
1º Bacharelato. Historia do Mundo Contemporáneo. Temas 1 e 2.

Tema 1 – O antigo réxime.

Explica que era o openfield.
Eran os campos abertos. Grandes extensións de terreo sen valados que podían ser de propiedade individual
ou colectiva. Dedicábanse ao cultivo de cereais fundamentalmente. Predominaron en case toda Europa, sobre
todo no sur e no leste.

Explica que era o bocage.
Eran os campos pechados, parcelas pequenas delimitadas por valados ou sebes, con cultivos diversificados.
Era a paisaxe agraria típica da Europa atlántica (Illas Británicas e norte de Francia).

Que era o señorío xurisdicional.
Era un feudo ou territorio no que o señor exercía xustiza, nomeaba cargos ou percibía impostos polo uso dos
monopolios  señoriais  (forno,  muíño,  bodega,  pastos,  etcétera).  Este  dereito  permitíalle  ao  señor  ter
inmunidade respecto ao poder do rei (Era similar a un reino dentro do reino).

Que era o décimo e a quen se entregaba?
Os campesiños no réxime señorial tiñan que entregar ao clero o décimo eclesiástico, un dez por cento da
colleita.

Explica o domestic system e que beneficios tiña.
Desde  o  século  XVII  desenvolveuse  o  sistema  de  traballo  a  domicilio  (domestic  system)  para  escapar  á
regulación gremial. Un investidor compraba as materias primas e as repartía entre os campesiños nos meses
de descanso agrícola. Na casa, os campesiños realizaban o produto. O investidor recollía o produto e o vendía
a prezo libre. Os beneficios foron que permitiu aumentar a produción e reducir os prezos.

Que eran as Compañías de Indias? Pon exemplos.
As metrópoles europeas tiñan o monopolio do comercio nas súas colonias. As Compañías de Indias foron
grandes compañías privilexiadas, patrocinadas polos gobernos, que se xeralizaron no século XVII. Exemplos
importantes foron as de Inglaterra, as Provincias Unidas e Francia.

Como se dividía a sociedade do antigo réxime?
Dividíase en tres estamentos, ou grupos sociais, con escasa mobilidade entre eles: a nobreza, o clero e o
terceiro estado ou xente do común. A nobreza e o clero, que constituían unha minoría da poboación, gozaban
de grandes privilexios: non pagaban impostos, tiñan leis e tribunais propios, posuían as terras, dominaban os
cargos da Administración, etcétera. Mentres que a xente do común se ocupaba das actividades productivas
(mantiñan a toda a sociedade) e carecía de privilexios.

Que era a monarquía absoluta e como se foi impoñendo en Europa?
A monarquía era a forma de goberno que dominou en Europa, nela, o poder supremo está en mans dunha
soa persoa chamada rei, soberano, emperador, monarca ou príncipe. Ao longo da Idade Moderna os reis foron
incrementando o seu poder. Desde mediados do século XVII, seguindo o exemplo de Luis XIV en Francia, foise
impoñendo a monarquía absoluta, na que o rei concentraba todos os poderes e gobernaba sen convocar nin
escoitar ao Parlamento.

Explica o despotismo ilustrado e pon exemplos.
Durante o século XVIII, moitos reis europeos querían ser absolutos e manter ou ampliar o seu poder, pero
tamén querían solucionar os problemas económicos e sociais dos seus países. Para conseguilo, formularon
reformas baseadas nunha corrente filosófica nova, a Ilustración. As reformas intentaron reforzar o Estado,
centralizar  a  Administración,  profesionalizar  o  exército  e  reducir  o  poder  dos  Parlamentos.  Intentouse
mellorar a economía desenvolvendo a industria e o comercio e co avance da ciencia e da educación.
En ningún caso o rei cedeu nada do seu poder absoluto, e ningunha destas reformas alterou a base do Antigo
Réxime, xa que a nobreza e o clero seguían sendo os apoios do rei. O despotismo ilustrado intentaba reformar
a  sociedade  sen  cambiar  as  súas  estruturas,  o  que  a  medio  prazo  se  mostrou  imposible.  O  lema  do
despotismo ilustrado era "todo para o pobo pero sen o pobo", era un sistema paternalista que se xustificaba
en facer  ben ao  pobo pero  sen deixalo  participar.  Exemplos  de  monarcas  ilustrados  foron  Carlos  III  en
España, Federico II o Grande en Prusia, Catalina II en Rusia ou Xosé I en Austria.

Como se estableceu o réxime parlamentario en Inglaterra e en que consistíu?
En Inglaterra os reis intentaron consolidar o absolutismo, pero o Parlamento promoveu dúas revolucións na
defensa dos seus dereitos.  A primeira acabou coa execución do rei  Carlos  I  en 1649,  e  a segunda,  coa
destitución e exilio  do rei  Xacobe II  en 1688.  Un ano despois,  o  rei  Guillerme III  tivo que asinar unha



Declaración de Dereitos (Bill of Rights), que sometía o poder do rei ao Parlamento, sobre todo en materia fiscal
e política exterior. O rei dirixía o goberno (poder executivo) e o Parlamento tiña o poder lexislativo (Crear novas
leis). O rei podía disolver o Parlamento, pero debía convocar outro, e o Parlamento controlaba o poder do rei.

Cales foron as bases do pensamento ilustrado?
O predominio  da razón como criterio  de  verdade,  fronte  ás  autoridades  (sabios  antigos),  á  tradición,  ao
sobrenatural e á superstición.
A crítica aos trazos da sociedade, da cultura ou da relixión que se opoñían á razón.
A autonomía do poder civil, que debía controlar ao poder eclesiástico (da Igrexa).
A tolerancia, respecto pola pluralidade de ideas ou de crenzas relixiosas dos demais.
O interese pola economía e o progreso material, para alcanzar a felicidade.
A educación, para difundir a razón.
O interese polas ciencias experimentais e pola súa aplicación práctica.

Quen foi John Locke e que ideas defendeu na súa obra?
Foi un pensador político e filósofo inglés do século XVII.
A súa obra foi o fundamento do liberalismo político. Criticou o absolutismo e defendeu o dereito de rebelión
fronte a tiranía. Defendeu a división de poderes do Estado, uns debían aprobar as leis (poder lexislativo) e
outros debían gobernar (poder executivo). Opinaba que os homes son libres e iguais por natureza, pero para
manter eses principios era preciso un dereito político baseado nun pacto social.

Que foi a Enciclopedia e quen a levou a cabo?
Foi un diccionario que quixo reunir todo o saber do seu tempo. Chamada Enciclopedia ou Diccionario razoado
das ciencias, das artes e dos oficios, apareceu en 1751. Foi redactada por un grupo de filósofos ilustrados que
defendían a tolerancia, a modernización da economía e o interese pola ciencia e a técnica. Os seus directores
foron o filósofo Denis Diderot e o matemático d'Alembert. Tivo un grande éxito, pero Diderot foi encarcerado
durante un tempo por criticar ao goberno do rei, e moitos volumes da Enciclopedia foron censurados polo
poder da Igrexa e polo absolutismo do rei.

Explica o pensamento de Montesquieu.
O barón de Montesquieu era un filósofo ilustrado francés admirador das institucións do parlamentarismo ou
liberalismo británico. A súa obra máis importante foi O Espírito das Leis (1748). Nela defendía, para evitar o
abuso  de  poder,  a  división  de  poderes,  seguindo  o  modelo  inglés.  O  poder  lexislativo,  crear  as  leis,
correspondía aos Parlamentos, en que debían estar representados todos os grupos sociais. O poder executivo
(gobernar) debía estar en mans do rei. O poder xudicial debía ser independente (xuíces independentes).

Explica a personalidade de Voltaire.
Voltaire era un filósofo ilustrado francés inimigo do fanatismo, da intolerancia e da superstición relixiosa.
Criticaba moitos aspectos da sociedade e da relixión do seu tempo. Admiraba o parlamentarismo inglés. Foi
amigo e traballou para Federico II de Prusia, o déspota ilustrado. Foi autor de obras filosóficas e históricas.

Explica as ideas de Rousseau.
Rousseau foi un filósofo ilustrado nado en Xenebra (Suíza). A súa obra principal é o Contrato social, na que
defendeu  que  o  ser  humano  é  bo  por  natureza,  pero  a  sociedade  o  corrompe,  converténdoo  nun  ser
insolidario. Por iso as persoas establecen unha lei de obrigado cumprimento que regule a convivencia social e
ceden a súa soberanía a un poder superior, representado nun Goberno e nunhas institucións. Pero estes
teñen a obriga de lexislar e gobernar para o ben común, ou do contrario as persoas poden rebelarse e
depoñelos.

Tema 2 – As revolucións liberais.

Como se independizaron os Estados Unidos de América?
En 1776, as trece colonias de Gran Bretaña en Norteamérica, firmaron conxuntamente unha declaración de
independencia, redactada por Thomas Jefferson, pola que nacían os Estados Unidos de América.
Gran Bretaña non recoñeceu esta declaración, pero as colonias fixeron fronte á guerra contra os ingleses.
En 1783, xa derrotada Inglaterra tivo que aceptar a independencia dos Estados Unidos.

Como se organizaron os Estados Unidos de América?
En 1787, os trece Estados pactaron a creación dunha república federal, na que cada Estado conservaba gran
parte da súa soberanía, pero cedendo competencias ao goberno central ou federal.



Como se creou a Constitución dos Estados Unidos? Quen foi o seu primeiro presidente? Que repercusións
tivo a Independencia norteamericana?
A Constitución dos Estados Unidos foi a primeira constitución do mundo. Foi redactada en 1787, entrou en
vigor en 1789 e baseábase nos principios liberais. Establecía a separación de poderes: executivo (presidente
dos Estados Unidos), lexislativo (Congreso) e xudicial (Tribunal Supremo e tribunais inferiores).
En 1789, George Washington foi o primeiro presidente da Unión.
A influencia do modelo norteamericano foi  enorme,  foi  imitado por outros  pobos (na independencia das
repúblicas de latinoamérica, ou na Revolución francesa, por exemplo).

Que eran os Estados Xerais franceses? Por que os convocou Luis XVI?
Os Estados Xerais eran unha asemblea de representantes dos tres estamentos (nobreza, clero e xente do
común ou terceiro estado).
Luis XVI os convocou porque en 1789 a monarquía francesa estaba en creba financieira e os privilexiados
(nobreza e clero) negábanse a axudar ao Estado pagando impostos.

Cales foron as peticións do terceiro estado nos Estados Xerais de 1789 en Francia? Foron aceptadas? Por
que?
Os representantes do terceiro estamento, a maioría membros da burguesía, esixiron que as reunións fosen
conxuntas e que se votase por individuos e non por estamentos (xa que eran o estamento máis numeroso,
pero só tiñan un voto, mentres entre a nobreza e o clero (privilexiados) xuntaban dous votos). Así querían
controlar as decisións por maioría numérica.
Pero estas peticións non foron aceptadas, porque os privilexiados negáronse.

Que fixeron os representantes do terceiro estado francés en 1789, ante a negativa dos privilexiados ás súas
peticións nos Estados Xerais?
Os representantes do terceiro estamento, co apoio dalgúns do baixo clero e da baixa nobreza, retiráronse dos
Estados Xerais e formaron unha Asemblea Nacional, que consideraron como única representante da nación
francesa e única que podería lexislar.
Romperon así coas bases tradicionais do poder.
O rei intentou disolver a Asemblea pero os rebeldes continuaron reunidos para elaborar unha Constitución
inspirada nos principios liberais.

Que feitos conduciron á toma da Bastilla? Que foi o gran medo?
As masas populares de París estaban axitadas, faltaba o pan e os alimentos de primeira necesidade, os
artesáns quedaron no paro. O malestar acentuouse polo medo ás represalias do rei.
As protestas aumentaban e o 14 de xullo de 1789, os habitantes de París asaltaron a Bastilla, cárcere real
símbolo da arbitrariedade do monarca. Fixéronse co control da cidade.
Chamouse "O gran medo" á axitación no campo, onde as noticias dos feitos e o medo ás represalias dos
privilexiados provocaron o furor contra as propiedades da nobreza.

Que sucedeu durante a monarquía constitucional de 1789 a 1792?
O triunfo popular fixo que o rei perdera o poder absoluto e tivera que aceptar a Constitución e o goberno da
Asemblea.
A Asemblea promulgou novas leis, entre as que destacan:
a) A abolición do réxime feudal, eliminando os impostos e privilexios dos señores.
b) A Declaración de Dereitos do Home e do Cidadán: liberdade, igualdade ante a lei e propiedade individual.
c) A primeira Constitución francesa, de 1791, que establecía a monarquía constitucional con separación de
poderes, conservando o rei o executivo.

Como reaccionou Luis XVI ante a imposición da monarquía constitucional?
O rei opúxose sistemáticamente a todas as medidas liberais, e conspirou con austriacos e prusianos para que
invadiran Francia en 1792, enviando tropas no seu auxilio.
Cando o rei intentou fuxir de Francia foi detido en Varennes e encarcerado (Fuga de Varennes).

Como se chegou á Primeira República francesa e que características tivo?
Cando  o  rei  foi  detido  en  Varennes,  realizáronse  eleccións  por  sufraxio  universal  masculino,  e  a  nova
Asemblea aboliu a monarquía e proclamou a república. A Primeira República francesa estendeuse de 1792 a
1804.
As diferencias ideolóxicas dos revolucionarios deron lugar a grupos políticos que se enfrontaron polo poder.
A inestabilidade política, causada por estes enfrontamentos e pola guerra cos países veciños, causou cambios
de modelo político, e así sucedéronse os gobernos da Convención, o Directorio e o Consulado.



Que sucedeu durante a Convención, da Primeira República francesa?
Na Convención, de 1792 a 1794, unha Asemblea asumía todos os poderes do Estado e os exercía a través de
Comités.
En 1793, o rei Luis XVI e a súa muller foron xulgados e condenados a morrer na guillotina.
Estableceuse o réxime ditatorial de Robespierre, que logrou gañar as guerras contra as potencias estranxeiras
que invadiran Francia, pero tomou medidas drásticas (o terror).

Que foi o Directorio da Primeira República francesa, e que sucedeu nesta etapa?
De 1795 a 1799, o Directorio foi un goberno de cinco membros escollidos entre as cámaras parlamentarias.
Estivo controlado polos moderados que limitaron os excesos revolucionarios.
Nas numerosas guerras contra reinos veciños destacou o xeneral Napoleón Bonaparte, que fixo importantes
conquistas en Europa. Coas conquistas, estendía os principios revolucionarios.

Que sucedeu durante o Consulado da Primeira República francesa?
En 1799, Napoleón, co apoio da burguesía partidaria do mantemento da orde, deu un golpe de Estado e
proclamouse cónsul vitalicio, pero sen abolir a República.
-  Napoleón pacificou Francia,  consolidou as conquistas revolucionarias e favoreceu o enriquecemento da
burguesía.
- Centralizou fortemente o Estado francés.
- Unificou os códigos de xustiza seguindo os novos principios liberais.
- Reformou a educación.
- Acordou co Papa que a Igrexa aceptara a perda de moitos bens, pero a Igrexa católica recoñeceu o goberno
de Napoleón a cambio de que este establecera o catolicismo como relixión da maioria dos franceses e sostivera
económicamente ao clero.
- Consolidou o seu prestixio con novas vitorias militares no exterior.

Que sucedeu durante a expansión do Imperio napoleónico.
En 1804, Napoleón, aproveitándose dos seus éxitos militares e do seu poder en Francia, deu un novo golpe de
Estado e proclamouse emperador.
As vitorias de Ulm, Austerlitz e Jena contra Austria, Rusia e Prusia, permitiron a Napoleón crear un gran
imperio europeo e colocar a familiares seus á fronte de diferentes reinos veciños.
Pero fracasou en 1805 en Trafalgar, a armada hispano-francesa foi estragada pola inglesa dirixida por Nelson,
e así Napoleón perdeu toda posibilidade de atacar Inglaterra por mar e o intento de bloqueo por mar aos
produtos e mercadorías transportadas polos barcos ingleses non conseguíu colapsar a economía inglesa.
En  1807  o  Imperio  napoleónico  alcanzou  a  súa  máxima  expansión,  únicamente  Portugal  e  Inglaterra
quedaban fóra do seu dominio e das súas alianzas.

Que acontecementos levaron á derrota de Napoleón I?
En  1808  Napoleón  intentou  conquistar  Portugal  e  España,  a  presenza  de  tropas  francesas  en  España
provocou a crise da monarquía de Carlos IV.
Fernando VII, fillo de Carlos IV, enfrontouse co seu pai, e Napoleón quitoulles o trono para darllo ao seu
irmán, Xosé Bonaparte.
As masas populares non aceptaron a invasión francesa, as guerrillas desgastaron ás tropas invasoras.
Rusia rompeu a alianza con Napoleón, que a invadiu en 1812.
A invasión de Rusia rematou cun gran fracaso e enormes perdas de soldados franceses ao retirarse, pola falta
de abastecemento, o frío invernal e os contraataques rusos.
Inglaterra, Rusia, Suecia, Prusia e Austria formaron unha grande coalición antifrancesa.
En 1813, Napoleón foi derrotado en Leipzig, a "Batalla das Nacións", perdendo todas as posesións do Imperio.
En 1814, Francia foi  invadida e Napoleón abdicou. As institucións revolucionarias foron abolidas en toda
Europa e restaurouse o Antigo Réxime, volvendo ao trono as vellas dinastías derrocadas por Napoleón.

Quen formaba o Congreso de Viena e cando se convocou? Quen foi a súa figura clave.
O formaban as potencias que derrotaran a Napoleón: Rusia, Austria, Gran Bretaña e Prusia. Reuníronse no
Congreso de Viena entre 1814 e 1815. O chanceler austriaco Klemens Von Metternich foi a figura clave do
Congreso de Viena.

Cales eran os obxectivos do Congreso de Viena?
-  Buscar  o  equilibrio  entre  as  potencias  europeas para  asegurar  a  paz,  para  elo,  realizáronse  reunións
periódicas entre as potencias.
- Remodelar o mapa de Europa para evitar unha nova expansión de Francia: creáronse os estados-tapón de
Piemonte e os Países Baixos. Consolidouse o dominio de Austria en Centroeuropa e de Rusia en Europa do
leste.  Gran  Bretaña  consolidou  a  súa  autoridade  marítima,  ao  controlar  as  Illas  Xónicas  e  Malta,  no
Mediterráneo.



- Formación da Santa Alianza, por Austria, Prusia e Rusia, para defender o absolutismo e o cristianismo e
establecer o principio de intervención ante a ameaza liberal en calquera dos países europeos.

Que feitos máis notables sucederon durante as revolucións de 1820?
- En 1820, en España, o pronunciamento liberal de Riego obrigou a Fernando VII a establecer un réxime
liberal durante tres anos, pero a intervención da Santa Alianza restaurou o absolutismo.
- Estalou unha revolta en Nápoles que estableceu unha Constitución liberal no reino das Dúas Sicilias, pero a
Santa Alianza puxo fin a esta revolución.
- En Grecia, dominada polos turcos había séculos, produciuse unha revolución nacionalista que levou á
independencia ao país en 1829.
- As colonias españolas en América independizáronse da metrópole, establecendo réximes liberais.

Que acontecementos de importancia tiveron as revolucións de 1830?
- En Francia, o rei absolutista Carlos X foi derrocado e proclamouse rei ao liberal Luis Filipe de Orleans.
- Bélxica independizouse dos Países Baixos por unha rebelión liberal en Bruxelas.
- En Polonia produciuse unha revolta liberal, pero foi duramente reprimida polo tsar de Rusia.

Que características e feitos se deron nas revolucións de 1848?
Proceso  revolucionario  chamado  a  "Primavera  dos  Pobos".  O  rexeitamento  ao  absolutismo estendeuse  á
maioría das rexións. A burguesía aliouse coas clases populares e o discurso radicalizouse.
- En Francia, o rei Luis Filipe de Orleans foi derrocado, proclamouse unha república con ideais democráticos
(sufraxio universal masculino, soberanía popular (non nacional), igualdade real (social, e non só ante a lei),
pero esta Segunda República francesa apenas durou.
- En Suiza, Prusia e no Reino das Dúas Sicilias elaboráronse constitucións liberais.
-  No  Imperio  austriaco  misturáronse  as  ideas  liberais  cos  sentimentos  nacionalistas  dos  pobos  que  o
formaban.

Que feitos se produciron na unificación italiana?
Tras un longo proceso, o Piemonte, dirixido polo seu primeiro ministro Cavour, derrotou a Austria coa axuda
de  Francia  e  uniu  aos  diversos  Estados  italianos.  No  sur,  contou  coa  axuda  de  Garibaldi  e  os  seus
voluntarios, "camisas vermellas". En 1861, Victor Manuel II, rei do Piemonte, proclamouse rei de Italia, e en
1870 os italianos arrebataron Roma ao Papa, que se enemistou co novo réxime italiano.

Que consecuencias tivo a unificación alemá?
A unificación de Alemaña rematou en 1871. O país quedou configurado como un Imperio (II Reich) e como
unha das potencias económicas e militares de Europa. O resultado foi un Imperio autoritario e militarista,
máis que liberal, seguindo a orientación que lle deron Bismarck, o "Chanceler de Ferro", e os emperadores
Guillerme I e Guillerme II.


