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1. Introdución 

1.1 Descrición da unidade didáctica 

Nesta unidade didáctica imos estudar unha serie de acontecementos históricos que marca-
ron o devir do continente europeo e do resto do mundo, converténdose nas bases do noso 
mundo contemporáneo. As novas ideas da Ilustración que se desenvolveron no século 
XVIII van influír directamente nas ideas liberais propias do seguinte século.  

A unidade divídese en tres partes: a guerra de independencia dos Estados Unidos e a 
Revolución Francesa; as revolucións liberais e o nacionalismo e, por último, a construción 
do Estado liberal na España do século XIX. Debemos incidir en que a Revolución France-
sa foi un proceso que cuestionou os fundamentos do Antigo Réxime. 

1.2 Coñecementos previos  

É preciso ter analizadas en detalle as características do Antigo Réxime e a importancia dos 
cambios que se inician nese período. 

1.3 Suxestións para a motivación e o estudo 

O coñecemento das ideoloxías que coexistiron no século XIX pode axudar o alumnado a 
desenvolver un xuízo crítico sobre determinados acontecementos e valores. A análise das 
primeiras constitucións liberais, dos tipos de sufraxio e das primeiras declaracións de de-
reitos pode contribuír a fomentar o coñecemento dos dereitos e das liberdades da cidada-
nía, base esencial do noso sistema político. Pódese tamén incidir no papel da muller a par-
tir da Revolución Francesa e como a reivindicación dos seus dereitos supuxo unha loita 
tenaz e difícil de lograr ata o século XX. 

O estudo da Guerra de Independencia española e do reinado de Fernando VII pode 
axudar o alumnado a analizar de xeito crítico as loitas violentas que marcaron a fin do An-
tigo Réxime en España. Destacarase a inestabilidade, o dominio do poder dunha oligar-
quía e a marxinación sistemática do pobo do sistema político. A implantación do libera-
lismo democrático foi efémero e violento e remata coa Restauración, réxime liberal con-
servador baseado na fraude electoral e na manipulación cun sistema caciquil e oligárquico. 

1.4 Orientacións de temporalización 

Para afrontar o estudo desta unidade didáctica cumprirá o equivalente a 16 horas ou se-
sións lectivas, repartidas do seguinte xeito: 

� Seis horas para a análise da guerra de independencia dos EEUU e a Revolución France-
sa. 

� Catro horas para as revolucións liberais do século XIX. 

� Seis horas para a análise do estado liberal na España do século XIX. 
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2. Secuencia de contidos e actividades 

2.1 As revolucións políticas (1776-1848) 

A segunda metade do século XVIII foi un punto de inflexión na historia. A sociedade do 
Antigo Réxime experimentou cambios fondos e a burguesía, que era parte do estamento 
non privilexiado, comezou a reclamar un peso político e social equivalente ao poder eco-
nómico acadado polo desenvolvemento da Revolución Industrial. Estas reivindicacións 
burguesas, apoiadas nas novas ideas expostas pola Ilustración, reforzadas polo forte cre-
cemento económico e demográfico, puxeron fin á sociedade nacida a fins da Idade Media 
nun proceso coñecido como revolucións burguesas ou liberais. O parlamentarismo inglés, 
o nacemento dos Estados Unidos de América e a Revolución Francesa son os primeiros fi-
tos que deron lugar a unha transformación radical da sociedade. 

2.1.1 A guerra de independencia dos EEUU 

A declaración de independencia das trece colonias británicas de América do Norte en 
1776 supuxo a posta en práctica dos principios políticos da Ilustración por primeira vez na 
historia. Este texto, inspirado nos ideais de igualdade, liberdade e tolerancia, recollía os 
principios da soberanía nacional, polos que os gobernos tiñan que contar co consentimento 
dos gobernados, así como a existencia de dereitos inalienables para todas as persoas, dos 
que non se podían privar (liberdade, propiedade, igualdade ante a lei, seguridade, etc.). 

 

Batallas da Guerra da Independencia dos EEUU  

[http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Independencia_de_los_Estados_Unidos] 

A independencia dos Estados Unidos converteuse no referente e exemplo para posteriores 
revolucións e futuras independencias coloniais. O nacemento dos EE.UU. foi froito da 
primeira das revolucións burguesas, que seguindo os principios do liberalismo, ían ter tan-
ta importancia no século XIX.  

A burguesía, ata entón integrante do estamento dos non privilexiados e excluída do 
exercicio do poder, ía asumir un papel central nas sociedades do mundo contemporáneo.  
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Causas 

As ideas ilustradas, o desenvolvemento económico das colonias e a prosperidade da bur-
guesía están detrás da loita pola independencia. A burguesía colonial estaba discriminada 
fronte á inglesa: excluída da actividade comercial (Gran Bretaña controlaba o monopolio 
comercial) e carecía de representación política no Parlamento de Londres.  

Mais, por que se levantaron en 1776? Existen unhas circunstancias concretas que com-
plementan esas causas máis xerais e que permiten entender o éxito da revolución. Gran 
Bretaña, debido ás necesidades económicas derivadas das súas continuas loitas con Fran-
cia, incrementou os impostos sobre os habitantes das colonias, especialmente sobre o té. 
Contrarios a estas novas taxas, e ao non se sentiren representados polo goberno inglés, os 
habitantes das colonias americanas negáronse a acatar esas leis e levantáronse en motín 
contra a entrada de té inglés nas colonias. Así comezou o conflito. 

A primeira Constitución escrita 

A guerra das trece colonias de América do Norte contra Gran Bretaña estendeuse ata 
1783. Este longo e cruento conflito rematou coa sinatura do Tratado de París, no que a 
metrópole recoñeceu a independencia do novo país, os Estados Unidos de América. 

En 1787 redactouse a primeira Constitución escrita da historia, que recollía os princi-
pios da soberanía nacional, separación de poderes, sistema democrático para a elección de 
representantes e a república como forma de goberno. Establecía unha organización federal 
para a nova nación, onde cada Estado gozaba dunha ampla independencia, mais cun go-
berno federal dotado de grandes poderes, entre eles o militar e a representación exterior. 
George Washington, un destacado xeneral na guerra, foi elixido coma primeiro presidente.  

A Constitución complementábase coa Declaración de Dereitos, onde ficaba garantida 
para todos os cidadáns toda unha serie de liberdades (de expresión, de reunión, de relixión, 
de prensa, etc.), así como o dereito á súa integridade física, á súas propiedades, ou o prin-
cipio de que toda persoa ten dereito a se defender nun procedemento xudicial. 
 

Actividades propostas 

S1. Localice no mapa as trece colonias que se rebelaron contra Inglaterra. 
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S2. Que circunstancias influíron na independencia das colonias americanas? 

S3. Lea o fragmento da Declaración de Dereitos de Virxinia de 1776. Que ideas ilus-
tradas se reflicten nesta declaración, adoptada polas trece colonias americanas? 
Que dereitos fundamentais recoñece? 

Declaración de Dereitos de Virxinia. 1776 

���� “Todos os homes son de seu igualmente libres e independentes, e posúen certos dereitos inherentes á súa 
persoa (...) 

���� Todo poder reside no pobo e, por conseguinte, deriva del (...) 
���� O goberno está e é necesario que estea instituído para o beneficio, a protección e a seguridade comúns do 

pobo, a nación ou a comunidade (...) 
���� Os poderes lexislativo e executivo do Estado deben separarse e distinguirse do xudicial (...) 
���� As eleccións dos membros que actúan como representantes do pobo na asemblea deben ser libres (...) 
���� A relixión (...) ten que orientarse exclusivamente pola razón e a convicción, non pola forza ou a violencia; xa 

que logo, todos os homes teñen o mesmo dereito ao exercicio libre da súa relixión.  

S4. Busque información en internet sobre os personaxes que protagonizaron a de-
claración de independencia dos EEUU. 

   

Washington Jefferson Franklin 

 
 
 

2.1.2 A Revolución Francesa 

Os feitos acontecidos en Francia a partir de 1789 e as transformacións que trouxeron con-
sigo foron de tal importancia que tradicionalmente os historiadores consideraron a estes 
acontecementos, a Revolución Francesa, como o inicio dunha nova etapa histórica: a Ida-
de Contemporánea. As consecuencias foron fondas e revolucionarias: suprimíase o siste-
ma señorial, proclamábanse as liberdades e a igualdade de todas as persoas ante a lei, e es-
tablecíase un Estado constitucional e parlamentario, fundamentado na soberanía nacional. 
É dicir, púñaselle fin ao Antigo Réxime. 

Antecedentes 

A Francia de fins do século XVIII era un bo exemplo do que se entende por unha socieda-
de do Antigo Réxime. Dende o punto de vista económico atopamos un país eminentemen-
te rural, onde a terra continuaba a ser a principal riqueza e ficaba en mans dos grupos pri-
vilexiados minoritarios (nobreza e alto clero). Por outra banda, Francia mantíñase como 
unha sociedade estamental, onde os grupos privilexiados seguían a monopolizar todos os 
cargos e o predominio social. Finalmente, dende o punto de vista político, persistía o sis-
tema de monarquía absoluta de dereito divino, na que o rei conservaba practicamente todo 
o poder e xestionaba o Estado como se fose da súa propiedade. 
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Causas 

Para explicarmos un proceso tan complexo como a Revolución Francesa non podemos 
precisar cales foron exactamente os factores concretos que a causaron. Existe toda unha 
serie de causas, algunhas fondas ou estruturais, outras máis próximas, que se explican po-
las circunstancias que se deron en 1789. Mais todas xuntas, relacionadas, explican o éxito 
deste movemento revolucionario. O que fica claro é que o modelo económico, político e 
social do Antigo Réxime xa non era quen de satisfacer as necesidades e demandas dunha 
sociedade en plena transformación.  

Algunhas das causas fundamentais da Revolución foron as seguintes: 

� As ideas da Ilustración: a base teórica da Revolución. Aínda que non eran coñecidas 
pola maioría da poboación, a extensión das ideas ilustradas deulle á burguesía a base 
teórica contra o absolutismo e o Antigo Réxime. Entre esas grandes influencias cómpre 
destacar: 

– Montesquieu: defensor da monarquía parlamentaria. Falou dos tres poderes políticos 
e da súa separación: executivo (goberno); lexislativo (o parlamento) e xudicial. 

– Voltaire: pensador que loita contra a intolerancia e a inxustiza.  

– Rousseau: defensor da soberanía nacional popular. 

– A publicación da Enciclopedia en Francia foi dunha grande importancia para a difu-
sión das ideas ilustradas. Era unha obra colectiva, dirixida por Diderot e 
D’Alambert, na que se abordaban as ideas do momento sobre as ciencias, as artes e 
os oficios. 

� Os cambios na sociedade: as reivindicacións da burguesía. A burguesía, enriquecida 
polo crecemento económico do século XVIII (desenvolvemento do comercio) comezou 
a protestar pola súa marxinación política. Consciente do seu poder económico, recla-
mou para si un peso político e un recoñecemento social equivalente. 

� A crise económica: malas colleitas e crise financeira. 

– A fins do século XVIII Francia vai vivir unha fonda crise económica. Malia ser un 
século caracterizado polo crecemento económico, unha sucesión de malas colleitas, 
propias do sistema agrícola do Antigo Réxime, provocou a escaseza de produtos, a 
suba dos seus prezos, a fame e o descontento popular. 

– Por outra banda, a monarquía francesa atopábase sumida nunha grave crise financei-
ra, debido a que gastaba moito máis do que ingresaba. Os elevados gastos da Corte 
provocaban as débedas crecentes do Estado e os constantes enfrontamentos con 
Gran Bretaña, en especial no apoio que Francia prestou ás colonias americanas na 
Guerra da Independencia, supuxo que a crise financeira fose tan fonda que non po-
día ser solucionada coa petición de novos empréstitos. A única solución era elevar 
os impostos e os únicos que podían pagalos, os privilexiados, opuxéronse. 

Fases da Revolución Francesa 

� Comezo da Revolución: a Asemblea Nacional Constituínte. Froito da situación de cre-
ba da Facenda, o rei Luís XVI reuniu os privilexiados para lles esixiren o pagamento de 
impostos. A negativa da nobreza e a súa esixencia de convocatoria dos Estados Xerais 
desencadearon o proceso revolucionario.  
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Os Estados Xerais eran o organismo onde se reunían os representantes dos tres esta-
mentos da sociedade (nobreza, clero e Terceiro Estado) e que tiña que ser consultado 
para os cambios fiscais.  

A burguesía aproveitou a convocatoria dos Estados Xerais, onde participou como 
parte do Terceiro Estado. Tradicionalmente as votacións facíanse por estamentos, polo 
que os grupos privilexiados, nobreza e clero, sempre sacaban adíante as súas propostas. 
Mais nesta ocasión os representantes do Terceiro Estado esixiron que o voto fose por 
persoa e non por estamentos. Unha esixencia que respondía á idea da soberanía nacio-
nal, e que non foi admitida pola nobreza nin polo clero.  

Ante tal negativa, os deputados do Terceiro Estado constituíronse en Asemblea Na-
cional (representantes da nación), en 1789, e xuraron non disolver esta asemblea ata 
darlle a Francia unha Constitución. Estableceron a Asemblea Constituínte. O rei quixo 
disolver esta Asemblea, pero o pobo de París, o 14 de xullo de 1789, amotinouse e asal-
tou a prisión real de La Bastille, símbolo do poder absoluto do Antigo Réxime. 

A Asemblea Constituínte adoptou dúas medidas de enorme transcendencia para re-
matar co Antigo Réxime: 

– Abolición do réxime feudal. Aboliu todos os privilexios feudais, proclamando a 
igualdade de todos os cidadáns. 

– Aprobación da Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán, que establece os 
dereitos políticos que teñen todas as persoas. Nela recoñécense catro dereitos fun-
damentais: a liberdade individual, a igualdade ante a lei, o dereito á propiedade pri-
vada e a soberanía nacional. 

� Monarquía constitucional: a Asemblea Lexislativa (1789-1792). Pacificada a situa-
ción, o rei e a nobreza aceptaron a nova situación. Os revolucionarios optaron por unha 
vía reformista para consolidar os principios do liberalismo, convertendo a Francia nu-
nha monarquía constitucional e parlamentaria. 

En 1791 aprobaron unha Constitución onde ficaron reflectidos os principios do libe-
ralismo: separación de poderes, dereitos e liberdades dos cidadáns, o sistema de gober-
no de monarquía constitucional e o dereito de voto con sufraxio indirecto e censatario. 

Creouse un novo exército (Garda Nacional) e expropiáronse os bens da Igrexa (de-
samortización), co fin de solucionar os problemas financeiros do Estado. 

Os burgueses foron os máis beneficiados desta orientación da Revolución. Os antigos 
grupos privilexiados querían volver ao Antigo Réxime, conspirando contra o goberno, 
mentres que os sectores populares, representados por xirondinos e xacobinos e os cor-
deliers, estaban descontentos pola falta dun sufraxio universal masculino. A acción do 
rei tampouco axudou á consolidación do sistema, xa que o seu intento de fuga para se 
unir ao exército austríaco e impor pola forza a volta do absolutismo desprestixiouno to-
talmente. Nun clima de grande conflitividade social, as milicias populares asaltaron en 
agosto de 1792 o palacio real e proclamaron a república.  

� República democrática: a Convención xirondina (1792-1793). Foron os republicanos 
moderados, os xirondinos, quen convocaron as eleccións á Convención Nacional, nome 
co que denominaban á Asemblea, desta vez por sufraxio universal masculino.  

Este período foi moi convulso: xulgouse e executouse á familia real, mentres a Revo-
lución tivo que facer fronte militarmente á coalición de países estranxeiros absolutistas 
que buscaban derrocala e aos levantamentos contrarrevolucionarios no interior do país. 
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� República democrática: a Convención xacobina (1793-1794). En xuño de 1793 os xa-
cobinos, a facción máis radical dos republicanos, tomaron o poder, apreixaron os diri-
xentes xirondinos e proclamaron unha nova Constitución, baseada nos principios da 
democracia social: soberanía nacional, sufraxio universal directo e dereito á igualdade. 
Deste xeito respondían ás demandas dos grupos sociais máis humildes, os sans-
culottes, o seu principal apoio. Nun momento onde a continuidade da Revolución esta-
ba en perigo, concentraron o poder nun Comité de Salvación Pública e, en concreto, nas 
mans do seu líder, Robespierre. Para responder á ameaza externa, organizaron un exér-
cito, para o que recorreron ao recrutamento obrigatorio. Esta etapa é tamén coñecida 
coma O Terror, pola represión e a execución de todos quen eran considerados inimigos 
da Revolución. Finalmente, o propio Robespierre sería axustizado na guillotina. 

� República burguesa (1795-1799). O poder pasou ás mans da burguesía moderada, que 
intentou volver á situación previa a 1792, para o que derrogou todas as medidas toma-
das durante a República democrática. En 1795 aprobaron unha nova constitución, onde 
o poder executivo ficaba nas mans do Directorio, composto por 5 membros, co que ten-
taban evitar a concentración do poder nas mans dunha soa persoa. Mais a guerra no ex-
terior continuou, mentres que no interior producíanse sublevacións de grupos populares 
que reclamaban un maior reparto da riqueza. Nesta situación cobrou máis importancia o 
papel do exército e, en especial, dun dos xenerais máis vitoriosos, Napoleón Bonaparte, 
quen de volta en Francia dá un golpe de Estado e instaura o Consulado. 

� Imperio napoleónico (1799-1814). Tras o golpe de Estado, Napoleón Bonaparte ini-
ciou unha política de estabilización de Francia, rematando cos disturbios e cos conflitos 
interiores. Concentrou todo o poder nas súas mans, converténdose primeiro en cónsul 
vitalicio (1802) e proclamándose posteriormente emperador (1804). Este control abso-
luto do poder, que se acentuou grazas a unha férrea censura de prensa foi, en cambio, 
acompañado pola promulgación dun Código Civil, que recollía os dereitos dos france-
ses, a extensión da educación primaria e a estabilización da Facenda pública. 

� No exterior, Napoleón quixo estender os ideais da Revolución, creando un gran impe-
rio europeo con centro en Francia. Entrou en guerra cunha coalición de países europeos 
(Gran Bretaña e Austria), e procedeu á invasión de España e de Rusia. A resistencia an-
tifrancesa nestes territorios e as derrotas militares obrigárono a abdicar en 1814. Malia 
un novo intento de restaurar o seu poder, aproveitando o rexeitamento dos franceses á 
restauración dunha monarquía absolutista, foi derrotado definitivamente na batalla de 
Waterloo no 1815, momento en que foi desterrado á illa de Santa Elena.  

 

Actividades propostas 

S5. Explique a estrutura social do Antigo Réxime seguindo este esquema. 
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S6. Que motivos podían facer temer aos privilexiados o espertar do Terceiro Estado? 

S7. Comente as seguintes ilustracións. 

  

Estas dúas son de sans-culotte: describa e identifique os 
seus símbolos e explique a que grupos sociais pertencen 

Identifique os símbolos da República Francesa que apare-
cen no gravado e analice o seu significado 

S8. Seguindo o esquema, analice e resuma as causas e as fases da Revolución 
Francesa. 

 

 

S9. Analice o seguinte documento: 

Declaración dos dereitos do cidadán (1789) 

���� Os homes nacen e fican libres e iguais en dereitos. As distincións sociais só poden fundarse na utilidade co-
mún. 

���� A finalidade de toda asociación política é a conservación dos dereitos naturais e imprescritibles do home. Ta-
les dereitos son a liberdade, a propiedade, a seguridade e a resistencia á opresión. 

���� O principio de toda soberanía reside esencialmente na Nación. Ningún corpo, ningún individuo, poden exercer 
unha autoridade que non emane expresamente dela. 

���� A liberdade consiste en poder facer todo o que non prexudique a outro: o exercicio dos dereitos naturais de 
cada home só ten o límite de garantir aos demais membros da sociedade estes mesmos dereitos. Tales lími-
tes só poden ser determinados pola lei. 
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���� A lei só ten dereito a prohibir os actos prexudiciais para a sociedade. Nada que non estea prohibido pola lei 
pode ser impedido, e ninguén pode ser obrigado a facer algo que esta non ordene. 

���� A lei é a expresión da vontade xeral. Todos os cidadáns teñen dereito a contribuír á súa elaboración, perso-
almente ou por medio dos seus representantes. Debe ser a mesma para todos, xa sexa que protexa ou que 
sancione. Como todos os cidadáns son iguais ante ela, todos son igualmente admisibles en toda dignidade, 
cargo ou emprego públicos, segundo as súas capacidades e sen outra distinción que a das súas virtudes e os 
seus talentos.” 

� En que momento da Revolución Francesa o podemos encadrar? 

� Cales son os antecedentes ideolóxicos e políticos do texto? 

� Que pretendían os seus autores? 

� Que dereitos fundamentais se reflicten nel? 

� Procure información sobre a Declaración dos Dereitos do Home e da Muller da 
ONU (1948). Compare os dous documentos e a súa importancia. 

S10. Busque información e comente o seguinte cadro de David: 

  

� Nome da obra, autor, cronoloxía e estilo artístico. 

� Contexto histórico en que se desenvolve. 

� Que representa a escena? 

� Como é a composición da obra?. 

� Que di no papel que ten na man? 

� Investigue sobre o personaxe de Carlota Corday. 

� Que elementos técnicos se utilizan para da maior expresividade á obra?  
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2.1.3 Liberalismo e nacionalismo 

A derrota no ano 1814 dos exércitos napoleónicos ante as potencias absolutistas europeas 
non supuxo a fin dos ideais revolucionarios. As monarquías vencedoras organizaron un 
novo mapa de Europa no Congreso de Viena, simbolizado na restauración da monarquía 
absoluta en Francia ou en España, pero isto non ía conseguir que a sociedade europea re-
tornase ao Antigo Réxime. Entre 1815 e 1870 os liberais enfrontáronse aos absolutistas e 
as nacións, aos imperios. Finalmente, o liberalismo triunfou e moitas nacións alcanzaron a 
súa unificación ou independencia, non sen ter que vencer moitas resistencias dos sectores 
privilexiados do Antigo Réxime.  

O liberalismo 

���� Principios 

– Soberanía da nación. 
– Existencia dunha lei suprema ou Constitución. 
– Recoñecemento de dereitos e liberdades individuais. 
– Igualdade xurídica ante a lei. 
– Defensa da propiedade privada. 
– Separación de poderes (executivo,lexislativo e xudicial). 
– Existencia de institucións representativas da vontade dos cidadáns (parlamentos) 
– Sistema político participativo. 
– Limitación do poder político. 
– Sociedade de clases. 
– Desenvolvemento da economía capitalista. 

���� Organización 
política 

– Monarquía constitucional como forma de goberno. 
– Marxinación do réxime das clases populares. 
– Existencia dun sistema político que beneficia as clases sociais altas: as oligarquías que consti-

túen a nova aristocracia que acapara o poder económico, político e social. 

���� Sistema 
económico 

– Capitalismo económico. 
– Liberalismo económico: liberdade de empresa, en teoría non intervención do Estado no siste-

ma económico, libre iniciativa individual. 
– A lei da oferta e da demanda determinará o nivel de riqueza e desenvolvemento do país. 

���� Sistema 
social 

– Formación dunha sociedade de clases: o diñeiro dinamiza a sociedade e determina a posición 
social das persoas. Fortes diferenzas: polarización social entre ricos e pobres (viven na mise-
ria) e escasa clase media urbana. 

A grande diferenza entre os sistema liberal e o Antigo Réxime está nos seus principios: 

Principios Antigo Réxime Estado liberal do século XIX 

���� Soberanía e 
Estado 

– A monarquía (o rei) é de orixe divina, po-
lo que ten todo o poder, ten a soberanía. 
Non hai diferenza entre o rei e o Estado.  

– O poder está na nación, que decide o go-
berno (soberanía nacional). A nación está 
formada polos cidadáns que teñen derei-
tos políticos. 

���� Poderes do 
Estado 

– O rei exerce todos os poderes, non hai 
división entre eles. O rei exérceos per-
soalmente ou delega nunha serie de 
persoas que gobernan no seu nome. 

– Poderes separados: o executivo exérceo o 
goberno (o rei); o lexislativo, que fai as 
leis, exérceo o parlamento; o xudicial, in-
dependente dos outros, exérceno os tribu-
nais. 
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���� Constitución 
– Non existe unha constitución: a vontade 

do rei é a lei. 
– Existe unha constitución escrita, que é a 

lei suprema do país. 

���� Dereitos das 
persoas 

– Os estamentos privilexiados teñen unha 
serie de dereitos e privilexios dos que o 
Terceiro Estado carece. 

– Todas as persoas teñen uns dereitos 
iguais e que están recollidos pola constitu-
ción. A diferenza márcaa a fortuna. 

���� Parlamento 

– Nos parlamentos (Cortes en España) re-
presentábanse os tres estamentos cun 
voto único por cada un. Función limitada. 
O rei case non os convocaba e tiña a úl-
tima decisión. 

– O Parlamento reúnese con periodicidade: 
elabora as leis. Está formado por os re-
presentantes elixidos pola poboación (pó-
dese elixir por sufraxio censatario ou uni-
versal). 

���� Economía 
– Non existe liberdade económica: as acti-

vidades regúlanas rixidamente os gre-
mios, as corporacións e o Estado. 

– Liberdade de comercio e produción. O 
Estado non intervén na economía. O mer-
cado réxese pola lei da oferta e a deman-
da. 

���� Propiedade da 
terra 

– A maioría da terra pertence aos esta-
mentos privilexiados e está vinculada. 

– A terra é de propiedade privada  

Formas de Estado e de goberno 

Os liberais non eran un grupo uniforme. Entre eles existían moitas diferenzas políticas, 
froito dos distintos grupos sociais que apoiaban esas ideas. Aínda que defendían a crea-
ción dun Estado de dereito, a súa concreción na práctica adoptou diferentes formas de or-
ganización política, como podemos observar neste cadro. 

Forma de Estado Grupos que o defenden Características 

���� Monarquía 
constitucional 

– Liberais moderados. 

– Liberais progresistas. 

– Poder executivo: rei (que nomea o goberno) 

– Poder lexislativo: parlamento e rei.  

– Poder xudicial: tribunais 

���� Monarquía 
parlamentaria 

– Liberalismo democrático. 

– Modelo de goberno: monarquía parlamenta-
ria; o rei reina pero non goberna; simbólico. 

– Poder executivo: goberno elixido do partido 
maioritario no parlamento 

– Poder lexislativo: parlamento  

���� República 
presidencialista 

– Liberais democráticos. 

– Liberais progresistas e radicais 

– Poder executivo: presidente elixido polo 
pobo. Ten a un tempo a xefatura do estado 
e do goberno. 

– Poder lexislativo: parlamento. 

���� República  
parlamentaria 

– Liberalismo democrático 

– Presidente: elección polo parlamento. Fun-
cións de carácter honorífico. 

– Poder executivo: goberno. 

– Poder lexislativo: Cortes. 
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Os movementos revolucionarios na primeira metade do século XIX 

A restauración do Antigo Réxime que se pretendeu levar a cabo trala vitoria sobre Napo-
león non se puido consolidar. Xurdiron importantes movementos revolucionarios que in-
tentaron defender as ideas liberais e nacionalistas. Deste xeito, cómpre salientar: 

� Revolucións de 1820: iniciáronse en España, cando Rafael del Riego se levantou con-
tra a monarquía absoluta de Fernando VII e deu paso ao Trienio Liberal. Outros move-
mentos revolucionarios foron a independencia de Grecia do imperio turco, tras oito 
anos de loita, e a vaga de procesos de independencia na América española, cando xor-
den gran parte dos países suramericanos da actualidade (Venezuela, Arxentina, Colom-
bia, Perú, etc.). 

� Revolucións de 1830: Francia foi a orixe deste movemento, conseguindo acabar coa 
monarquía absoluta e impor un monarca liberal, Luís Filipe de Orleáns. Como conse-
cuencia desta revolución, Bélxica logrou a súa independencia dos Países Baixos, mais 
en Polonia o movemento fracasou, non pudendo se independizar do dominio ruso. 

� Revolucións de 1848: iniciadas tamén en Francia, foi coñecida como A primavera dos 
pobos pola grande cantidade de nacións que se ergueron contra os sistemas absolutistas 
e os imperios. A diferenza das anteriores, estes movementos revolucionarios non só se 
centraron nas reivindicacións da burguesía, senón que tamén xogaron un papel impor-
tante as reivindicacións do movemento obreiro, a nova clase social que buscaba o seu 
espazo político. As demandas máis sociais e máis democráticas (sufraxio universal, so-
beranía popular, igualdade social) finalmente non triunfaron, e impúxose a visión da 
burguesía conservadora. En Europa oriental xogaron un papel destacado as reivindica-
cións nacionalistas, a loita antiabsolutista. Moitos pobos loitaron contra a dominación 
imperial austríaca (Hungría, Bohemia, norte de Italia e Confederación Xermánica). 

Nacionalismos 

No século XIX o liberalismo vai ir vinculado ao nacionalismo, é dicir, ao dereito dos po-
bos ao seu recoñecemento e á súa soberanía. Existen varios modelos: 

� Francia: define a nación como un contrato entre cidadáns libres e iguais que loitan por 
vivir en comunidade e compartir valores de liberdade e igualdade. 

� Alemaña: o Congreso de Viena dividiu a Confederación Xermánica en 39 Estados. O 
Estado máis poderoso, Prusia, intentou liderar o proceso de unificación, potenciando 
unha unión de alfándegas da que quedou excluída Austria. O chanceler prusiano Otto 
von Bismarck liderou a guerra contra Austria (1866) e contra Francia (1870-1871) e a 
súa vitoria permitiu a unión de todos os estados xermánicos baixo o poder do kaiser 
Guillerme I. 

� Italia: o seu territorio estaba dividido en seis estados; o monarca liberal do Piemonte 
manifestouse a prol da unificación de todos os estados italianos. O xefe do goberno, 
Cavour, comezou a guerra contra Austria, logrando a anexión de Lombardía. A el uniu-
se un levantamento popular que, liderado por Garibaldi, derrocou os monarcas dos Es-
tados do centro e sur de Italia. En 1860 Víctor Manuel, monarca do Piemonte, conver-
teuse en rei de Italia; anexionáronse os Estados do papa no 1870 e os austríacos aban-
donaron o Véneto, lográndose así a unificación total de Italia. 
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� Imperio Otomano e Austria-Hungría: mantiñan dominados a pobos con aspiracións 
independentistas. Nestes imperios as reformas liberais foran nulas, polo que as aspira-
cións independentistas se unían á loita pola reforma do sistema político. A non satisfac-
ción das reivindicacións nacionais dos pobos que compuñan estes imperios foi, máis 
tarde,un dos xermes do estalido da Primeira Guerra Mundial. 

 

Actividades propostas 

S11. Complete o seguinte cadro: 

Revolucións Países Causas Resultados 

1820    

1830    

1848    

 

S12. Lea os seguintes textos. 

“Todos os que falan un mesmo idioma están unidos entre si por unha morea de vínculos invisibles, porque po-
den comprenderse uns aos outros e comprenderíanse cada vez con maior claridade formando, naturalmente, un 
todo homoxéneo... os homes non forman unha nación porque vivan nunha ou outra banda dunha cadea monta-
ñosa, ou nun río, senón que viven xuntos porque primitivamente e por mor das leis naturais de orde superior, xa 
formaban un pobo”  

Fichte. Discurso á nación alemá (1807) 

 
 

“A nova Italia é a irmandade dos italianos que cren nunha lei de progreso e de deber; estes, convencidos de que 
Italia está chamada a ser unha nación, de que pode facerse coas súas propias forzas..., de que o segredo da 
forza está na constancia e na unidade dos esforzos, (decláranse) intimamente asociados na grande tarefa de 
facer de novo de Italia unha nación unida, independente e soberana de cidadáns libres e iguais” 

Manifesto de Marsella, 1831 (creación do movemento da nova Italia por Mazzini) 

� Fichte e Mazzini representan dous xeitos de entender o nacionalismo. Cales 
son para Fichte as causas da existencia dunha nación? Concédelles moita im-
portancia ás condicións xeográficas? 

� Que significa para Mazzini a idea de que a nación italiana poida facerse coas 
súas propias forzas? 
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2.2 España no século XIX: a construción dun réxime 
liberal  

A invasión francesa e a posterior loita contra o invasor desencadearon en España a crise 
do Antigo Réxime. A guerra provocou o afundimento de todas as institucións da monar-
quía absoluta e deu entrada ás ideas liberais. 

Napoleón pactara con Godoy, primeiro ministro do rei Carlos IV (1788-1808) a inva-
sión de Portugal e a repartición do seu territorio no tratado de Fontainebleau (1807). Can-
do as tropas franceses entraron en España, Napoleón esixiu fixar a fronteira con Francia 
no Ebro e a apertura do comercio americano aos buques galos. 

No entanto, o príncipe de Asturias, Fernando VII, conspiraba no motín de Aranjuez pa-
ra lle usurpar o trono a seu pai, Carlos IV. O rei pediulle axuda a Napoleón, quen convo-
cou os dous na Baiona francesa; nesta vila, Napoleón convenceu a ambos os dous, a cam-
bio de amplos dominios en Francia e da conservación dos seus títulos, de que lle traspasa-
sen o poder. Tras as abdicacións de Baiona, Napoléon nomeou a seu irmán, Xosé Bona-
parte, novo rei de España. 

A ocupación francesa provocou a rebelión popular. Iniciouse coa insurrección do pobo 
de Madrid o 2 de maio de 1808, que foi reprimida brutalmente polos franceses (Goya: 
Carga dos mamelucos e Fusilamentos do 3 de maio) e deu comezo á Guerra de Indepen-
dencia. 

Para organizar minimamente a resistencia, creáronse xuntas, integradas nunha Xunta 
Suprema Central, mentres se actuaba militarmente a través de guerrillas 

Durante a guerra reuníronse en Cádiz as Cortes. Na súa maioría estaban formadas por 
representantes que defendían as ideas do liberalismo. Como representantes de España, re-
dactaron unha constitución, a Constitución de 1812, guiada polos principios do liberalismo 
político: soberanía nacional, división de poderes, sufraxio universal masculino e unha de-
claración de dereitos. Por outra banda, desenvolveron toda unha serie de leis co obxectivo 
de abolir o Antigo Réxime. 

A Guerra de Independencia rematou en 1813. Aínda que se conseguiu expulsar o exér-
cito francés, non foi posible aplicar en España o aprobado en Cádiz. O escaso peso políti-
co dos liberais españois e a organización dos absolutistas permitiu a imposición do réxime 
absolutista cando volveu Fernando VII, o Desexado, ao trono español. 

2.2.1 Reinado de Fernando VII: o retorno e o final do abs olutismo 

O Sexenio Absolutista (1814-1820) 

A debilidade dos liberais permitiu a imposición dun réxime absolutista por parte de Fer-
nando VII. Dende o regreso do rei, en 1814, ata 1820, desenvolveuse un período domina-
do pola volta ao Antigo Réxime, a represión política, o exilio dos liberais, os pronuncia-
mentos militares e a crise económica. 

Mais os tempos mudaran. O influxo das ideas liberais xa non podía borrarse. A falta de 
liberdade e de pluralidade política facían que o único modo de acceder ao poder fose a tra-
vés dun golpe de Estado. Os pronunciamentos, que así se denominaron, dábanlle un papel 
político central ao exército, aspecto que se repetirá en España ata o golpe de Estado do xe-
neral Franco, xa no século XX. En 1820, a alianza entre os sectores máis liberais do exér-
cito e os opositores ao absolutismo permitiu o triunfo dun pronunciamento, que deu paso 
ao Trienio Liberal. 
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O Trienio Liberal (1820-1823) 

Os liberais intentaron retomar as reformas iniciadas nas Cortes de Cádiz. O seu obxectivo 
era a fin do Antigo Réxime, para o que afondaron nas ideas liberais. Mais careceron da 
forza suficiente para consolidar a súa obra, malia a creación dun exército popular: a Mili-
cia Nacional. Os absolutistas, apoiados polo monarca, e a invasión dun exército estranxei-
ro, coñecido como Os Cen Mil Fillos de San Luís, organizado polas potencias absolutistas 
europeas, conseguiron acabar con esta paréntese liberal en 1823. 

A Década Ominosa. A fin do absolutismo (1823-1833) 

Os últimos dez anos do goberno absolutista de Fernando VII estiveron marcados pola fon-
da crise económica. Como acontecera no caso francés, o único xeito de garantir as finan-
zas do Estado era eliminar os privilexios fiscais da nobreza e do clero, ao que estes se 
opuñan. A esta situación uníase un conflito dinástico. Fernando VII só tivera fillas e en 
España rexía a Lei Sálica, que impedía o acceso das mulleres ao trono. O rei promulgou 
en 1830 a Pragmática sanción, que anulaba esta lei e permitía o acceso ao trono da súa fi-
lla maior Isabel. Os absolutistas (carlistas ou carcas) organizáronse arredor do seu irmán 
Carlos María Isidro, a quen consideraban o lexítimo herdeiro ao trono, mentres que os li-
berais, moderados ou isabelinos, apoiaban a Isabel. A disputa derivou nas chamadas Gue-
rras Carlistas, que supuxeron a derrota dos absolutistas e o triunfo da revolución liberal 
en España. 
 

Actividades propostas 

S13. Como inflúe a Revolución Francesa en España e na súa monarquía? Por que a 
familia real española tiña medo do proceso revolucionario francés? Explique o 
impacto da Revolución Francesa no territorio español. 

S14. Que son as abdicacións de Baiona? Que consecuencias directas tiveron? 

S15. Que acontecementos van provocar o levantamento popular do pobo de Madrid o 
2 de maio de 1808? Cal foi a reacción francesa?  

S16.  Busque información e analice os seguintes cadros de Goya. 
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� Nome de cada obra, autor, cronoloxía... 

� Contexto histórico en que se desenvolven. En que paisaxe teñen lugar? 

� Que representan as escenas? 

� Pensa que Goya foi testemuña dos feitos? 

� Como é a composición destas obras? 

� Observe o grupo de franceses. Como están representados? Que cre que preten-
de amosar o autor? 

� Que pretendía denunciar Goya con estas pinturas? 

S17. Enumere e explique as fases do reinado de Fernando VII. 
 
 

2.2.2 A construción dun Estado liberal: o reinado de Isab el II (1833-
1868) 
 

Proclamada raíña en 1843, cando contaba trece anos, o seu reinado estivo 
caracterizado polas axitacións sociais, escándalos na corte e inestabilidade política 
(enfrontamentos entre moderados e progresistas).  
Con tres anos foi nomeada sucesora do seu pai, mais exerceron a rexencia primeiro 
a súa nai, María Cristina, e logo o xeneral Espartero. 

 

Os liberais foron os principais apoios da raíña Isabel. Aínda que compartían o enfronta-
mento contra os carlistas (absolutistas) non formaron nunca un grupo homoxéneo. As 
principais faccións eran os moderados, partidarios de establecer reformas moderadas para 
rematar co Antigo Réxime, e os progresistas, que buscaban desmantelalo radicalmente. Ao 
longo dos máis de trinta anos de réxime isabelino, as divisións entre os liberais foron 
complicándose e deron lugar a estes partidos políticos: 

� Moderados. Seguidores do sistema francés, da soberanía compartida entre coroa e cor-
tes, e sufraxio censatario. Gobernaron durante a rexencia de María Cristina. 

� Progresistas. Defendían a soberanía nacional e o sufraxio censatario más amplo. Para 
poderen acceder ao poder, recorreron aos pronunciamentos, por causa da falta de plura-
lidade política.  

� Partido demócrata. Escisión dos progresistas que defendían o sufraxio universal, a po-
lítica desamortizadora e a intervención do Estado na instrución pública.  

� Unión Liberal. Moderados e progresistas apoiados por militares como Prim, Serrano 
ou Topete. 
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Etapas do reinado de Isabel II 

O reinado de Isabel II pódese dividir nas seguintes etapas: 

� Década moderada (1844-1854). Foi un réxime autoritario, no que os liberais modera-
dos controlaron o poder, reducindo as liberdades, o dereito a voto e suprimindo a sobe-
ranía nacional (que era compartida entre a raíña e as Cortes). Cómpre salientar a nova 
división provincial do Estado, ou o comezo da rede de ferrocarril cunha rede radial con 
centro en Madrid. 

� Bienio Progresista (1854-1856). Un novo pronunciamento foi o único xeito de que os 
progresistas puidesen participar no xogo político. Neste período levouse a cabo unha 
desamortización, que pretendía nacionalizar as terras eclesiásticas, bens de uso e de 
propiedade común, para as poxar deseguido e obter beneficios para o Estado.  

� Regreso dos moderados e a Unión liberal (1856-1868). Foi un período marcado pola 
forte crise económica e o inicio da expansión colonial polo norte de África. O sistema 
entrou en crise, o que provocaría a caída da raíña. 

 

Actividades propostas 

S18. Analice as principais características do reinado de Isabel II. Enumere as etapas 
dese reinado. 

S19. Explique que foron as guerras carlistas. Por que se desenvolveron? Que bandos 
se enfrontaron? Que ideas defendía cada bando? 

 
 

2.2.3 Sexenio democrático (1868-1874) 

En 1868 tivo lugar a Revolución Setembrina ou A Gloriosa, que derrocou a Isabel II. A ra-
íña exiliouse en Francia. Neste levantamento xogaron un papel central algúns militares, 
como os xenerais Serrano, Prim e Dulce, ou o almirante Topete.  

Neste ano inaugúrase o Sexenio Democrático, que representa o primeiro intento na his-
toria de España de implantar un réxime democrático, baseado no sufraxio universal mas-
culino, o recoñecemento de amplos dereitos e a aplicación de reformas sociais para conse-
guir a igualdade entre os cidadáns (reforma fiscal, extensión do ensino público, etc.). Su-
puxo unha ruptura co liberalismo moderado que gobernara maioritariamente durante o rei-
nado de Isabel II. 

Estableceuse un goberno provisional (unionistas e progresistas), presidido por Serrano. 
As eleccións tiveron lugar en xaneiro de 1869 e, como resultado, aprobouse a constitución 
de 1869 que establecía para España a monarquía parlamentaria, o sistema bicameral, a di-
visión de poderes, a liberade de ensino e culto, o sufraxio universal masculino, e a aboli-
ción da pena de morte e da escravitude. 

Aprobada a Constitución e carecéndose de rei, Serrano foi nomeado rexente, e Prim, 
xefe do Goberno. Os seus primeiros obxectivos foron buscar un rei, solucionar a cuestión 
da insurrección de Cuba e arranxar os problemas de orde pública.  
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Intentouse implantar unha monarquía constitucional e democrática, para o que elixiron 
como rei a Amadeo de Saboia, fillo do rei de Italia, católico e de tradición liberal. Mais es-
te réxime fracasou debido ao escaso apoio político e popular que recibiu. 

A Primeira República Española (1873-1874) 

Tras a renuncia ao trono do monarca, as Cortes proclamaron a Primeira República espa-
ñola. Provocou un gran entusiasmo nas clases populares das grandes cidades, e entre os 
seus obxectivos estaba afondar nas reformas democráticas e sociais iniciadas en 1868. 
Mais a República naceu con moitos problemas, que foron a causa da súa caída: a división 
interna dos republicanos (unionistas e federalistas), a guerra carlista, a guerra de Cuba, o 
cantonalismo, a falta de auténticos republicanos entre as clases políticas e a falta de apoio 
popular. 

No seu curto ano de vida, coñeceu catro presidentes: Estanislao Figueras, Francisco Pi i 
Margall, Nicolás Salmerón e Emilio Castelar. 

Os militares reconduciron o país cara á restauración monárquica. O golpe de estado do 
xeneral Manuel Pavía puxo punto final á república. 
 
 
 

Actividades propostas 

S20. Lea e analice no seguinte texto as principais reivindicacións das Xuntas Revolu-
cionarias de 1868. Logo conteste ás cuestións. 

���� A consagración do sufraxio universal e libre (...) 

���� A liberdade absoluta de Imprenta (...) 

���� A consagración práctica e inmediata de todas as demais liberdades, a de ensino, a de cultos, a de tráfico e 
mais a de industria, etc. 

���� A abolición da pena de morte (...) 

���� A seguridade individual eficazmente garantida, así como a absoluta inviolabilidade do domicilio e da corres-
pondencia. 

���� A abolición da constitución bastarda que nos viña rexendo (...) 

���� Igualdade na repartición das cargas públicas (...) 

���� Cortes constituíntes por sufraxio universal directo, para que decreten unha constitución en harmonía coas 
necesidades da época. 

Viva a liberdade! Abaixo a dinastía! Viva a soberanía nacional! 

Proclama das Xuntas Revolucionarias, 1868 

� Tipo de sufraxio que reivindican. 

� Modelo de goberno. 

� Que goberno e monarquía se pretende substituír? 

� Que constitución pretenden substituír? Por que a denominan bastarda? 

� Que dereitos e liberdades defende? 
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S21. Observe a seguinte imaxe e intente identificar os períodos do Sexenio Democrá-
tico: acontecementos cos que comeza e remata, sistemas de goberno, principais 
dirixentes, batallas, principais cambios, etc. 

 

 
 

2.2.4 Restauración monárquica (1874-1898) 

Un novo golpe de Estado puxo fin á etapa republicana. O auténtico artífice da restauración 
monárquica foi o político Antonio Cánovas del Castillo, que desexaba converter en rei a 
Afonso, fillo da raíña Isabel II, impor un sistema político apoiado por todos os sectores da 
burguesía (rematando cos pronunciamentos e coas mobilizacións) e excluír as clases bai-
xas da vida pública. 

Características do sistema político da Restauración 

� Existencia de dous partidos dinásticos: conservadores e liberais. 

� A estabilidade política baseábase na quenda, na alternancia pacífica no poder destes 
partidos. 

� Falseamento electoral: a quenda funcionaba sobre dous principios pactados: 

– Implicación da Coroa como árbitro. 

– Fraude electoral (compra de votos, intimidación, etc.) co fin de conseguir garantir 
maiorías que posibilitasen ese sistema de quendas entre os dous grandes partidos. O 
caciquismo permitiu a extensión do sistema, controlando a fraude electoral. 



 

Páxina 22 de 47 

 

 
 

� O caciquismo permitiu a consolidación do sistema. Os caciques eran os xefes locais 
dun partido, que controlaban unha área determinada, empregando as súas influencias 
(con amigos ou inimigos) para controlar a poboación, a nivel local ou comarcal, e o seu 
voto. O obxectivo era intercambiar votos por favores. 

A crise da Restauración 

A política interior e exterior de Afonso XII estivo dirixida a manter a paz a calquera prezo, 
mais á custa de violar constantemente os dereitos civís. A Restauración tamén se caracte-
rizou por unha profunda centralización administrativa e legal. Os nacionalismos catalán e 
vasco non tardaron en reaccionar: reivindicacións da propia identidade cultural e oposi-
ción á perda dos foros vascos tras as guerras carlistas. En Galicia iníciase tamén a renova-
ción cultural a través do seu Rexurdimento. 

O movemento obreiro agrúpase arredor do Partido Socialista Obreiro Español (PSOE), 
fundando por Pablo Iglesias en 1879 e que defendía a loita pacífica e a participación elec-
toral, a UXT (fundada no 1888) e o anarquismo (Federación de Traballadores da Rexión 
Española). 

En 1898 España perde as últimas colonias de ultramar (Cuba, Filipinas e Porto Rico), 
no chamado Desastre do 98, o que supuxo un gran sentimento de fracaso para a sociedade 
española e a perda de prestixio do exército español. 

Á morte prematura de Afonso XII, asume a rexencia a súa muller, María Cristina, con 
quen terá un fillo póstumo, o futuro rei Afonso XIII. 
 
 
 

Actividades propostas 

S22. Lea detidamente os seguintes documentos. 

“Para facer as listaxes de electores póñense nelas algúns nomes verdadeiramente perdidos entre unha multitu-
de de imaxinarios e, sobre todo, de defuntos. A representación destes últimos dáselles sempre a axentes disfra-
zados de paisano para iren votar. O autor destas liñas viu repetidas veces que o seu pai, finado xa hai algúns 
anos, ía depositar o seu voto na urna baixo a figura dun varredor da cidade ou dun sabuxo de policía, vestido 
con traxe prestado (...) 
Este sistema de eleccións por medio da resurrección de mortos (...) non é, así e todo, o peor dos medios em-
pregados para falsear o sufraxio (...) e que o que fan é pura e sinxelamente aumentar o número de votos ata ter 
asegurada a elección do candidato adicto.” 

V. Almirall: España tal cual es. 1886 [tradución] 

 

“O alcalde reuniu os veciños a toque de campá para lles facer ver a necesidade imperiosa que tiñan que votar o 
candidato oficial, porque lles tiña ofrecido unha moratoria no pagamento das contribucións atrasadas, mesmo a 
condonación da débeda se a súa docilidade os facía acredores deste beneficio. 
Noutra vila déuselles permiso aos veciños “para entrar nun bosque e facer unha corta de árbores”; pero, des-
pois, presentaron unha denuncia contra eles para poder acusalos se non votaban o candidato ministerial.” 

Alcánzar Saéz, M. Antología del pucherazo. Historia 16. Nº 118 [tradución] 
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“Consecuencia de todo isto é o caciquismo, o entronizamento de certos individuos nas localidades, os cales, 
como instrumentos do deputado, son os donos dos resortes administrativos (...).O cacique dá e quita os mise-
rentos postos de traballo dos que se benefician os máis pobres do lugar; seus son o carteiro-peón, o secretario 
do concello, o peón camiñeiro, o expendedor de efectos estancados. O cacique é quen, ao facer o reparto da 
contribución, carga a man ao adversario, alixeirando o amigo (...) Verdade é que o tirano da aldea, que tan 
grandes servizos presta ao deputado, someténdolle a localidade, afoga esta coas súas esixencias (...)” 

Pérez Galdós, artigo en Política española. 1884. 

� Analice os medios que utilizaba o sistema político da Restauración para falsear 
as eleccións e crear unha rede caciquil. Por que podemos dicir que o sistema 
político da Restauración era liberal pero escasamente democrático? 

� Por que xurdiron os movementos nacionalistas? 

� Explique o funcionamento do caciquismo en Galicia e razoe a súa razón de ser. 
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2.3 Galicia no século XIX 

Galicia seguiu a ser un país de base agraria durante todo o século XIX. A industrialización 
tivo escasa implantación aquí e máis da metade da poboación seguía a ser labrega. A súa 
estrutura económica era incapaz de manter a todos os seus habitantes, e así se explica a 
emigración masiva que tivo lugar na segunda metade do século, auténtica sangría para a 
poboación galega. Calcúlase que só entre 1860 e 1880 saíron de Galicia máis de 122.000 
persoas. 

Galicia e a crise do Antigo Réxime 

Non podemos desligar a historia de Galicia da historia do resto do Estado. Malia as singu-
laridades propias, a súa historia está vinculada ao que está a acontecer no conxunto de Es-
paña. 

A crise do Antigo Réxime iníciase coa invasión do exército francés. A Guerra da Inde-
pendencia é unha boa mostra da grande resistencia popular galega. Mais o que aconteceu 
nas Cortes de Cádiz tivo pouca repercusión en Galicia. As forzas absolutistas galegas, o 
clero e a fidalguía demostraron o seu poderío social, e apoiaron primeiro a Fernando VII e 
despois o bando carlista. Con todo, na cidade da Coruña mantívose durante todo o século 
un gran apoio ás ideas do liberalismo, primeiro, e do republicanismo no último terzo do 
século. 

A nova división provincial modificou o mapa político e administrativo. A aparición das 
deputacións provinciais, dos gobernadores civís e dos concellos xogou un papel destacado 
no control político da poboación. Ata a Restauración monárquica, a participación política 
foi pouco importante en Galicia. A partir do comezo do reinado de Afonso XII, estivo moi 
condicionada polo sistema caciquil que estaba no cerne do sistema de quendas. 

Cómpre racharmos coa idea de docilidade e sometemento que tradicionalmente se lle 
atribuíu aos labregos en Galicia. O século XIX viviu momentos de grande conflitividade 
social, de reivindicacións labregas e de disputas pola conservación do monte como ben 
comunal. O escaso peso político de Galicia en Madrid fixo que estas posicións ficasen es-
quecidas. 

Rexurdimento, Provincialismo e Rexionalismo 

O Rexurdimento é o grande movemento cultural do século XIX en Galicia. Supuxo a re-
cuperación do galego como lingua literaria e sentou as bases de posteriores reivindica-
cións políticas.  

A primeira manifestación política do galeguismo foi o provincialismo, moi ligado ao 
levantamento de 1846. Os seus obxectivos eran a recuperación da unidade institucional de 
Galicia (contra a división provincial) e a reivindicación dun certo autogoberno. Este levan-
tamento foi duramente reprimido. 

A finais de século aparece un novo movemento de reivindicación política galega, o re-
xionalismo. O seu programa político, formulado por Manuel Murguía e Alfredo Brañas, 
reclamaba a autonomía política para Galicia, a eliminación do caciquismo, a mellora eco-
nómica e a galeguización da administración. Con todo, non chegou a contar cunha ampla 
base de apoio popular. 

Por último cómpre salientar o movemento obreiro. A escasa industrialización de Gali-
cia non permitiu a existencia dun grande movemento proletariado, pero na Coruña e en 
Ferrol, máis industrializadas, este movemento xogou un importante papel. O galego Pablo 
Iglesias, fundador do PSOE, será o primeiro deputado socialista español en 1910. 
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2.4 Resumo de contidos 

A independencia dos Estados Unidos 

� A independencia das trece colonias británicas de América do Norte en 1776 supuxo a 
aparición do primeiro Estado liberal da historia, os Estados Unidos de América. En 
1787 redactaron a primeira Constitución escrita da historia, precedida dunha Declara-
ción de Dereitos, onde ficaba garantida para todos os cidadáns toda unha serie de liber-
dades (de expresión, de reunión, de relixión, de prensa, etc.) e dereitos. 

A Revolución Francesa 

� Pode considerarse o inicio dunha nova etapa histórica: a Idade Contemporánea. Provo-
cou transformacións radicais (supresión do sistema señorial, proclamación de liberda-
des e da igualdade de todas as persoas ante a lei, establecemento dun Estado constitu-
cional e parlamentario, baseado na soberanía nacional) e supuxo o inicio da fin do An-
tigo Réxime. 

� A Revolución Francesa foi un proceso complexo, con varias etapas: monarquía consti-
tucional, república democrática, república burguesa e imperio napoleónico. Os revolu-
cionarios tiveron que facer fronte ás forzas absolutistas, tanto no interior como no exte-
rior, que querían manter os privilexios que posuían durante o Antigo Réxime.  

O liberalismo 

� Na segunda metade do século XIX o mapa político europeo mudou, consolidándose o 
liberalismo político. É o triunfo da burguesía sobre os grupos privilexiados do Antigo 
Réxime. Non foi un proceso nin lineal nin fácil. As sucesivas vagas de movementos re-
volucionarios (1820, 1830 e 1848), cada unha coas súas características, contribuíron a 
extensión dos réximes liberais en Europa. Para a fin definitiva das monarquías absolu-
tas do Antigo Réxime haberá que agardar ata a Primeira Guerra Mundial. 

� Os Estados liberais defenden o principio da soberanía nacional (o poder reside no po-
bo), a división de poderes, co Parlamento exercendo o poder lexislativo, e a existencia 
dunha Constitución escrita, que recolle os dereitos de todos os cidadáns. 

A crise do Antigo Réxime e a construción do réxime liberal en España 

� A invasión francesa de 1808 desencadeou a crise do Antigo Réxime en España. As 
Cortes reunidas en Cádiz redactaron a primeira Constitución da historia de España, a de 
1812.  

� O reinado de Fernando VII. 

– O escaso apoio popular dos liberais permitiu a Fernando VII reinstaurar o absolu-
tismo tras a expulsión das tropas napoleónicas: Sexenio Absolutista (1814-1820).  

– En 1820, a alianza entre os sectores máis liberais do exército e os opositores ao ab-
solutismo deu paso ao Trienio Liberal (1820-1823). 

– A invasión dun exército estranxeiro, Os Cen Mil Fillos de San Luís, organizado po-
las potencias absolutistas europeas, conseguiu acabar con esta paréntese liberal en 
1823: iníciase a Década Ominosa (1823-1833). 
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� O reinado de Isabel II. A construción dun Estado liberal en España non se produciu ata 
o reinado de Isabel II. O triunfo dos liberais na guerra civil, a chamada Guerra carlista, 
facilitou a consolidación definitiva do liberalismo en España. Durante todo o seu reina-
do, os grupos políticos máis importantes foron os moderados e os progresistas. As eta-
pas deste reinado son: 

– A Década moderada (1844-1854). Réxime autoritario, redución das liberdades e do 
dereito a voto. División provincial do Estado e comezo da rede de ferrocarril. 

– O Bienio Progresista (1854-1856). Desamortización, que pretendía nacionalizar as 
terras eclesiásticas, bens de uso e de propiedade común, para subhastalas a continua-
ción e obter beneficios para o Estado.  

– O regreso dos moderados e a Unión liberal (1856-1868). Forte crise económica e 
inicio da expansión colonial polo norte de África. O sistema entrou en crise, o que 
provocaría a caída da raíña. 

� En 1868 tivo lugar a Revolución Setembrina ou A Gloriosa, que derrocou a Isabel II. 
Inaugúrase o Sexenio democrático, que representa o primeiro intento na historia de Es-
paña de implantar un réxime democrático. Tras o intento falido de establecer unha mo-
narquía constitucional e democrática (Amadeo de Saboia), instaurouse a Primeira Re-
pública española, que só durou un ano. 

� O golpe do xeneral Pavía trouxo consigo a restauración da monarquía na persoa do fillo 
de Isabel II, Afonso XII, que presidiu o período da Restauración. Trazos principais: 

– Existencia de dous partidos dinásticos: conservadores e liberais. 

– A estabilidade política baseábase na quenda, na alternancia pacífica no poder destes 
partidos. 

– Falseamento electoral: a quenda funcionaba sobre a fraude electoral (compra de vo-
tos, intimidación, etc.). O caciquismo permitiu a extensión do sistema, controlando a 
fraude electoral. 

Galicia no século XIX 

� Non podemos desligar a historia de Galicia da historia do resto do Estado. A súa histo-
ria está vinculada ao que está a acontecer no conxunto de España. 

� Galicia seguiu sendo un país de base agraria. Produciuse unha emigración masiva cara 
a América na segunda metade do século. A nova división provincial modificou o mapa 
político e administrativo. As deputacións provinciais, os gobernadores civís e os conce-
llos xogaron un papel destacado no control político da poboación.  

� O Rexurdimento é o grande movemento cultural do século XIX en Galicia. Supuxo a 
recuperación do galego como lingua literaria e sentou as bases de posteriores reivindi-
cacións políticas.  

� A primeira manifestación política do galeguismo foi o provincialismo. Os seus obxec-
tivos eran a recuperación da unidade institucional de Galicia (contra a división provin-
cial) e a reivindicación dun certo autogoberno.  

� A finais de século aparece un novo movemento de reivindicación política galega, o re-
xionalismo. O seu programa reclamaba a autonomía política para Galicia, a eliminación 
do caciquismo, a mellora económica e a galeguización da administración.  
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� A escasa industrialización de Galicia non permitiu a existencia dun grande movemento 
proletariado. Aínda así, nas cidades da Coruña e de Ferrol, máis industrializadas, este 
movemento xogou un importante papel. O galego Pablo Iglesias, un dos fundadores do 
PSOE, será o primeiro deputado socialista español en 1910. 
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3. Actividades complementarias 
 

S23. Seguindo este esquema, explique as características fundamentais da constitu-
ción dos Estados Unidos de América e do seu sistema político. 

 

S24. Comente a seguinte ilustración:  

 

� Que feito representa? 

� En que momento da Revolución Francesa o encadramos? 

� Cales son as causas que dan lugar a este feito? 

� Que acordos se tomaron na reunión? 
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� Que implica a conversión dos Estados Xerais en Asemblea Nacional? 

� Que consecuencias tivo? 

� Cal foi o desenvolvemento da Revolución a partir dese momento? 

� Identifique algún dos personaxes da imaxe e elabore unha pequena biografía. 

S25. Anote os acontecementos fundamentais das unificacións italiana e alemá nas 
seguintes liñas cronolóxicas: 

���� Vitorias de Maxenta e Solferino. ���� Anexión de Venecia ao reino de Italia. 

���� Nacemento do Segundo Reich. ���� Batalla de Sedán. 

���� Creación da Confederación Xermánica. ���� O reino de Piemonte-Sardeña adquire Lombardía. 

���� Batalla de Sadowa. ���� Unión aduaneira de Prusia e outros estados Alemáns 

���� Anexión dos Estados Pontificios ao reino de Italia. ���� Conquista do reino das dúas Sicilias por Garibaldi. 
 

 

Unificación alemá 

 

 

Unificación italiana 

S26. Complete o cadro comparativo das constitucións do século XIX en España. Pode 
consultar a información que se ofrece nesta páxina web: 

� [http:/www.constitucion.es/escuela/primaria/constituciones.html] 

Constitución Ideoloxía Soberanía Separacións de poderes 
Dereitos, deberes e 

liberdades 

– Executivo: 

– Lexislativo: 1812 
  

– Xudicial: 

 

– Executivo: 

– Lexislativo: 1837 
  

– Xudicial: 

 

– Executivo: 

– Lexislativo: 1845 
  

– Xudicial: 
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– Executivo: 

– Lexislativo: 1869 
  

– Xudicial: 

 

– Executivo: 

– Lexislativo: 1876 
  

– Xudicial: 

 

S27. Comente as seguintes caricaturas nas que se ironiza sobre as quendas políticas 
dos partidos liberais do sistema da Restauración. 
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4. Exercicios de autoavaliación 
 

1. O Congreso de Viena supuxo unha volta a... 

� O Liberalismo. 

� A monarquía constitucional. 

� O Antigo Réxime. 

� A ditadura. 

2. Cal dos seguintes personaxes foi o líder dos xacobinos? 

� Balzac. 

� Marat.  

� Danton. 

� Robespierre. 

3. Que período da Revolución Francesa é coñecido como a fase do Terror? 

� Constitución de 1795. 

� A república. 

� A ditadura xacobina. 

� A Convención. 

4. Ao morrer Fernando VII, a súa filla Isabel tiña tres anos, polo que a súa nai exerceu a re-
xencia. A loita entre moderados e progresistas obrigouna a dimitir deixando a rexencia nas 
mans dun militar destacado. Quen foi ese militar? 

� O’Donnell. 

� Serrano. 

� Espartero. 

� Narváez. 

5. A derrota que supuxo o final definitivo do imperio napoleónico foi: 

� Waterloo. 

� Trafalgar. 

� Lepanto. 

� Austerlitz. 
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6. É o acontecemento que iniciou a independencia das colonias americanas dos EEUU, da súa 
metrópole, Inglaterra. 

� Baía de Cochinos. 

� Motín do té. 

� Afundimento do Lusitania. 

� Motín de Aranjuez. 

7. Quen se sublevou para obrigar a Fernando VII a xurar a constitución de 1812 e que período 
comezou cando o monarca o fixo? 

� O xeneral O’Donnell, mais Fernando VII negouse a xurar a Constitución. 

� O xeneral Rafael del Riego, e así comezou o Trienio Liberal. 

� Espartero, e comezou a Década Ominosa. 

� Iso nunca ocorreu. 

8. Que é o sufraxio censatario? 

� Un sistema electoral que só permite o voto dos homes. 

� Un sistema electoral que non permite votar aos menores de idade. 

� Un sistema electoral que só permite votar aos membros do terceiro Estado. 

� Un sistema electoral que só permite votar aos cidadáns que reúnan determina-
das condicións: riqueza, cultura, posición social, ... 

9. Cal dos seguintes principios non é liberal? 

� Soberanía real. 

� Separación de poderes. 

� Dereitos naturais. 

� Promulgación dunha constitución. 

10. Logo da I República Española, restáurase a monarquía constitucional na persoa de: 

� Amadeo de Saboia. 

� Afonso XII, fillo da raíña Isabel II. 

� Afonso XIII. 

� Ningún dos citados. 
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5. Solucionarios 

5.1 Solucións das actividades propostas 

S1.  

 

S2.  

Gran Bretaña, debido ás necesidades económicas agravadas polas súas continuas loitas con Francia, incre-
mentou os impostos sobre os habitantes das colonias, especialmente sobre o té. Contrarios a estas novas ta-
xas, e ao non se sentiren representados polo goberno inglés, os habitantes das colonias americanas negáronse 
a acatar esas leis e levantáronse en motín contra a entrada de té inglés nas colonias. 

S3.  

Considerada a primeira declaración moderna dos dereitos humanos, aínda que recoñece como antecedente a 
“Carta de Dereitos Inglesa” (1689). Nela recóllense os dereitos á vida, á liberdade, a posuír propiedades, ao 
“debido proceso” (dereito a ser oído por un xuíz), xuízos por xurados, liberdade de prensa e relixión, a división 
de poderes. Non recoñecía os dereitos para as mulleres e convivía coa escravitude. 

S4.  

Washington 

���� [http://www.biografiasyvidas.com/monografia/washington/] 

���� [http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/6560.htm] 

���� [http://www.proyectosalonhogar.com/us_presidents/george_washington.htm] 

���� [http://es.wikisource.org/wiki/Discurso_de_George_Washington_(1812)] 
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Jefferson 

���� [http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson ; http://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jefferson.htm] 

���� [http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/6545.htm ; http://etext.virginia.edu/jefferson/] 

 

Franklin 

���� [http://es.wikipedia.org/wiki/Franklin_D._Roosevelt ; http://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/roosevelt.htm] 

���� [http://www.artehistoria.jcyl.es/batallas/personajes/7138.htm] 

S5.  

A sociedade do Antigo Réxime organizábase en estamentos (privilexiados e non privilexiado). Os privilexiados 
subdividíanse en grupos (nobreza e clero); e o non privilexiado ou Terceiro Estado constituía un grupo hetero-
xéneo, formado pola burguesía, o campesiñado, .... Nobreza e clero estaban exentos do pagamento de impos-
tos, posuían a terra, dispuñan de sistemas xudiciais propios e numerosos dereitos feudais e señoriais. Os inte-
grantes do Terceiro Estado vivían do comercio, do traballo artesán, agrícola, ... carecían de dereitos políticos, 
pagaban moitos impostos, etc. 

S6.  

Os privilexiados vivían de rendas, do traballo do Terceiro Estado. Temían perder o seu prestixio e posición so-
cial ante o crecente ascenso, especialmente económico, deste. Coas ideas ilustradas tamén se buscaba a equi-
paración legal e político, o que non lles interesaba. 

S7.  

  

O nome procede do “culotte”, prenda que levaban 
os privilexiados no século XVIII, que o substituían 
polos pantalóns longos (como se aprecia na ima-
xe). O traxe revolucionario estaba formado por 
unha casaca, chamada Carmagnole; un pantalón 
longo, chamado sans-culotte; unha escarapela tri-
color, o gorro frixio e unhas zocas.  

As mulleres vestían tecidos lixeiros de aspecto na-
tural, cinturas altas, brazos espidos e corpiños cur-
tos.  

As súas armas era calquera coitelo ou pau que 
puidesen atopar. 

Lema da revolución: “Liberdade, igualdade e frater-
nidade ou morte”. A guillotina ou o patíbulo, como 
símbolo de xustiza contra os representantes do An-
tigo Réxime. 

���� Gorro frixio (figura dereita): é o que durante a 
antigüidade clásica se entregaba aos escravos 
manumitidos e é, por iso, símbolo da liberdade. 

���� Escarapela tricolor (no centro do gorro superior 
central): símbolo da milicia parisina antes da 
Toma de La Bastille. O azul e o vermello son as 
cores de París, logo engadíuselle o branco 
(símbolo da monarquía) para lucila na cerimonia 
de revista do exército por parte de Luís XVI. 

���� Bandeira tricolor. 
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S8.  

���� Causas: os grandes gastos da Corte; endebedamento do estado polas enormes cantidades que precisaba o 
exército para as súas loitas; a ascensión da burguesía e a decadencia paulatina dunha ríxida monarquía; o 
espallamento das ideas ilustradas, que triunfaran coa independencia das 13 colonias británicas en América; 
crise económica pola alza dos prezos dos produtos básicos; etc. 

���� Fases: Estados Xerais (Toma de La Bastille); monarquía constitucional; a revolución nas mans do moderados 
ou xirondinos; a revolución nas mans dos xacobinos ou exaltados;; o Directorio; o Consulado; Napoleón Bo-
naparte. 

S9.  

� Foi adoptado o 14 de xullo de 1789 (Toma de La Bastille) e aprobado final-
mente o 26 de agosto, tras longos debates. O rei, Luís XVI, ratificou o 5 de ou-
tubro, baixo a presión da Asemblea e do pobo, que acudira a Versalles. Serviu 
de preámbulo á primeira constitución da Revolución Francesa (1791). 

� A Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán (1789) inspirouse na decla-
ración de independencia estadounidense (1776) e no espírito filosófico do sécu-
lo XVIII: as ideas ilustradas (separación de poderes; soberanía nacional e su-
fraxio universal). Politicamente defende a democracia e, ideoloxicamente, a 
igualdade de todos os cidadáns, sen ningunha distinción. 

� Suprimir os dereitos feudais e crear un marco legal único que respectase por 
igual a todos os sectores sociais. 

� Os dereitos naturais e imprescritibles (liberdade, propiedade, seguridade, resis-
tencia á opresión), así como a igualdade de todos os cidadáns ante a lei e a xus-
tiza. Tamén recoñece a separación de poderes. 

� Transcendencia: é importante que todos os cidadáns coñezan os seus dereitos e 
deberes e que os Estados velen polo seu respecto e cumprimento. Páxinas de 
información: 

– [http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/21_sp.htm] 

– [http://www.anue.org/es/derechos.html] 

– [http://guiagenero.mzc.org.es/GuiaGeneroCache%5CPagina_AmnistIntern

_000001.html, http://rcci.net/globalizacion/2008/fg793.htm] 

S10.  

� “A morte de Marat/La Mort de Marat” (chamada a “Pietá” da revolución), de 
Jacques-Louis David (1793). Obra de estilo neoclásico, conservado nos Muse-
os Reais de Belas Artes Bruxelas-Bélxica.. 

� Durante a época do terror ou o período xacobino (David e Marat eran amigos e 
compañeiros ideolóxicos), no segundo ano do novo calendario revolucionario. 

� Representa o falecemento en 1794 de Marat, o escritor do periódico radical 
“L’Ami du peuple” e moi vinculado ao partido xacobino, aínda que non mili-
tante. Marat foi apuñalado por Carlota Corday (moderada xirondina), mentres 
escribía na súa bañeira. A súa asasina, normanda, viaxou a París coa obsesión 
de asasinar o home que ela consideraba unha “besta”, para “salvar a Francia”.  
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Logrou entrar na casa de Marat co pretexto de presentarlle unha lista de xente 
que debería ser executada como inimigos de Francia. Marat agradeceulle a in-
formación e prometeu guillotinalos. 

� A disposición dos elementos é sobria, como se dunha obra relixiosa se tratase. 
Baséase en verticais e horizontais. No chan vese o puñal caído (coitelo carni-
ceiro), entanto que a metade superior do cadro está baleira, como se se tratase 
dun abafante silencio frío. Unha sombra clara ascende en diagonal evocando a 
fuxida da vida do corpo agonizante. 

� “13 de xullo de 1793. De Marie Anne Charlotte Corday ao cidadán Marat: bas-
te que eu sexa desgraciada para ter dereito á vosa benevolencia” (a nota traizo-
eira). No papel sobre o caixón lese: “disporedes esta asignación para esa nai de 
cinco fillos cuxo home morreu en defensa da patria”. 

� Enderezos web: 

– [http://es.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Corday] 

– [http://www.slideshare.net/celia.trumpet/charlotte-corday-presentation-
826081] 

– [http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/obras/3005.htm] 

� Construción metódica que se centra na vítima. Hoxe está considerada como 
unha terrible fermosa mentira. Non é unha fotografía no sentido forense, mais 
tampouco unha sinxela imaxe. David retratouno tal como o vira o día anterior 
ao da súa morte. 

S11.  

Revolucións Países Causas Resultados 

1820 

Alemaña, España, Portugal, 
Nápoles, Piemonte, Francia e 
Rusia. 

Activistas militares (insurrec-
cións militares) intentaron 
rematar co absolutismo. 

Independencia grega do impe-
rio otomán. Trienio liberal en 
España. Independencia das 
colonias españolas en Améri-
ca. 

1830 

Francia, Bélxica, Polonia e 
outros países europeos. 

Apoio popular aos movemen-
tos burgueses. 

Bélxica independizouse de 
Holanda. Gran Bretaña, am-
pliación de dereitos políticos. 
Francia, monarquía de tipo 
liberal (Luís Filipe de Orleáns). 

1848 

Europa occidental e oriental. 
Francia, Italia, Austria e Ale-
maña. 

Movementos nacionalistas. Recoñécese sufraxio universal, 
soberanía popular, igualdade 
social. Caída de Metternich, II 
República en Francia; inicio da 
unificación de Italia e Alemaña; 
afianzamento dos movementos 
nacionalistas. 

S12.  

� Perspectiva de Fichte. 

A lingua é o elemento unificador, e os aspectos xeográficos non impiden nin limitan a existencia dun pobo. 
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� Perspectiva de Mazzini  

Que se queren lograr a súa unificación, debe partir dende os seus cidadáns, desde a súa organización e o seu 
espírito nacionalista. 

S13.  

Carlos IV comezou a reinar en España un ano antes de iniciarse a Revolución Francesa; isto provocou que o 
monarca intentase limitar as reformas ilustradas iniciadas polo seu pai, Carlos III. O país dividiuse en dous: os 
afrancesados, ou partidarios de Francia e da Revolución, e os absolutistas. Os monarcas españois tiñan medo 
de correr o mesmo destino que os reis franceses (que foron finalmente guillotinados). Para España o impacto da 
Revolución foi grande, xa que dela naceu a figura fulgurante de Napoleón Bonaparte, quen invadiu a Península 
e controlou o seu goberno; o resultado foi a longa Guerra de Independencia que levou ao país á ruína económi-
ca e á destrución das súas infraestruturas. 

S14.  

Ante o Motín de Aranjuez, Carlos IV decide pedir axuda a Napoleón Bonaparte. Este decide convocar en Baiona 
o monarca español e o príncipe de Asturias, o futuro Fernando VII. Carlos IV remata abdicando no seu fillo e es-
te en Napoleón. O emperador francés decide nomear rei de España o seu irmán Xosé Bonaparte, o que levou 
ao país a unha guerra contra o invasor galo. 

S15.  

O resentimento da poboación, ao esixírselle costear a manutención das tropas estranxeira, derivou en numero-
sos incidentes e episodios de violencia. Isto, engadido á forte inestabilidade política motivada polo Motín de 
Aranjuez, precipitou os acontecementos que desembocaron no levantamento popular en Madrid contra os fran-
ceses, o 2 de maio de 1808, sometido+o coa carga dos Mamelucos e os fusilamentos en Príncipe Pío. 

S16.  

 

  

���� Nome da obra, autor, 
cronoloxía. 

A carga do Mamelucos na Porta do Sol 
ou Levantamento do dous de Maio. Fran-
cisco de Goya y Lucientes. (1814).  

Fusilamentos do 3 de maio ou Os fusila-
mentos da Moncloa. Francisco de Goya 
y Lucientes. (1814).  

���� Contexto histórico e 
paisaxe. 

Ocupación napoleónica trala abdicación dos monarcas españois en favor de Napoleón 
Bonaparte e do seu irmán Xosé. 

���� Que representa a 
escena? 

As tropas francesas intentan sufocar, con 
violencia, os sublevados do pobo de 
Madrid. 

Momento en que se fusilan os líderes e 
os prisioneiros das revoltas en Madrid. 
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���� Pensa que Goya foi 
testemuña dos fei-
tos? 

Goya foi testemuña mais non pintou os cadros no momento, senón anos máis tarde, 
nunha proposta que lle fixo ao concello de Madrid. Hai quen pensa que o fixo para lavar 
a súa imaxe de “afrancesado”. 

���� Como é a composi-
ción da obra? 

Os movementos dos cabalos e dos per-
sonaxes dan ao cadro un gran dinamis-
mo. Reflicte a escena con gran realismo, 
como pode verse na representación dos 
corpos caídos e nos ríos de sangue. En 
último temo, vese o perfil arquitectónico 
de Madrid, pero tratado de tal maneira 
que non distrae a atención do acontece-
mento principal, que domina o primeiro 
plano. Goya usa unha pincelada solta e 
un rico cromatismo. 

 

Dividida en dúas partes: un grupo dun 12 
civís, en distintas posturas. Na dereita 6 
soldados, que apuntan cos seus fusís 
aos prisioneiros. A lanterna situada á 
dereita, tras os soldados, ilumina a figura 
do home cos brazos estricados. 

���� Como están repre-
sentados os france-
ses? Que pretende 
amosar o autor? 

Exército dacabalo, cunha grande instru-
ción e moi violentos nos seus ataques. O 
pintor amosa a crueldade dos franceses 

Con cores moi escuras, contrastadas co 
home da camisa branca, reflectindo o 
mal, a escuridade.... Son rostros anóni-
mos, que recibiron o nome da “máquina 
de matar”. 

���� Que pretendía de-
nunciar Goya con es-
ta pintura? 

A barbarie da guerra e a tiranía moderna, establecendo un contrate entre as paixóns 
humanas das vítimas e a eficacia deshumanizadora dos mamelucos ou do pelotón de 
fusilamento. 

S17.  

Reinado de Fernando VII Características xerais do período 

���� Sexenio absolutista  
(1814-1820) 

O rei derroga a constitución de 1812 e restaura o absolutismo monárquico co apoio 
dos estamentos privilexiados. 

���� Trienio liberal  
(1820-23) 

Pronunciamento de Del Riego. O rei vese obrigado a aceptar a constitución de 1812 e 
iniciar unha apertura liberal, non por convicción senón por presión das forzas do país. 

���� Década Ominosa 
(1823-1833) 

Co apoio dos “cen mil fillos de San Luís” volta ao absolutismo. Política ambigua entre 
liberalismo e absolutismo procurando apoios para nomear sucesora a súa filla Isabel. 

S18.  

Reinado de Isabel II Características xerais do período 

���� Rexencia de María 
Cristina 

Inicio das Guerras carlistas. 

���� Rexencia do xeneral 
Espartero 

Medidas librecambistas e autoritarismo político do rexente. 

���� Década Moderada 
(1843-1853) 

Constitución de 1845. Óptica reformista centralizadora. Código Penal. Garda Civil. 

���� Bienio Progresista 
(1854-1856) 

Pronunciamento militar: Vicálvaro. Desamortización: Madoz. Construción de ferrocarrís. 

���� Crise do sistema 
isabelino 
(1856-1868) 

Goberno moi autoritario. Guerra de África. Desgaste moderado. 
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S19.  

Tres guerras civís do século XIX que enfrontaron os partidarios de Carlos María Isidro (carlistas), irmán de Fer-
nando VII e absolutista, e os partidarios de Isabel II (isabelinos ou liberais), filla do monarca, e que como muller 
non podía acceder ao trono. 

S20.  

���� Tipo de sufraxio que reivindi-
can. 

Universal e libre. 

���� Modelo de goberno. Democracia. Monarquía constitucional. 

���� Goberno e monarquía. 
Monarquía de Isabel II, co sistema de quendas de partidos e falta de par-
ticipación social na elección dos seus representantes. 

���� Constitución para substituír? 
Denominación: “bastarda”? 

A constitución de 1852, pois a do 1856 era a mesma cunha acta máis. 
Aínda que na súa redacción se buscou aparentemente unha constitución 
liberal, na realidade o seu obxectivo era volver ao sistema absolutista. 

���� Dereitos e liberdades que de-
fende 

Liberdade de prensa, ensino, culto, industria, tráfico, seguridade, etc. 

S21.   

De esquerda a dereita: a Gloriosa (setembro 1968, batalla Alcolea, implantación da peseta como moeda. Enri-
ba, os militares e o lema do pronunciamento. A figura á dereita de Alcolea: chegada de Prim dende o exilio para 
constituír a Xunta revolucionaria. Seguinte figura á dereita: Amadeo de Saboia e os seus valedores. A figura xe-
ométrica branca reflicte a I República, cos seus presidentes e as características dos seus gobernos reflectidas 
nas palabras que hai debaixo: Figueras (cun industrial suxeito á súa perna); Pi i Margall (federalista. Pirotecnia); 
Salmerón (filosófica); Castelar (Polo fino. Unionista). A caída da República é en picado; o xeneral Pavía dá un 
golpe de estado, disolve as Cortes (por iso saen pequenas figuras polo frontón do edificio – “Enero 1874”) e fa-
vorece a entrada dun goberno de centro-esquerda. Asoma pola dereita Afonso XIII, tras o pronunciamento de 
Martínez Campos, que permite a restauración borbónica. 

S22.   

� Medios de que se valía o caciquismo. 

Votación de defuntos, manipulación, coacción, etc. 

� Por que xurdiron os movementos nacionalistas? 

Defensa das linguas, culturas e tradicións (galego, castelán, éuscaro e catalán). A defensa da identidade propia 
vai verse apoiada polos principios ilustrados e liberais que percorren a Europa do século XIX. 

� Funcionamento e razón de ser do caciquismo en Galicia. 

Caciquismo é o nome das relacións que definían a vida política durante os anos da Restauración borbónica. Na 
Galicia rural do século XIX o caciquismo vinculouse á vida nos pazos e ao poder dos señores sobre unha pobo-
ación analfabeta e pobre. Tamén, nas pequenas vilas emerxentes na zona costeira, estivo reflectido na escasa 
burguesía industrial que vai promover cambios urbanos de gran transcendencia no futuro da historia de Galicia. 
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5.2 Solucións das actividades complementarias 
 

S23.  

Considerada a constitución escrita máis antiga, recoñece a separación de poderes; un sistema político republi-
cano, con amplos poderes para o presidente e unha estrutura federal. Cada Estado ten o seu propio Goberno, 
con competencias en asuntos de policía, xustiza, ensino, etc. Por riba deles está o Goberno Federal, con com-
petencias en asuntos exteriores, defensa, finanzas, moeda, ... Complétase cunha Declaración de Dereitos, que 
garante a liberdade de relixión, prensa, expresión, xuntanza, petición e o dereito a ser xulgado por un xurado. 

S24.  

���� Feito representado David: Xuramento do Xogo da Pelota. Sala dos Menus- Plaisirs, en Versalles. 

���� En que momento? Maio de 1789, o rei reúne os Estados... é o preludio da Revolución. 

���� Causas do feito. 

A grande crise financeira polas débedas do Estado, a falta de alimentos e a suba 
de prezos, o excesivo gasto da Corte e o Goberno, e un sistema fiscal arcaico, 
que só obrigaba o Terceiro Estado a contribuír economicamente. O rei pretendía 
obrigar a todos os estamentos a contribuír cos impostos. 

���� Acordos tomados. 
Desaparición da organización xurídica estamental e pon o fin á monarquía abso-
lutista. É un compromiso de dotar a Francia dunha constitución. 

���� Conversión en 
Asemblea Nacional 

Os privilexiados querían un voto por estamento e o Terceiro Estado un voto por 
persoa, proposta que fracasou, polo que o Terceiro Estado se separou, reuníndo-
se no “Xogo da Pelota”. Acórdase a desaparición dos estamentos e a creación 
dunha Asemblea única en representación de todo o pobo. Siéyes propón que se-
xa definida como Asemblea Nacional. 

���� Consecuencias. 
O levantamento popular, a Toma de La Bastille e o inicio da Revolución Francesa, 
considerado o punto de partida da historia contemporánea. 

���� Desenvolvemento . 
Sucesión no poder dos xirondinos moderados e xacobinos exaltados; ascensión 
ao poder de Napoleón Bonaparte, ... 

���� Personaxes da 
imaxe. 

���� Mirabeau (de pé, á dereita tapado polo home que prega, un dos heroes de 
1789, que logo foi considerado un traidor). 

���� Bailley (personaxe ao que todos miran e dirixen os seus brazos. El ergue o 
brazo tentando calar ao público e ler a declaración); tres cregos (1 cartuxo e 
outro protestante) apértanse;  

���� Robespierre (primeiro plano á dereita, de pé coas mans sobre o peito); o úni-
co opositor ao xuramento, Martin-Dauch, sentado á dereita de todo, contraído; 
o home vestido de branco, tras Robespierre, é un amigo do pintor que non 
participou no acto; tamén incluíu os seus fillos, na primeira ventá da dereita. 

S25.  

� Vitorias de Maxenta e Solferino (xuño de 1859 - Italia). 

� Nacemento do Segundo Reich (18 de xaneiro de 1871 - Alemaña). 

� Creación da Confederación Xermánica (1867 - Alemaña). 
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� Batalla de Sadowa (3 de xullo de 1866 - Alemaña). 

� Anexión dos Estados Pontificios ao reino de Italia (20 de setembro de 1870). 

� Anexión de Venecia ao reino de Italia (3 de outubro de 1866 - Italia). 

� Batalla de Sedán (1 de setembro de 1870 - Alemaña). 

� O reino de Piemonte-Sardeña adquire Lombardía (1859-1861. Italia). 

� Unión alfandegueira Prusia-outros estados (1 de xaneiro de 1834 -Alemaña). 

� Conquista do reino das dúas Sicilias por Garibaldi (1860 - Italia). 

S26.  

Constit. Ideoloxía Soberanía Separacións de poderes 
Dereitos, deberes e liber-

dades 

– Executivo: Rei 

– Lexislativo: Cortes 1812 

Liberal. Nas Cortes 
de Cádiz reuníron-
se e acordaron a 
constitución: abso-
lutistas ou conser-
vadores, liberais 
jovellanistas 

Nacional 

– Xudicial: Tribunais de 
xustiza. 

Liberdade de prensa (par-
cial); contribución única para 
todos os sectores sociais; 
dereitos individuais: igualda-
de ante a lei, inviolabilidade 
de domicilio, liberade de 
imprenta, propiedade indivi-
dual, educación elemental. 
Sufraxio universal masculino. 
Deberes: obediencia á lei, 
respecto á autoridade, 
contribución á Facenda, 
defensa da patria. 

– Executivo: o rei nomea o 
goberno. 

– Lexislativo: Cortes bicame-
rais. 

1837 
Consenso entre os 
moderados e os 
progresistas 

Das Cortes e do rei. 
O rei 

– Xudicial: en teoría conser-
va a súa independencia. 

Afírmanse os dereitos indivi-
duais (asociación o de 
imprenta, con condicións); 
permisividade relixiosa. O 
Estado manterá o culto pola 
desamortización. 

1845 Liberal moderada 
Das Cortes (dúas 
cámaras: Congreso e 
Senado) co rei. 

– Non se recoñece separa-
ción de poderes 

Estado confesional. Conside-
rada unha reforma da de 
1837, conserva os mesmos 
dereitos que aquela. 

– Executivo: Monarca 

– Lexislativo: As Cortes 1869 

Progresista. Con-
siderada a primeira 
constitución demo-
crática. 

Soberanía Nacional 

– Xudicial: Tribunais de 
Xustiza 

Avanzada declaración de 
dereitos individuais para 
todos. Sufraxio universal 
masculino, liberdade de 
imprenta e de culto, de 
asociación, ... Abolición dos 
señoríos. 

– Executivo: a Coroa nomea 
presidente e ministros 

– Lexislativo: Cortes bicame-
rais e Rei 

1876 Conservadora 
Compartida entre o 
rei e as Cortes. 

– Xudicial: Xuíces elixidos 
por oposicións. 

 

Limitados polas leis ordina-
rias. Sufraxio censatario; en 
1890 pasa a ser universal 
masculino. Estado confesio-
nal católico, aínda que se 
toleran outras relixións. 
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S27.  

Reflicten o bipartidismo e as quendas de partidos, coas caricaturas de Cánovas e Sagasta (comendo o caldo 
gordo... vivindo de repartirse o poder, mentres traballa o pobo esquecido, reflectido na moza. O sistema consis-
tía en que os dous grupos políticos establecían quendas ordenadas de reparto do poder: ambos eran monárqui-
cos e procapitalistas. O sistema era un engano, unha falsificación dos resultados electorais; o seu obxectivo era 
impedir que os partidos obreiros e republicanos chegaran ao poder. O sistema parlamentario e as eleccións 
eran ficción, pois o rei encargaba alternativamente a formación de goberno aos dous partidos; quen convocaban 
eleccións gañábaas e relevaba no poder ao outro. O creador do sistema foi Antonio Cánovas del Castillo. 



 

Páxina 43 de 47 

 

5.3 Solucións dos exercicios de autoavaliación 
 

1. O Congreso de Viena supuxo unha volta a... 

�  

�  

� O Antigo Réxime. 

�  

2. Cal dos seguintes personaxes foi o líder dos Xacobinos? 

�  

�  

�  

� Robespierre. 

3. Que período da Revolución Francesa é coñecido como a fase do Terror? 

�  

�  

� A ditadura xacobina. 

�  

4. [...]. Quen foi ese militar? 

�  

�  

� Espartero. 

�  

5. A derrota que supuxo o final definitivo do imperio napoleónico foi... 

� Waterloo. 

�  

�  

�  
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6. Acontecemento que iniciou a independencia das colonias americanas dos EEUU [...]. 

�  

� Motín do té. 

�  

�  
 

7. Quen se sublevou e que período comezou cando o monarca o fixo? 

�  

� O xeneral Rafael del Riego e así comezou o Trienio Liberal. 

�  

�  

8. Que é o sufraxio censatario? 

�  

�  

�  

� Un sistema electoral que só permite votar aos cidadáns que reúnen ... 
 

9. Cal dos seguintes principios non é liberal? 

� Soberanía real. 

�  

�  

�  
 

10. Despois da primeira República Española, restáurase a monarquía constitucional en ... 

�  

� Afonso XII, fillo da raíña Isabel II. 

�  

�  
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6. Glosario 
 

���� Dereitos humanos 

Dereitos inherentes a todos os seres humanos, sen distinción ningunha de nacionalidade, 
lugar de residencia, sexo, orixe nacional ou étnica, cor, relixión, lingua, etc. Estes dereitos 
reflicten o conxunto de valores admitidos por toda a cidadanía, que permite a convivencia 
pacífica e o desenvolvemento xeral. 

���� Dereitos inalleables Os que ninguén nos pode quitar (por exemplo, o dereito á vida). 

���� Dereitos 
naturais 

Base da lexitimidade política. Un poder é lexítimo cando respecta os dereitos naturais dos 
membros da colectividade. Estes dereitos son inherentes á persoa e superiores a calquera 
obriga política. Son os de liberdade, igualdade e propiedade. A liberdade garante todos os 
dereitos (liberdade de opinión, de pensamento, de conciencia, de expresión, ...). A igual-
dade supón que todos os cidadáns gozan das mesmas condicións para os dereitos natu-
rais. A propiedade permítelle ao cidadán alcanzar a felicidade por medio de iguais oportu-
nidades no terreo económico. 

D 

���� Directorio 
Réxime moderado que mantivo as conquistas esenciais da Revolución. Poder executivo en 
cinco membros. 

 

���� Estado de dereito 
País que se rexe por unha constitución, que garante as liberdades, os dereitos e os debe-
res da cidadanía. 

E 

���� Estado federal Confederación de estados autónomos que depende dun poder central. 

 

L 
���� Liberalismo 

político 

É unha filosofía política que afunde as súas raíces no racionalismo do século XVIII e dá os 
seus principais froitos no século XIX. Nace como reacción contra o Antigo Réxime, cuxa 
organización política, económica e social pretende derrocar. Busca a súa substitución por 
unha sociedade nova, baseada nos principios do liberalismo: un Estado baseado na de-
fensa das liberdades individuais, na promulgación dunha constitución, na separación de 
poderes, na aconfesionalidade e no ensino laico. 

 

N ���� Nación 
Comunidade de individuos con lingua e cultura comúns que reclaman o dereito á autode-
terminación e a decidir o seu destino político. 

 

O ���� Orde privilexiada Encadra a nobreza e o alto clero (segundo e primeiro estado). 

 

���� Restauración 

Período da historia europea comprendido desde a caída de Napoleón (1815) ata mediados 
do século XIX (1848). Restableceu o absolutismo e o mapa de Europa anterior á Revolu-
ción Francesa. En España denomínase Restauración o período posterior á Primeira Repú-
blica, no que se restableceu a monarquía na persoa de Afonso XII. R 

���� Revolución política Cambio brusco e rápido do sistema político e das ideas de goberno. 

 

S ���� Soberanía popular O poder emana do pobo, que o exerce por medio do sufraxio universal. 

 

T ���� Terceiro Estado 
Tamén chamado o común, en oposición ao primeiro (clero) e ao segundo (nobreza). 
Abranguía todos os individuos que non pertencían aos estamentos privilexiados. Sobre 
eles recaía o peso dos impostos. 

 

���� Xirondinos 
Representantes da burguesía moderada, defensores da descentralización administrativa e 
da república. Foron moi activos na segunda fase da revolución (Convención Xirondina). 

X 

���� Xacobinos 
Tiveron a súa maior forza en París, contaron co apoio das clases populares urbanas (sans-
cullottes). Moi activos na segunda fase da revolución (Convención Xacobina). Encabeza-
ron a época do terror. 
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7. Bibliografía e recursos 

Bibliografía 

� Libros de texto 4º ESO de Ciencias Sociais, nomeadamente os das editoriais Vicens 
Vives, Anaya, Santillana e Consorcio editorial. 

Ligazóns de internet 

� CNICE. Kairós. Educación: Liberalismo e Nacionalismo. 

[http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/mundo/liberalismo_00.html] 

� Historia del Siglo 20 

[http://www.historiasiglo20.org/] 

- Nacionalismos (enlaces)  

[http://www.historiasiglo20.org/enlaces/nacionalismos.htm] 

- Revolución Francesa (enlaces)  

[http://www.historiasiglo20.org/enlaces/revfrancesa.htm] 

� Proxecto Clío. 

[http://clio.rediris.es/inicio_enclase.htm] 

� Revolución Francesa. 

[http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/bachillerato/historia/revfra

n/index.htm] 

Outros recursos  

Cartografía 

� Atlas. Ligazóns en internet: 

[http://www.historiasiglo20.org/enlaces/mapas.htm] 

� Mapas históricos (por exemplo, os da editorial Vicens Vives) e mapas temáticos para 
desenvolver as actividades. 

� Ubieto, Agustín: Génesis y desarrollo de España, II. Institutos de Ciencias da Educa-
ción, Zaragoza, 1984.  

[http://clio.rediris.es/n32/atlas/atlasubieto.htm] 

Filmografía 

� A noite de Varennes, dirixida por Ettole Scola (1982). Os reis de Francia, Luis XVI e 
Mª Antonieta, foxen no 1791 das forzas revolucionarias. Os nobres queren reunirse cos 
monárquicos .... 

[http://espectadores.net/peliculas/L/LA%20NOCHE%20DE%20VARENNES] 
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� Patriota, dirixida por Roland Emmerich (2000). Sobre a Guerra de independencia dos 
EEUU. 

� Revolución, dirixida por Hugh Hudson (1985). Sobre a Guerra de independencia dos 
EEUU. 

Novela histórica 

� Deary, Terry: Esos ruidosos revolucionarios. Esa horrible historia. Ed. Molino ISBN: 
84-272-2037-5. Percorrido polas revolucións na historia do home. 

� Lalana, Fernando: Almárcegui, José Mª: 1808 Los cañones de Zaragoza. Ed. Alfagua-
ra. Serie Roja. ISBN: 978-84-204-7322-2. Sitio á cidade de Zaragoza en 1808. 

� Teixidor, Emili: Corazón de roble. Ed. Planeta Oxford - Nautilus. ISBN: 84-96336-30-
1. Tempos de convulsións políticas: os últimos momentos da terceira guerra calista e o 
comezo das loitas obreiras marcan os perigos que vivirá Tinco na súa casa labrega dos 
baróns do Ter. 

 
 


