. 
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5. A RESTAURACIÓN: A EUROPA DO CONGRESO DE VIENA 
 

Os reinos vencedores de Napoleón, reunidos nun Congreso en Viena en 1815, tomaron 
as seguintes medidas encamiñadas a volver ao estado de cousas previo á Revolución 
francesa e o Imperio napoleónico: 

 Restableceron o Antigo Réxime e o absolutismo. 

 Repuxeron aos monarcas absolutos nos seus tronos (lexitimismo). 

 Remodelaron o mapa de Europa, volvendo a Francia ás súas antigas fronteiras e 
procurando o equilibrio internacional (impedir que un reino fose máis poderoso que 
os demais). 

Para asegurar o absolutismo e evitar a posibilidade dunha nova revolución, estableceuse o 
Tratado da Santa Alianza (1815), no que os monarcas europeas se comprometían a 
prestarse axuda mutua para manter o absolutismo, e establecían o DEREITO DE 

INTERVENCIÓN militar a favor dun rei obrigado a reinar baixo os principios liberais 
recollidos nunha constitución. 

6. O NACIONALISMO 

Considérase unha nación que é unha comunidade de individuos que vive nun TERRITORIO 
e que ten a conciencia ou o SENTIMENTO DE PERTENCER A UN COLECTIVO cuns trazos 
comúns que os diferencian das demais nacións. Pero, cando se trata de destacar cales deben 
ser os elementos definidores básicos dunha nación, xorden tendencias: 

 A liberal (ou francesa): ten a súa orixe na Revolución Francesa e no pensamento 
ilustrado. A nación está formada polo conxunto de cidadáns libres e iguais que teñen a 
vontade de dotarse unhas institucións e leis comúns e comparten un mesmo proxecto 
política. Neste concepción non importan as diferenzas culturais ou étnicas.  

 A orgánico-historicista: a nación concíbese como una entidade case viva, xa que 
existe con independencia dos seus integrantes e incluso está dotada dun espírito propio. 
As nacións son o resultado dun pasado común, no que foron forxándose toda unha 
serie de tradicións, costumes, lingua e incluso uns trazos raciais que comparten os seus 
integrantes. Deste xeito, a pertenza a un grupo nacional non é voluntario senón que é 
hereditario. 

O nacionalismo é a corrente política que defende o DEREITO DE AUTODETERMINACIÓN 
das nacións, é dicir, o dereito dos pobos a defender a súa soberanía, establecendo cotas de 
autogoberno e mesmo chegando a formar Estados independentes. Segundo a natureza das 
súas demandas podemos clasificalos en dous grupos: 
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 De afirmación, cando os nacionalistas loitan por conseguir que a súa comunidade 
consiga a independencia. Este proceso pode realizarse mediante a separación dun 
Estado máis amplo – nacionalismos separatistas – ou a través da unión territorios 
repartidos entre distintos Estados – nacionalismos de unificación –. 

 De consolidación ou de Estado, aqueles nacionalismos que defenden a integridade, os 
valores e o engrandecemento dun Estado xa independente. 

O nacionalismo non está ligado a ningunha ideoloxía determinada e, polo tanto, pódese 
combinar con distintos programas políticos e sociais, tanto de esquerdas como de dereitas 
(aínda que xeneralmente as esquerdas rexeitaron o nacionalismo por considerlos un medio 
máis de dominación das clases traballadoras por parte da clase capitalista). 

É importante sinalar que as nacións non existen dende tempos inmemoriais. Son o 
produto de factores que xorden no século XIX: 

 A IMPLANTACIÓN DO LIBERALISMO, que fixo necesario buscar novos xeitos de 
fundamentar o poder político (unha vez eliminado a orixe divina do poder) e que, ao 
poñer en práctica unha política de unificación e centralización, espertou as 
reivindicacións locais e rexionais. 

 O PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN que alterou dramaticamente ás sociedades 
europeas, tanto no aspecto social e laboral como no aspecto familiar e cultural. Estas 
transformacións, tan rápidas e fondas, xeraron que, fronte ao mundo das máquinas e 
das cidades, se reivindicase o popular, o folclore e as costumes locais, base de moitas 
reivindicacións nacionais. 
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4. AS VAGAS REVOLUCIONARIAS 

Malia os acordos establecidos no Congreso de Viena polos monarcas absolutistas, toda 
unha serie de factores dificultaban o retorno ao Antigo Réxime: 

 O desenvolvemento da sociedade de clases. A BURGUESÍA aumentara o seu número 
e importancia grazas á revolución industrial. Paralelamente, entre as clases populares,  a 
industrialización dera lugar á aparición dunha nova clase social: o PROLETARIADO 
(obreiros e traballadores fabrís).  

 A influencia do Liberalismo. O exemplo da Revolución francesa e as 
transformacións derivadas da ocupación napoleónica fortaleceron o liberalismo, 
principalmente entre a burguesía e as clases populares. A pesar das súas diferenzas, 
ambos grupos compartían un obxectivo común: a fin do Antigo Réxime e a 
implantación dos principios do Liberalismo (dereitos e liberdades individuais, 
constitución, separación de poderes, participación política, igualdade legal).  

 O auxe do nacionalismo. A loita contra a ocupación napoleónica estimulara o 
desenvolvemento de sentimentos nacionalistas que entraron en contradición cos 
principios da Restauración. Moitos Estados europeos eran grandes imperios (Imperios 
austríaco, ruso e turco) compostos por pobos moi distintos nos que axiña agromaron 
movementos de reivindicación nacional.  

Estes factores incidían, en maior ou menor medida, no conxunto dos países europeos, de 
xeito que os levantamentos nun país e as súas reivindicacións coincidiron e foron imitados 
noutros. É por isto que falamos de VAGAS REVOLUCIONARIAS e non de revolucións 
concretas: 

 As revolucións de 1820. Salienta o caso de GRECIA, que se sublevou contra a 
dominación turca e logra a súa independencia. Tamén foi exitoso o levantamento das 
COLONIAS ESPAÑOLAS contra a metrópole, que acadan na súa independencia no 1824. 

 As revolucións de 1830, que deron lugar a implantación de réximes liberais 
conservadores en diferentes países europeos (Francia, España). 

 As revolucións de 1848, nas que as ideas democráticas e nacionalistas tiveron un 
importante protagonismo. Na Europa occidental, os traballadores demandaron o 
sufraxio universal e medidas que favorecesen a igualdade social. Na Europa oriental as 
revoltas demandaron sobre todo a independencia fronte a dominación dos grandes 
imperios, principalmente o austríaco. 

5. AS UNIFICACIÓNS DE ALEMAÑA E ITALIA 

Na segunda metade do século XIX producíronse os procesos de unificación de Italia e 
Alemaña, que presentaron unha serie de semellanzas: 
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 En ambos casos, reivindicábase a independencia de territorios que estaban repartidos 
entre distintos Estados e imperios. 

 A unidade foi dirixida polo territorio máis desenvolvido de cada un dos países 
(Piemonte en Italia e Prusia en Alemaña). 

 As dúas unificacións conseguíronse despois de anos de intensos conflitos armados. 

 A burguesía foi a clase dirixentes dos novos Estados; pero para asegurar o seu 
predominio tivo que pactar cos antigos privilexiados e isto deulle ao liberalismo destes 
países un carácter conservador, especialmente en Alemaña. 

Italia 

Italia estaba dividida en varios Estados, algúns dependentes do Imperio austríaco e outros 
independentes: o Papado, o reino das Dúas Sicilias e o de Piamonte.  

O protagonismo do proceso unificador será do reino do Piamonte, que gozaba dun certo 
prestixio na península Itálica xa que estaba gobernado por unha dinastía italiana que 
ademais aceptara unha monarquía constitucional.  

A unificación foi rápida: favorecido por toda unha serie de alianzas internacionais ao seu 
favor, o exército do Piamonte conseguiu importantes vitorias contra Austria e evitou 
ademais que os camisas vermellas de Garibaldi, que liberaran o sur, establecesen unha 
república democrática. O último territorio en ser anexionado foron os Estados Pontificios 
en 1870. Italia convertíase entón nun único reino, con capital en Roma e Víctor Manuel II 
como soberano. 

Alemaña 

Alemaña estaba fraccionada en 36 Estados. A pesar desta fragmentación, entre os alemáns 
existía unha forte conciencia de formar unha nación propia, estimulada polos intelectuais e 
pola existencia dunha unión de alfándegas (Zollverein).  

O principal problema para a unificación era a forte rivalidade entre os dous Estados 
alemáns máis poderosos: Prusia e Austria. Así o nacionalismo alemán dividiuse entre os 
partidarios da GRAN ALEMAÑA (que incluiría Austria e o seu imperio) e da PEQUENA 

ALEMAÑA (arredor de Prusia). 

Finalmente, Prusia converterase no motor da unificación, que foi deseñada por Otto von 
Bismarck, chanceler alemán dende 1862. A través dunha serie de guerras (contra 
Dinamarca, Austria e Francia) Bismarck conseguiu unir tódolos estados alemáns baixo 
Prusia e excluíndo a Austria. En 1871, proclamouse o II REICH ALEMÁN, co rei de Prusia 
elevado á categoría de KAISER (emperador). 
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A supremacía de Prusia no novo Estado traduciuse no predominio dunha ideoloxía moi 
conservadora e militarista e dos sectores sociais máis reaccionarios. Ademais, para os 
partidarios da Gran Alemaña, a exclusión de Austria deixaba a unificación por rematar. 


