
COMENTARIO ISABEL II (XUÑO 2002/SETEMBRO 2011)

O triunfo do liberalismo en España veu da man do reinado de Isabel II. A súa nai 
María Cristina de Borbón veuse obrigada a apoiarse nos liberais para defender o acceso ó 
trono da súa filla.

Felipe V, primeiro Borbón español,  publicara a Lei Sálica  que prohibía o acceso ó 
trono das mulleres. Pero Fernando VII só tiña unha nena, Isabel, nacida en 1830. Por iso 
restableceu  a  Pragmática  Sanción,  de  tradición  castelá,  que  permitía  ás  mulleres 
acceder ó trono. Isto non foi aceptado polo irmán do rei Carlos María Isidro.

En 1833 morre Fernando VII e a súa filla, Isabel, tiña só tres anos. Os absolutistas 
non aceptan a Isabel como lexítima herdeira, e defenden ó seu tío Carlos María Isidro 
como sucesor de Fernando VII. Iniciase así 1ª guerra carlista en contra de Isabel e a favor 
do seu tío Carlos María Isidro. A viúva do rei, Mª Cristina de Borbón, busca apoios entre 
os liberais para defender o trono da súa filla. 

Os carlistas  (doc. 1) eran partidarios de Carlos María Isidro de Borbón. Defendían 
os  foros  e  dereitos  tradicionais  fronte  á  uniformación  liberal.  Eran  partidarios  dos 
estamentos  tradicionais  e  da  supremacía  da  Igrexa  sobre  a  sociedade  civil. 
Xeograficamente tiveron o respaldo das zonas onde o espírito foral estaba máis vivo e o 
campesiñado tiña máis dereitos: no País Vasco, Navarra,  no Maestrazgo ( zona de Teruel 
e Castellón) e Interior de Cataluña. Socialmente arraigou no clero,  o campesiñado, e  a 
pequena nobreza rural. Internacionalmente apoiounos  Rusia, Prusia, e Austria. En Galicia 
tivo presencia activa en Samos, Sobrado, Chantada e Santiago.

Os  liberais,  cristinos  ou  isabelinos  defendían  o  acceso  ó  trono  de  Isabel  II 
representada pola súa nai  Cristina. Reciben os apoios políticos dos liberais dende os 
exaltados ós moderados.  Eran partidarios da existencia dunha constitución escrita,  da 
igualdade de dereitos, da separación de poderes, e da propiedade privada.  Socialmente 
teñen eco na burguesía urbana,  a alta  nobreza,   os funcionarios, e a fidalguía (baixa 
nobreza) interesada en mercar bens desamortizados. Están instalados nas cidades e en 
lugares onde o campesiñado tiña menos dereitos. Internacionalmente teñen o respaldo de 
Portugal, Francia, e Inglaterra.

1ª guerra carlista desenvolvese entre 1833-39. Entre os xerais carlistas  destacan 
Zumalacarregi,  Cabrera,  e  Maroto.  Entre  os  Xerais  isabelinos  destaca  Espartero. 
Zumalacarregi morre no asedio a Bilbao e  Cabrera e Maroto divídense.  Maroto firma o 
Convenio de  Vergara en 1839: firma a rendición dos carlistas a cambio  de manter os 
foros do País Vasco e Navarra, e de integrar ós militares carlistas no exército isabelino. 
Co fin desta guerra os carlistas deixan de ser un perigo para o Estado liberal.

O Estatuto Real de 1834 é un intento de achegamento da rexente Mª Cristina ós 
liberais fronte á sublevación carlista, pero non foi aceptado polos liberais progresistas e foi 
abolido  do  polo  motín  dos  Sarxentos  na  Granxa.  Isto  é  unha  primeira  mostra  do 
importante papel do exército no cambio político sobre todo no acceso ó poder dos 
progresistas.

O motín dos Sarxentos na Granxa dou paso ó restablecemento da Constitución de 
1812 mentres se redactaba unha nova constitución que será a  Constitución de 1837 
(doc.2)  .   As  características da  Constitución  de  1837  son  soberanía  nacional,  ampla 
declaración de dereitos, sufraxio censatario, bicameralismo, e papel moderador da Coroa 
ca  facultade  de  disolver  as  cámaras  e  veto  de  leis.  Esta  constitución  é  de  signo 
progresista debido a declaración da soberanía nacional, á ampla declaración de dereitos, 
e a ampliación do sufraxio. 



O  Goberno  tras  a  Constitución  de  1837  foi  moderado  e  limitou  os  dereitos  da 
Constitución. Caeu en 1840 pola formación de Xuntas revolucionarias en moitas cidades, 
e  a  sublevación  da Milicia  Nacional.  A Milicia Nacional fora creada polas  Cortes de 
Cádiz.  Unha en cada provincia  a razón  de 30 por  cada 1000 habitantes.  Funcionaba 
cando  as  circunstancias  o  requirían  e  estaban  obrigados  a  entrar  en  servizo tódolos 
varóns de 30  a 50 anos cun máximo de 8 anos. Irá sempre en apoio dos gobernos 
progresistas.

 As  xuntas  e  a  Milicia  Nacional  tiveron  o  respaldo  de  moitos  concellos  xa  que 
estaban descontentos porque foran privados da súa autonomía: co  goberno progresista 
os  alcaldes  das  capitais  de  provincia   eran  elixidos   por  sufraxio  pero  co  goberno 
moderado  pasaron a ser elixidos polo goberno.

Tras á sublevación da Milicia Nacional  sobe ó poder de Espartero, xeral  liberal 
heroe  da  Guerra  Carlista.  O  protagonismo dos  líderes  políticos  que  son  militares 
manifestase en que os principais líderes políticos do reinado de Isabel II, empezando 
por Espartero, son militares que destacaron na loita contra o carlismo.

A rexencia de Espartero desenvolvese entre 1840 – 1843. Tras a súa subida ó poder 
a rexente  Mª Cristina ten que exiliarse. Pero Espartero goberna de xeito autoritario, o 
que lle fixo perder apoios. A súa caída prodúcese porque liberalizou a  importación de 
tecidos de algodón e isto prexudicou ós industriais cataláns e aumentou o paro entre ó 
proletariado téxtil.  

Debido a esta crise en 1843 houbo un levantamento popular en Barcelona que foi 
apoiado  pola  Milicia  Nacional.  Espartero  respondeu  co  bombardeo  da  cidade  o  que 
provocou  o  pronunciamento  moderado  de  Narváez que  foi  apoiado  por  algúns 
progresistas. O pronunciamento de Narváez será o único pronunciamento dos moderados 
de todo o reinado de Isabel II xa que os moderados acceden máis facilmente ó goberno a 
través do sistema electoral.

O pronunciamento de Narváez provocou a caída de Espartero e a formación dun 
novo goberno que lle deu a  maioría de idade de Isabel II  en 1843,  ós 13 anos.  No 
goberno  sitúase  o   partido  moderado  con  Narváez  á  cabeza e  iniciase  a  chamada 
“Década moderada” (1844 – 1854). Un dos primeiros actos do goberno de Narváez foi a 
elaboración da Constitución de 1845      (doc. 3).     Esta constitución establece a Soberanía 
conxunta do rei cas Cortes, o poder lexislativo compartido entre as Cortes e a Coroa, que 
tiña dereito de veto, o poder executivo recae na Coroa que  nomeaba ós ministros,  o 
senado designado pola Coroa, e a relixión católica como a relixión oficial  do Estado. A 
Declaración  de  Dereitos  é  ampla  pero  remite   a  unha   lexislación  posterior  a  súa 
regulación. Tamén  suprime a Milicia Nacional.

A Constitución de 1845 manterase ata o pronunciamento de Vicálvaro de 1854. É 
unha constitución liberal doutrinaria debido á declaración da soberanía compartida entre 
as Cortes e a coroa, ó establecemento dun sufraxio moi restrinxido, e á confesionalidade 
católica de Estado. Conta  cos apoios da alta burguesía, dos sectores enriquecidos pola 
compra de terras desamortizadas (Lei de desamortización de Mendizábal de 1836),  e da 
aristocracia latifundista, que poñen  a política ó seu servizo dos seus intereses a través 
dun  sufraxio moi restrinxido  (  arredor do 2% da poboación con dereito a voto) que 
mantén ó marxe das decisións políticas a amplas capas da poboación. 

As Liñas políticas da  década moderada están caracterizadas polo centralismo e a 
uniformación.  Mostra  dilo  é  que  os  alcaldes  das  capitais  de  provincias  pasan  a  ser 
nomeados polo goberno, e que se pon en vixencia un novo Código Penal en 1848, e a 



creación da Garda Civil en 1844  para defender a seguridade pública e que dependía do 
Ministerio de  Gobernación. A Garda Civil será a partir de agora o apoio dos gobernos 
moderados. 

Respecto á Igrexa católica fírmase o  Concordato ca Santa  Sede en 1851  que 
permanece  vixente,  con  pequenas  modificacións,  ata  a  2ª  República.  Segundo  este 
Concordato a Igrexa consentía nas desamortizacións dos bens eclesiásticos a cambio de 
que o Estado deixara en mans da Igrexa  a  educación e a censura das publicacións, e 
garantise un soldo  ó clero.

O goberno moderado  cae despois do pronunciamento militar  en  Vicálvaro ó 
mando  de  O,Donnell, líder  dun  novo  partido,  a  Unión  Liberal,  partido  de  centro. 
Fórmanse xuntas en distintas cidades e lese o Manifesto do Manzanares, redactado por 
Cánovas, no  que  se  pide  a  ampliación  do  sufraxio,  a  liberdade  de  imprenta,  e  a 
restitución  da  Milicia  Nacional.  Iníciase  así  o  chamado  “Bienio  progresista” que se 
desenvolverá entre 1854 – 1856.

A reina deu o poder ós liberais cun goberno encabezado por  Espartero e con 
O,Donnell como ministro de Guerra. Este goberno de coalición entre a Unión Liberal e 
os  progresistas  decretou  a Lei  de  Desamortización  Xeral  de  Madoz,  que volveu  a 
retomar a venda dos bens da Igrexa de Mendizabal, e iniciou a venda de bens comunais e 
municipais, e a Lei de Ferrocarrís  que establecía beneficios fiscais para ás empresas 
privadas que investisen na súa construción.

Tamén iniciou  a  redacción  dunha constitución  progresista  que  non  se  chegou  a 
promulgar porque os motíns populares contra o imposto de consumos provocaron a caída 
do goberno de Espartero. Ca caída de Espartero iniciouse o segundo período moderado 
(1856-1868) do reinado de Isabel II baixo o goberno da Unión Liberal con O,Donnell de 
líder.  O  novo  goberno  continuou  ca  centralización  administrativa,  reorganizando  as 
deputacións e concellos para sometelos ó Goberno central, e disolveu a Milicia Nacional 
pero mantivo a Garda Civil.  Paralizou a desamortización  eclesiástica pero continuou ca 
desamortización civil. E Iniciou unha política de expansión colonial en Marrocos xurdindo 
o  africanismo entre os militares.

En  1863  O,Donnell  dimitiu  por enfrontamentos  ca  raíña. O  continuo 
intervencionismo da raíña, a favor dos sectores máis conservadores, suporá un freo ás 
transformacións liberais. Por outra banda, a súa popularidade tamén se irá deteriorando 
progresivamente  a  carón  dos  escándalos  da  súa  vida  privada  e  da  corrupción  de 
personaxes achegados a súa persoa.

A dimisión de O´Donnell marcará o inicio do último período moderado (1863-1868). 
Nesta  etapa  houbo  unha  sucesión  de  gobernos  cada  vez  máis  autoritarios  e 
represivos que  provocaron  a  morte  de  9  estudantes  na  “noite  de  San  Daniel” que 
protestaban pola  destitución  do profesor  Castelar,  e  o  fusilamento  de 66 militares  do 
cuartel  de  San  Gil   que  estaban  implicados  nun  pronunciamento  falido.  Estes  dous 
acontecementos motivaron o aumento da oposición ó réxime (doc.4)  que se canalizou 
a través dos demócratas e dos republicanos.  Os  demócratas naceran en 1849 como 
unha  excisión  dos  progresistas e  defendían  o  sufraxio  universal  e  a  ampliación  dos 
dereitos individuais. Os republicanos xurdirán como outra escisión dentro dos demócratas 
na década dos 50. O deterioro da situación política e o desprestixio da raíña aumentou  a  
popularidade e o prestixio de ambos.

 A crise económica iniciada en 1866 veu a acelerar a caída de Isabel II. A crise 
económica  empezou  polo  afundimento  dos  bancos  e  da  bolsa  debido  á  crise  dos 
ferrocarrís. A lei xeral de ferrocarrís xerara unhas expectativas de beneficio que non se 



cumpriron xa que as liñas de ferrocarril non resultaron rendibles. Isto xerou a ruína dos 
inversores que reclamaban solucións do Estado. Ademais, as malas colleitas de 1867-68 
provocaron unha crise  de subsistencias que aumentou de xeito alarmante o prezo dos 
alimentos,  e  baixou a demanda de produtos menos necesarios coma os téxtiles.  Isto 
afectou negativamente á industria téxtil catalá, xa tocada pola subida do prezo do algodón 
americano debido ós efectos da guerra  de Secesión. 

Nesta situación de crise económica e política en  1867 fírmase o Pacto de Ostende 
que foi firmado por tódolos partidos políticos  excepto polo Partido Moderado no poder. 
Este  pacto  establecía  dous  puntos  de  encontro:  a  fin  da  monarquía  isabelina,  e  a 
convocatoria de Cortes constituíntes elixidas por sufraxio universal masculino.

En setembro de  1868 o  p  ronunciamento militar en    Cádiz do brigadier Topete   
(doc. 5) co lema: ¡Viva España con honra! dará paso á revolución da Gloriosa. Isabel II, 
que estaba veraneando en San Sebastián, cruzará a fronteira camiño do exilio e iniciarase 
un  novo  período  histórico,  o  Sexenio  Democrático,  no  que  se  formulará  a  primeira 
constitución democrática da historia de España: a Constitución de 1869, se ensaiará con 
outra dinastía: casa de Savoia, e se proclamará a 1ª República Española.


