
A REVOLUCIÓN FRANCESA. 1789.

1 -  Causas da R  evolución.  

1.1 - Estrutura social conflitiva:  

– Oposición do campesiñado contra a nobreza e o clero. A subida dos prezos do trigo 
fai que a nobreza e o clero presionen ó campesiñado para aumentar a renda nun 
momento en que hai menos produción.

– Descontento da burguesía por non poder acceder a cargos públicos reservados ós 
estamentos privilexiados.

– Subida dos prezos do trigo e baixada de salarios que repercute dramaticamente 
sobre a poboación urbana.

1.2 - Grave crise financeira:  

Acentuada  pola  Guerra  dos  Sete  Anos,  e  a  axuda  militar  dada  as  colonias 
americanas. A nobreza e o clero néganse a rescatar ó Estado.

1.3 - Crise monárquica:  

Decadencia e falla de popularidade de Luís XVI e da súa dona Mª Antonieta.

1.4 - Difusión das ideas ilustradas e liberais:  

– Divulgación da obra de Montesquieu, Rousseau e Voltaire a través  dos faladoiros,  
prensa, e da Enciclipedia. 

– Aparición de grupos sociais ilustrados que comparten o modelo americano.

2 -  Estalido da   revolución:   Convocatoria dos Estados   Xerais   
do Reino, 1789.

A  causa inmediata da convocatoria dos Estados Xerais  hai  que situala na crise 
financeira e fiscal. Luís XVI nomeara como ministro de facenda a homes como  Turgot 
que expoñen a necesidade de recadar impostos de todo aquel que teña patrimonio. Isto  
vai  dar  lugar  á  chamada  Revolución dos  Privilexiados pola  súa negativa  a pagar 
impostos. Turgot é substituído por  Necker, quen prosegue coa solicitude de préstamos 
ós burgueses alemáns, ata que a situación faise insostible e propón convocar aos nobres 
para solicitarlle un préstamo. Pero isto non terá lugar até o mandato de  Calonne  que 
consegue a Convocatoria dos Estados Xerais, para tratar a política fiscal. 

Sen embargo, a sociedade non podía permitir que se reunisen uns Estados Xerais a,  
os últimos celebráranse en 1610, para tratar soamente da reforma fiscal.  Os Cadernos 
de Queixas considéranse como unha vella tradición da sociedade  francesa, segundo a 
cal ante a convocatoria duns Estados Xerais, o pobo tiña o dereito de enviar ao rei as 
súas queixas, demandas e peticións. Estes cadernos partían de elementos da nobreza, 
de institucións relixiosas ou de Comunidades ou Concellos e son una magnífica forma de 
ver a. Están formulados en modo de petición respetuosa ó rei pero deixan ver a  situación 
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real da sociedade francesa antes da Revolución: os campesiños están  contra o pago dos 
dereitos feudais e dos dezmos,  a  Nobreza e clero defenden os  seus privilexios,   e a 
burguesía pide liberdade de expresión, reunión, e de comercio, e igualdade de dereitos.

A práctica habitual  nos  Estados Xerais era que cada estamento se reunise por 
separado para deliberar,  reuníndose todos máis tarde para adoptar os acordos finais. 
Sempre se impuña a opinión da Nobreza e o Clero porque cada estamento tiña un voto. 
Isto  dará  lugar  a  reivindicacións  como  a  da  reunión  unificada  das  cámaras  e  a 
contabilización do voto por cabeza, así como o aumento do número de representantes do 
Terceiro Estado xa que este constituirá o 85% da poboación. 

Na práctica os sectores críticos ó réxime non estaban só no Terceiro Estado, onde 
había por xentes cultas de profesións liberais,  senón tamén na Nobreza de Toga moi 
ilustrada e con tendencias reformistas, no  clero onde destacan figuras como o abade 
Sieyes. 

Outro problema que xorde é  o alcance dos debates dos Estados Xerais xa que o 
rei di que o único fin da asemblea é solucionar a crise financeira-fiscal. Pero o Terceiro 
Estado esixe que se traten cuestións políticas e lexislativas que sirvan para levar a cabo 
unha reforma. Ante isto o rei disolve inmediatamente a Cámara. Isto conduce a que o 
Terceiro  Estado decida  reunirse no Edificio  do Xogo de  Pelota  como Asemblea 
Nacional para realizar todos os cambios que crían necesarios, isto é o primeiro acto 
revolucionario.  Será  nesa  Asemblea  do  Xogo  de  Pelota  onde  se  decida  crear  unha 
Constitución. O rei tenta crear discordia instándolles a que conviden á nobreza e o clero 
para constituírse como representativos de toda a sociedade. A Asemblea accedeu á 
proposta real  e,  aínda que poucos nobres e clérigos asistiron, este feito daralle  unha 
unha lexitimidade política á Asemblea que até entón podería pórse en dúbida. 

3 - Asemblea Nacional Constituínte: 1789-1791.  

Recibe este nome para destacar que se trata dunha forma de convocatoria nova, 
diferente ós Estados Xerais,  con representación de toda a Nación,  e co propósito de 
elaborar  a  Constitución  de  1791.  Unha  vez  promulgada  a  Constitución,  a  Asemblea 
Nacional Constituínte disólvese, comezando a andaina da Asemblea Nacional Lexislativa, 
que se encargará de desenvolver a Constitución. É unha fase cargada de conflitos á que 
hai que engadir que o proceso revolucionario pasa a ser tamén un conflito internacional.  

Na Asemblea Nacional  Constituínte non existían partidos políticos, a xente só se 
reunía con aqueles que pensaban de xeito similar. Estas posicións individuais son moitas 
veces cambiantes. Ao longo de la revolución as persoas radicalízanse ou moderan nas 
súas ideas. Por este motivo  a situación de  onde se colocaban na Sala do Xogo de 
Pelota,  define  a  súa  posición  política:  os  monárquicos situábanse  á  dereita, os 
demócratas á esquerda e os radicais na parte alta. 

3.1 - 14 de xullo de 1789: Toma da Bastilla  

É o primeiro acto revolucionario popular. Este día é a festa nacional francesa. Xorde 
como un motín popular propiciado polas mulleres ao ver que non teñen nada que dar  de 
comer  as  súas  familias.  Este  motín  popular  vese  reforzado  polos  chamados  "  sans 
culottes" que reclaman un cambio radical. Todos se  dirixen ó arsenal e cárcere da Bastilla 
que era o símbolo do poder absoluto como. Tras a toma da Bastilla vai aparecer un novo 
goberno  municipal:  a  "Comuna  de  París" e  un  novo  exército  que  vai  defender  á 
revolución: "a Garda Nacional".
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3.2 - Agostou de 1789: expansión da revolución máis alá de París..  

Revolución  municipal  a  imitación  da  comuna  de  París formáronse  novos 
concellos que só recoñecían a autoridade da Asemblea Nacional.

Rebelión  agraria.  A propagación  da  noticia  dos  acontecementos  de  París  aos 
medios  rurais  deu lugar  á  mobilización do campesiñado,  comezando unha verdadeira 
guerra civil, que levou aos campesiños a tomar as terras pola forza e queimar os castelos 
señoriais.  Este  levantamento  afecta  á  actividade da Asemblea Nacional,  dando como 
consecuencia o decreto de Abolición do Sistema Feudal ou Señorial (agosto de 1789). 
Comezarase   unha  desamortización  de  todas  as  terras  señoriais  tanto  laicas  como 
eclesiásticas,  o que dará  lugar  a  unha transformación da paisaxe agraria  de Francia,  
cambiando dun país de grandes latifundios a outro de campesiños medios.

O 26 de agosto de 1789 proclamouse a Declaración dos Dereitos do Home e do 
Cidadán.  Os  revolucionarios  franceses  elaboran,  a  imitación  dos  americanos,  un 
documento de declaración de dereitos,  pero van darlle  un "toque universal"  ó falar  do 
home como ser  humano.  Consideran  que  a  súa  revolución  é  o  principio  dun  cambio 
mundial, que debe ser un modelo para todos os revolucionarios de todos os países.  Esta 
declaración  sustentase en tres piares básicos:

– Liberdade xurídica e civil.

– Igualdade civil en dereitos e deberes.

– Defensa da Propiedade.  A propiedade é  un valor  fundamental  para o burgués 
liberal, xa que fai que o home cree raíces. O home desarraigado considerase o 
peor dunha sociedade.  

3.3 - A Constitución Civil do Clero de 1791.  

É o documento que pretende someter ó clero ó Estado: o Estado incauta os bens 
inmobles da Igrexa,   suprime as ordes relixiosas que no cumpran obxectivos sociais,  
como as ordes de clausura, reduce o número de bispados, os cargos eclesiásticos pasan 
a nomearse por  votación.  Os bispos serán nomeados polo  Estado,  e  o  clero  vai  ser 
obrigado  a  prestar  xuramento  á  Constitución.  Isto  vai  a  dividir  o  clero  en  "Clero 
Xuramentado"  e  "Clero  Refractario".  No primeiro grupo  estarán os  que queren  seguir 
mantendo o seu  status e os que están a favor da revolución. No segundo grupo estarán 
todos os desconformes e los contrarrevolucionarios. Todas estas medidas van supor o 
enfrontamento  co papado  excomunga a todos os revolucionarios.  El  papado vaise a 
converter nun dos abandeirados da contrarrevolución. 

3.4 - A Constitución de 1791.  

– Declaración de dereitos do home e do cidadán.

– Soberanía Nacional.

– Monarquía constitucional.

– División de poderes: Lexislativo na Asemblea Nacional, con dereito de veto do rei. 
Executivo no rei. E xudicial nos tribunais con xuizos públicos.
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– Sufraxio  censatario:  para  varóns  de  máis  de  25  anos  que  pagaban  impostos 
superiores a tres xornadas de traballos.

– En canto á división territorial, desaparecen as provincias que se transforman en 83 
departamentos.  O poder executivo de cada departamento fórmao un organismo 
chamado directorio composto por oito membros da Asemblea Departamental.

– Os  funcionarios  serían  elixidos  directamente  polos  cidadáns  activos  de  cada 
municipalidade e departamento.

 Luís XVI acudiu o 14 de setembro para xurar  a Constitución.          

4 -  Asemblea Nacional Lexislativa: 1791- 1792.  

Despois  da  aprobación  da  Constitución  a  Asemblea  Nacional  Constituínte 
disolveuse e  convocou eleccións por sufraxio censatario.

 A época da Asemblea Nacional lexislativa é unha época de tránsito. Os grandes 
problemas persisten: hai unha gran inseguridade, continúa a crise económica, e xorde  e 
a  posibilidade  dunha  guerra,  xa  que  Austria  e  Prusia  parecen  dispoñerse  a  invadir 
Francia. Diante desta situación acudiron tropas de voluntarios e  formouse un exército 
nacional para defender ó país e á revolución.

A impopularidade da familia real aumenta xa que Mª Antonieta era filla do emperador 
austríaco, e ó   rei acusábaselle de conspirar  cas potencias estranxeiras. Prodúcese un 
momento de radicalización popular: en agosto de 1792 as masas populares asaltan ao 
palacio das Tullerias,  apresan ao rei e saquean as propiedades reais.

 En Paris créase un goberno municipal revolucionario  que disolverá a Asemblea 
Nacional lexislativa en setembro de 1792,  anulando a Constitución e elixindo unha 
Convención Constitucional que gobernaría Francia e redactaría unha nova Constitución. 

5 - A República: 1792- 1895.  

 A nova Convención abole a monarquía e proclama a república. 

5.1 - Os Xirondinos: 1792- 1793  

A Convención vaise atopar varios problemas, entre eles o de ter un rei preso ao que 
hai que xulgar. Tentan non facer nada e manter ó rei nunha posición protexida, evitando a 
toda  costa  o  seu  procesamento.  Pero  as  presións  dos  Xacobinos  ó  levan  ao 
procesamento do  rei que vai ser condenado a morte e guillotinado o 21/01/1793. A 
Monarquía é eliminada fisicamente de Francia, xa que todos os descendentes de Luís XVI 
foron executados. Isto provocou a ira de todas os reis de Europa, o que obriga a ós  
xirondinos a realizar unha nova leva militar para reforzar o exercito. 

Esta leva provocará novas revoltas nas zonas rurais, e nalgúns puntos van a ser  
considerablemente violentas, como a Revolta da Vendée. Os xirondinos serán incapaces 
de sufocar todas as revoltas, dando pé á chegada ó poder dunha forza política radical: os 
Xacobinos.
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5.2 - Os Xacobinos: 1793-1794.  

Van  a  aproveitar  todas  estas  circunstancias  para  impoñer  medidas  radicais. 
Establecen así o Comité de Salvación Pública e o Comité de Seguridade Nacional. 

– O Comité de Salvación Pública constituirá o Goberno real de República. Será un 
goberno totalitario que vai concentrar la maioría dos poderes e, aínda que é un 
órgano  colexiado,  é  realmente  un  órgano  personalista  liderado  por  Maximilien 
Robespierre que  exercerá o poder de forma autocrática.

– Robespierre o Comité de Seguridade Nacional a modo de policía política, xa que 
a Revolución non pode sobrevivir se non suprime ós seus inimigos. A disidencia 
política  convértese  nun  crime,  e  xustificará  las  persecucións  e  execucións 
sistemáticas. Calquera signo de disidencia con a idea xacobina de revolución será 
motivo  de  arresto  e,  probablemente  de  execución.  Darase  validez  a  calquera 
sospeita ou rumor, fomentando la envexa e a vinganza entre a poboación. Moitos 
revolucionarios  de  renome,  incluso  xacobinos,  foron  arrestados  e  guillotinados 
durante el período coñecido como O Terror  (agosto 1793 a xullo 1794). 40.000 
persoas foron executadas.

Desde  o  punto  de  vista  económico,  o  xacobinismo  pasa  a  un  forte 
intervencionismo económico do Estado establecendo leis de prezos máximos e salarios 
mínimos. Isto daralle o apoio dos sans culottes. Este intervencionismo  vese reforzado co 
decreto  de  Anulación  Efectiva  dos  Dereitos Señoriais e  a  apropiación  de  las 
propiedades dos nobres que na súa maioría víronse forzados ó exilio. Este feito traélle o 
apoio do campesiñado.

 Tamén se completa a  apropiación de todos os bens da Igrexa,  así como os 
bens comunais, os cales serán convertidos en propiedades privadas que serán vendidas 
en poxa. Isto vai a dar lugar a unha nova conformación da propiedade da terra, pasando a  
paisaxe de ser latifundista en mans duns poucos, a moitas propiedades de dimensións 
óptimas para a súa explotación.

Ao  mesmo  tempo  que  vemos  estes  trazos  democráticos,  hai  outros  trazos 
ditatoriais no goberno como o uso sistemático da violencia e o emprego común da pena 
de morte ou, nos mellores casos, o exilio de muchos cidadáns.

  A  cuestión  relixiosa nos  xacobinos  lévalles  a  considerar  que  o  propio  feito 
relixioso tradicional prexudica á sociedade, facéndoa supersticiosa e medorenta, e que 
por tanto hai erradicar. Polo tanto favorecen o incremento da entendida como o enfoque 
del sentir relixioso humano cara o santoral de mártires revolucionarios. Nas cidades serán 
retirados todos os símbolos relixiosos e substituídos por símbolos revolucionarios como “A 
árbore  da  Liberdade”.  O  mesmo  Robespierre  era  obxecto  de  certa  santidade,  era 
coñecido como “ O Incorruptible”.  

Outra  das  propostas  antirrelixiosas  dos  xacobinos  foi  o  cambio  do  calendario, 
propondo a data de chegada ao poder de Robespierre (1793)  como ano 1,  xunto co  
cambio  dos nomes dos meses,  que até entón eran de orixe romano-eclesiástico,  por 
outros que farán alusión a procesos naturais: brumario, xerminal... e o cambio da semana 
de sete días por unha de 10 días.

Se por  algo  se caracteriza  o xacobinismo é polo  seu  concepto de Revolución 
Universal, que non só se debía levar a cabo en Francia, senón que debía chegar a todos 
os países.
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A maior preocupación de Robespierre era dar un carácter constitucional a todos os 
cambios que estableceu. A Constitución de 1793 ía ter este cometido pero non chegou a 
ser promulgada porque Robespierre foi derrocado antes. A súa caída débese ao coñecido 
Golpe de Estado de Thermidor (27/07/1794), a partir do cal a Convención pasaría a 
mans de burgueses conservadores que se denominaban “A Chaira” en contraposición á 
“Montaña”  dos xacobinos.  Foi  un golpe de Estado dado desde dentro da Revolución, 
aplicado por entender que a revolución fóra máis lonxe do que se pretendía.

5.3 - Os termidorianos: 1794-1795.  

  Os termidorianos son burgueses espantados polo Terror e os cambios radicais dos 
xacobinos que queren aplicar os principios de Reconciliación:

– Exteriormente parase a guerra revolucionaria e comezan a asinar tratados de paz 
e de relacións diplomáticas cos demais países europeos.

– Interiormente convidan os exiliados a volver. Con todo, a Reconciliación non afecta 
aos xacobinos. 

Outro principio vai ser a Orde, a volta á Orde entendida como na época de 1791, 
para o que foi preciso descartar a constitución xacobina de 1793 e redactar unha nova 
Constitución  Republicana  tan  moderada  que  non  puidese  dar  lugar  a  un  novo 
xacobinismo. Xorde así a Constitución de 1795:

– Establece un sistema electoral baseado no sufraxio universal indirecto, volvendo 
distinguir entre cidadáns pasivos e activos.

– O poder lexislativo establecese mediante un sistema bicameral: a  Cámara Alta 
chámaselle Consello dos Anciás porque os seus 250 membros debían de ter 
máis de 40 anos. A Cámara baixa ou Consello dos 500. 

– Ambas   cámaras  elixirían  o  executivo,  denominado  Directorio que  estaba 
composto por 5 directores. 

Unha  vez  que  a  Constitución  entrou  en  vigor  o  réxime  Termidoriano  ten  que 
disolverse, dando lugar á última etapa revolucionaria, 

5.4 - O Directorio:1795-1799.  

Vai ser a etapa máis longa e estable da revolución debido ó desexo xeral de obter 
una  certa  estabilidade  e  de  saír  da  crise  económica,  e  de  que  se  estableza  unha 
estabilidade política e económica. 

Segue  habendo  conflitos  sociais  como  o  sucedido  coa  “Conxura  dos  Iguais” 
organizada por  Babeuf  e Buonarotti.  Pero esta conxura foi  rapidamente reprimida por 
parte do Directorio, e os seus organizadores foron guillotinados. Doutra banda, existía un 
gran número de realistas que non paraban de crear  axitacións en París,  cuxa idea 
consistía na restauración da monarquía na figura do irmán do rei morto, Luís XVIII. A partir 
destes  momentos,  o  goberno  vaise  a  ver forzado  a  recorrer,  cada  vez  con  máis 
frecuencia, ao exército para controlar as desordes públicas. 

A expansión demográfica vai contribuír ás  melloras económicas interiores, xunto 
ao  cal  se  produce  unha  expansión  da  burguesía,  que  vai  cobrar  un  protagonismo 
absoluto. Todos estes cambios van suscitar as transformacións sociais que terán lugar en 
etapas posteriores.
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 O Directorio  seguirá a  política exterior da reconciliación termidoriana. É nesta 
época  onde  vai  empezar  a  gañar  protagonismo  o  xeneral  Bonaparte,  adherindo 
diversos territorios limítrofes á República Francesa. 

Napoleón  Bonaparte  vai  levar  a  cabo  unha  política  exterior  propia  cambiando  a 
estrutura do exército e realizando cambios na intendencia e na preparación das tropas, 
pasando de ser un exército de mercenarios ó que veu a chamarse “o pobo en armas”. 
Pronto se lle recoñecen politicamente as súas campañas militares e convértese  no home 
de moda, empeza  o mito bonapartista.  Nas súas campañas, sobre todo a de Exipto, 
faise acompañar por un pequeno séquito de pensadores e científicos, que darán lugar a  
descubrimentos tan importantes como a Pedra Roseta. 

No ámbito interno, a inestabilidade política suscitada polo Directorio que pola súa 
propia  estrutura  dificultaba  a  adopción  de  medidas  adecuadas,  propiciará  numerosos 
intentos de golpe de estado militares de distinto signo, que, normalmente, eran frustrados. 
Entre todos eles destaca o coñecido como Golpe de Fructidor, no que o Directorio se viu 
obrigado a pedir axuda a Bonaparte. Iniciaron guerrillas na Vendée e outras zonas,  e 
agudizouse o cisma relixioso e os problemas co clero.

En 1799 Bonaparte entrou en contacto con certos dirixentes civís que proxectaban 
un cambio pero, como sabían que unha ditadura militar repugnaría á inmensa maioría, 
depositaron en Bonaparte a autoría do Golpe de Estado Brumario (09/09/1799). 

Despois proclamaríase unha nova república, que estaría gobernada por tres 
cónsules,  Napoleón,  Sièyes  e  Ducost.  Que  posteriormente pasaría  por  la 
promulgación de  Napoleón como Primeiro Cónsul, e despois Cónsul Vitalicio,paso 
previo ao seu posterior Imperio.     

 

Buscar información sobre:

– A sublevación da Vendeé.

– A Conxura dos do Iguais.

– Golpe de Fructidor.

– Líderes da Revolución Francesa: Siéyes, Ducost, Marat...
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