
CAMBIOS  FUNDAMENTAIS  ENTRE  O  ESTADO 
ABSOLUTISTA DO SÉCULO XVIII E O ESTADO LIBERAL 
DO SÉCULO XIX.

No século XVIII os Borbóns van tentar impoñer o absolutismo monárquico ó estilo 
francés de Luís XIV ó que se lle atribúe a famosa frase “ O Estado son Eu”. Ó longo do  
primeiro terzo do século XIX vai haber unha pugna entre absolutismo e liberalismo, das 
mans de Fernando VII, para impoñerse definitivamente o liberalismo ca súa filla Isabel II.  
Os cambios máis importantes daranse nos seguintes aspectos:

1 - A Soberanía e o Estado:  

No absolutismo do século XVIII o rei é de orixe divina polo que ten todo o poder, ten 
a soberanía. Rei e Estado son a mesma cousa. O pobo está formado por súbditos do rei.

No liberalismo do século XIX o poder está na “nación” que decide o goberno que 
desexa, por iso se fala de “soberanía nacional”. A nación está formada por cidadáns ou 
individuos que teñen dereitos.

2 - Os poderes do Estado.  

No absolutismo do século XVIII o rei exerce todos os poderes persoalmente ou por 
medio das persoas ás que encarga o goberno no seu nome.

No liberalismo do século XIX existe separación de poderes:

– O poder executivo é o que goberna e correspóndelle ó rei.

– O poder  lexislativo  é  o  que  elabora  as  leis  e  correspóndelle  ó  Parlamento  ou 
Cortes.

– O poder xudicial é o que fai cumprir as leis e correspóndelle ós tribunais de xustiza.

3 - A Constitución.  

No absolutismo do século XVIII non existe Constitución, cúmprese a vontade do rei.

No liberalismo do século XIX existe unha Constitución escrita que é a lei suprema do 
país.

4 - Os Dereitos das persoas.  

No absolutismo do século XVIII  as persoas que pertencen á nobreza ou á clero 
teñen privilexios que lles son negados ós do terceiro estado ( campesiños, comerciantes,  
e  traballadores das cidades).

No liberalismo do século XIX todas as persoas teñen dereitos iguais protexidos pola 
lei. A única desigualdade é a que se orixina polas diferencias de riqueza.
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5 - O Parlamento.  

No absolutismo do século XVIII o rei case nunca convocaba ás Cortes. Cando o 
facía  só  tiñan  un  carácter  consultivo,  normalmente  para  pedir  unha  subvención 
extraordinaria. Nestas Cortes a representación era por estamentos, cada estamento tiña 
un voto.

No liberalismo do século XIX as Cortes ou Parlamento reúnense periodicamente e 
elaboran as leis que ten que cumprir toda a poboación. Os representantes están elixidos 
pola poboación sen diferencias polo seu nacemento.

6 - A sociedade.  

No absolutismo do século XVIII a sociedade divídese en tres  estamentos: nobreza, 
clero, e terceiro estado. Todas as persoas pertencían a un destes tres estamentos.

No  liberalismo  do  século  XIX  non  existen  estamentos.  As  diferencias  entre  as 
persoas son de tipo económico polo que hai xente de clase alta ou burgueses e xente de 
clase baixa ou traballadores.

7 - O comercio e a produción industrial.  

No absolutismo do século XVIII non existe liberdade económica xa que todas as 
actividades están regulamentadas polos gremios, as corporacións, ou polo Estado.

No liberalismo do século XIX existe total liberdade para exercer calquera actividade: 
prohíbense os gremios, as corporacións que limiten a produción e o comercio, e o Estado 
non intervén na economía. O mercado pasa a regulamentarse pola lei  da oferta  e da 
demanda.

8 - A propiedade da terra.  

No absolutismo do século XVIII a propiedade da terra estaba compartida entre os 
campesiños e os nobres ou o clero e ningún deles podía dispoñer libremente dela: os 
cultivos facíanse todos a vez para garantir o dereito de rastrollo dos pobres e de pasto 
dos rabaños, os campos nos estaban cercados, e o señor nin o campesiño podían violar  
os dereitos “consuetudinarios” ( que viñan de sempre). 

No liberalismo do século XIX a terra vai ser dun único propietario que pode utilizala 
como queira.

9 - Os principios políticos do liberalismo.  

9.1 - Liberdades e dereitos individuais.  

Para o liberalismo o individuo é a base sobre a que se deben establecer as relacións 
sociais e políticas. Considera que todos os seres humanos son portadores de dereitos 
fundamentais que toda sociedade e sistema político debe defender e protexer. A posesión 
destes dereitos dálle ós individuos a categoría de cidadáns. Os dereitos naturais son a 
liberdade, a propiedade e a igualdade ante a lei.  A liberdade individual constitúese no 
valor supremo da vida dos seres humanos e afecta a todos os campos de actuación das 
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persoas:  liberdade  de  movementos,  de  residencia,  de  pensamento,  de  opinión,  de 
conciencia, de relixión, de culto, de reunión, de asociación, de traballo, de empresa, de 
mercado... e de posuír bens, posesión que se considera como a base da felicidade e o 
camiño do triunfo social.

9.2 - Igualdade xurídica.  

O liberalismo considera que todos os seres humanos son iguais ante a lei e teñen os 
mesmos dereitos. A igualdade ante a lei e unha única lei para todos foron aceptadas como 
principios universais en oposición ós privilexios xurídicos existentes no Antigo Réxime. A 
exclusión das mulleres de parte destes dereitos foi a base dos movementos que pediron a 
igualdade de dereitos. En España as mulleres non terán dereito ó voto ata a II República.

9.3 - Soberanía nacional e soberanía popular.  

O liberalismo defende a soberanía colectiva fronte á soberanía do rei. Pero a hora 
de definila xurdiron dúas propostas diferentes. Uns defenderon  a  soberanía nacional, 
entendendo por nación un ente colectivo que representaba ó pobo. Outros defenderon a 
soberanía popular, entendendo por popular a cada un dos cidadáns que constitúen a 
nación. Neste caso era preciso contar co consentimento de todo o pobo para exercer o 
poder. En España a soberanía popular  irá unida sobre todo ás constitucións republicanas. 
Tamén será  frecuente a soberanía compartido entre as Cortes e o Rei.

9.4 - Representación política e dereito de voto.  

Para o liberalismo o exercicio da soberanía é competencia dos representantes da 
nación ou do pobo. Estes representantes deben ser elixidos e poden ser revocados polos 
cidadáns. A aplicación práctica destas ideas implica o recoñecemento do dereito de voto 
ou sufraxio. Pero sobre o recoñecemento de voto xurdiron dúas posturas: uns defenderon 
o sufraxio censatario ou restrinxido que limitaba o dereito de voto a aqueles cidadáns 
que posuían certo nivel de riqueza; outros defenderon o sufraxio universal que ampliaba 
o dereito de voto a tódolos cidadáns maiores de idade. O característico do liberalismo do 
século XIX foi o sufraxio censatario que foi o defendido pola alta burguesía, xa que vía a 
extensión do dereito de voto un perigo para os seus intereses económicos. O sufraxio 
universal non se produciu ata finais do século XIX e principios do século XX.

9.5 - Separación de poderes.  

O liberalismo defende a división de poderes en contra da concentración que existía 
no Antigo Réxime. Os poderes serían lexislativo, executivo, e xudicial. O poder lexislativo  
encargase de elaborar as leis e exérceo o Parlamento. O poder executivo encargase de 
facer  posible  o cumprimento  das leis  e  exérceo o  Goberno.  O poder  xudicial  vixía  o 
correcto  cumprimento  das  leis.  Con  este  sistema  pretendíase  impedir  os  abusos  e 
arbitrariedades do poder, así como salvagardar a liberdade e os dereitos dos individuos.  
En España o máis frecuente será que as Cortes e o rei compartan o poder lexislativo, e 
que o poder executivo recaia no rei e os seus ministros. 

9.5.1 - Existencia de Parlamentos ou Cámaras representativas.  

Os Parlamentos ou Cámaras representativas creáronse para respectar os principios 
de separación de poderes e de representación da vontade colectiva.  Os Parlamentos 
exercen o poder lexislativo. Pode organizarse en unha única Cámara ou en dúas. No caso 
de organizarse en dúas Cámaras, Congreso e Senado, ou Cámara Baixa e Cámara Alta;  
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O  Congreso  ou  Cámara  Baixa  representa  ós  cidadáns  en  número  proporcional  á 
poboación;  E  a  Cámara  Alta  ou  Senado  soe  representar  ós  territorios  que  forman o 
Estado, ás clases máis altas, ou ás institucións máis representativas.

9.6 - O Estado Liberal de Dereito.  

O liberalismo  defende  a  construción  dun  Estado  cunhas  institucións  que  estean 
sometidas ás leis  e que garanten a protección das liberdades e dereitos individuais. 

9.6.1 - Constitucións escritas.  

Os dereitos e liberdades e os poderes do Estado deben estar recollidos por escrito 
nunha Constitución ou Lei Suprema que soe conter unha Declaración de Dereitos e unha 
descrición  da  organización  do  Estado  .  As  diferenzas  respecto  da  súa  organización 
permiten distinguir varias formas de Estado:

– Monarquía  constitucional na  que  o  rei  ten  amplas  competencias  intervindo 
significativamente no goberno do país: “ o rei goberna a través dos seus ministros”.

– Monarquía  parlamentaria na que o rei se limita a facer unha función simbólica e 
representativa: “o rei reina pero non goberna”.

– República presidencialista na que o presidente asume o poder executivo.

– República parlamentaria  na que o só presidente asume funcións honoríficas e 
arbitrais.

En canto a organización territorial do Estado pódese distinguir entre:

– Estado unitario  no que existe un poder central.  Dependendo da presencia que 
teñan as institucións territoriais, pode ser centralista ou autonómico.

– Estado federal que está formado pola unión de varios Estados que delegan unha 
serie de funcións e competencias ó goberno federal. 

9.7 - Formas do liberalismo en España:  

Tendo en conta as anteriores características podemos diferenciar dúas formas de 
liberalismo en España: o liberalismo democrático e o liberalismo doutrinario:

9.7.1 -  O liberalismo democrático caracterizase por:  

– Soberanía popular.

– Sufraxio universal.

– Ampla declaración de dereitos e liberdades.

– Liberdade de cultos.

– Parlamento uni ou bicameral.

– Xurado nos tribunais.

– Milicia Nacional.

– Monarquía ou República Parlamentaria.
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– Descentralización ou federalismo.

– Libre elección dos alcaldes polo pobo.

– Débiles reformas sociais.

– Librecambismo.

– Apoio das clases medias.

9.7.2 - O liberalismo doutrinario caracterizase por:  

– Soberanía compartida entre o Rei e as Cortes.

– Sufraxio censatario.

– Escasa declaración de dereitos.

– O catolicismo como relixión oficial.

– Parlamento bicameral.

– Inexistencia de xurados nos tribunais.

– Garda Civil.

– Monarquía constitucional.

– Centralización.

– Nomeamento dos alcaldes polo poder central.

– Defensa da propiedade privada.

– Proteccionismo.

– Apoio dos notables e da alta costura.
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