
LIBERALISMO E REVOLUCIÓNS LIBERAIS

1 - O poder político no Antigo Réxime.  

l Entre  os  séculos  XVI  e  XVII  o  réxime  político  dominante  en  Europa  foi  a 
monarquía  absoluta.  En  todos  os  reinos  europeos  os  monarcas  impuxeron  a  súa 
autoridade, agás en Inglaterra, onde estiveron sometidos ó Parlamento. 

l No Antigo Réxime o poder supremo e a soberanía residía no rei. Segundo os 
defensores dos dereitos reais o rei recibía o poder directamente de Deus, era soberano 
por dereito divino.  

l A pesar das tendencias absolutistas da meirande parte dos monarcas europeos, 
moitos territorios mantiveron os seus privilexios e leis particulares e os nobres e a Igrexa  
seguiron exercendo o poder xurisdicional ( exercendo xustiza) sobre os seus dominios. Os 
reis contentáronse con superpoñer a súa autoridade.

l Avanzado  o  século  XVIII  apareceron  as  novas  ideas  políticas  da  Ilustración.  
Unha parte dos ilustrados defendeu o reforzo do poder absoluto dos monarcas como un 
medio para aumentar a riqueza do país e o benestar dos súbditos. É o que se coñece 
como “despotismo Ilustrado” co lema de “ Todo para o pobo pero sen o pobo”. Estas ideas 
calaron en monarcas como Carlos III de España.

l En Inglaterra as tendencias absolutistas da dinastía  dos Estuardo provocaron 
grandes  tensións  co  vello  Parlamento  medieval  dos  lores  e  dos  comúns.  Estes 
enfrontamentos  derivaron  nunha guerra  civil  entre  o  rei  Carlos  I  e  a  alianza entre  a 
nobreza e a burguesía das cidades. A guerra comezou en 1642 e rematou en 1648 ca 
decapitación do rei. Proclamouse a República dirixida polo heroe da revolta, Cromwell,  
pero a súa morte en 1658 volveuse a instaurar  a monarquía.  En 1688 o Parlamento 
volveu  a  rebelarse  contra  o  rei  que  tivo  que  fuxir.  Unha  vez  controlado  o  poder,  o 
Parlamento  inglés  nomeou  un  novo  monarca,  Guillerme  de  Orange,  e  aprobou  unha 
“Declaración de dereitos” na que se limitaba o poder do moanarca.

2 - O liberalismo.  

2.1 - As orixes.  

l O liberalismo naceu como unha ideoloxía oposta ó modelo do Antigo Réxime. As 
súas orixes remóntanse ás revolucións inglesas do século XVII,  pero a súa definitiva 
configuración tivo lugar nas revolucións que afectaron a Europa e América a finais do 
século XVIII e primeiras décadas do XIX.

l Na  configuración  do  ideario  liberal  tiveron  moita  importancia  os  pensadores 
ilustrados que someteron a revisión todo o sistema de valores vixente no Antigo Réxime e 
elaboraron unha nova concepción do home e da sociedade.

2.1.1 - John Locke.  

l Viviu os acontecementos da revolución parlamentaria en Inglaterra de 1688 que 
provocaron a abolición do absolutismo, o establecemento da aprobación parlamentaria 
das leis, e o cambio dinástico. 
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l Locke  criticou  na  súa  obra,  “Tratado  sobre  o  goberno  civil”  de  1690,  os 
fundamentos teóricos da monarquía absoluta, e defendeu o control do Parlamento sobre a 
actuación dos monarcas. Locke fundamentou o poder político na existencia dun acordo 
entre o gobernante e os gobernados. Este acordo pode ser anulado se o gobernante non 
se somete ás leis e non protexe os dereitos dos seus gobernados. Os dereitos naturais 
dos gobernados son a liberdade e a propiedade persoal. 

l Pódese considerar  a Locke como o iniciador  do liberalismo e o precursor  de 
moitas das formulacións que se desenvolverán posteriormente.

2.1.2 -  Montequieu.  

l Defendeu no “Espírito das leis” de 1748 a idea de que o poder non debe recaer 
nunha mesma persoa ou institución, senón que debe estar repartido e ser limitado. De 
acordo ca súa función establece tres poderes diferentes: o lexislativo que elabora as leis,  
o executivo que fai posible o cumprimento  das leis elaboradas polo poder lexislativo , e o 
poder xudicial que vixía o cumprimento das leis. Entre os tres poderes debe de existir un  
mutuo control e equilibrio. 

l A  súa  idea  da  división  tripartita  de  poderes  constitúe  unha  das  bases 
fundamentais do novo modelo de Estado que xurdiu das revolucións liberais.

2.1.3 - Roussseau.  

l Na súa obra  “  O contrato social”  de 1762 defende que o poder  político  é o 
resultado dun pacto entre todos os individuos dunha comunidade. 

l Estes individuos ceden parte dos seus dereitos naturais á comunidade para que 
os protexa, pero seguen mantendo a súa liberdade e soberanía. Por iso cada cidadán ten 
dereito a intervir nos asuntos públicos de xeito directo nos Estados pequenos, e a través  
dos seus representantes nos Estados grandes. Deste xeito as leis non son máis que a 
expresión da vontade xeral e o Goberno un simple intermediario entre o pobo e os seus  
representantes.

l Rousseau  está  considerado  como  un  dos  principais  impulsores  teóricos  da 
democracia moderna . A súa idea da “vontade popular” como fundamentación do poder é 
a base actual sobre a que se organizan os Estados democráticos.

2.1.4 - Adam Smith.  

l Na súa obra “Investigación sobre a natureza e causas da riqueza das nacións”  
de 1776 defendeu que a liberdade e o interese individual son os principios directores das  
actividades económicas. Para el a base da riqueza dos individuos e das nacións está na 
propiedade individual e no libre xogo da oferta e da demanda. O Estado e o Goberno 
deben limitar  as súas funcións á defensa da xustiza entre  particulares  e a garantir  a  
liberdade económica.

l As súas ideas constitúen a base do liberalismo económico e do capitalismo.

2.2 - A difusión do pensamento   ilustrado:  

l Fíxose  a través da  Enciclopedia formada por 28 volumes que se publicaron 
entre 1751-72. Foi dirixida por   por Diderot, e  D`Alembert e contou con colaboradores 
famosos  intelectuais  ilustrados  da  época.  A Enciclopedia  contiña  un  compendio  dos 
coñecementos da época.
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l A aparición dos periódicos tamén contribuíu a difusión do pensamento ilustrado. 
Exemplos: en Gran Bretaña o primeiro  foi en 1702, e en  1780 había 188.

̶ Francia: Journal de París desde 1777. En 1789: 169.

̶ España: La Gaceta de Madrid de 1697. El Pensador 1762. Diario de Barcelona: 
1792.

l  E por último os faladoiros,  e as discusións nas academias científicas e técnicas 
que  tiveron importancia na formación de correntes de opinión pública e foron a base da 
formación dos partidos políticos.

2.3 - Os principios políticos do liberalismo.  

2.3.1 - Liberdades e dereitos individuais.  

l 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.

l  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. 

l A liberdade individual constitúese no valor supremo da vida dos seres humanos e 
afecta  a  todos  os  campos  de  actuación  das  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.

2.3.2 - Igualdade xurídica.  

l 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 de minorías étnicas ou das mulleres de parte destes dereitos 
foi a base do xurdimento de moitos movementos que pediron a igualdade de dereitos.

2.3.3 - Soberanía nacional e soberanía popular.  

l O liberalismo defende a soberanía  colectiva fronte á  soberanía real  de orixe 
divino. 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.

2.3.4 - Representación política e dereito de voto.  

l 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.

l  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 
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que posuían certo nivel de riqueza; outros defenderon o sufraxio universal que ampliaba 
o dereito de voto a tódolos cidadáns maiores de idade. 

l 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.

2.3.5 - Separación de poderes.  

l 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. 

l Con este sistema pretendíase impedir os abusos e arbitrariedades do poder, así 
como salvagardar a liberdade e os dereitos dos individuos.

2.3.6 - Liberalismo doutrinario e liberalismo democrático.  

l As diferenzas sobre o alcance dos anteriores principios ideolóxicos  e as súas 
aplicacións prácticas levaron a división do liberalismo en dúas tendencias: o liberalismo 
doutrinario, e o liberalismo democrático.  

̶ O liberalismo doutrinario defende a soberanía compartida entre as Cortes e o 
rei, o sufraxio censatario e a defensa da relixión tradicional. 

̶ O liberalismo democrático defende a soberanía popular, o sufraxio universal, 
e a liberdade de cultos.

2.4 - As institucións políticas.  

l Os principios políticos do liberalismo concrétanse na formación dunha serie de 
institucións que pretenden garantir a igualdade ante a lei, os dereitos dos cidadáns, e a 
separación de poderes.

̶ 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. Na práctica o Estado Liberal do século 
XIX e comezos do XX defendeu os dereitos das clases propietarias marxinando 
os das mulleres e obreiros.

̶ 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;  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.
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̶ Constitucións escritas e declaracións de dereitos. 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 . A primeira declaración de dereitos  é a Declaración De 
Dereitos de Virxinia feita en Estados Unidos en 1786 que precedeu á primeira 
constitución: a Constitución americana de 1787.

3 - A Revolución Americana.  

l A independencia de Estados Unidos iniciou a era das revolucións  liberais no 
mundo. A rebelión das colonias que o Reino Unido posuía no norte de América constituíu 
a primeira revolución de carácter burgués e o precedente doutras posteriores como a 
Revolución Francesa, das colonias americanas de España. A súa importancia radicou en 
que por  vez primeira púxose en práctica de forma real  e concreta unha organización 
política de carácter liberal asentada sobre as bases ideolóxicas da Ilustración.

l Esta guerra enfrontou ás trece colonias británicas situadas en América do Norte 
contra  Gran  Bretaña.  O  conflito  tivo  lugar  entre  1775  e  1783 e  finalizou  ca  derrota 
británica na batalla de YorKtown e a firma do Tratado de París.

l A mediados do século XVIII Gran Bretaña posuía na costa atlántica do Norte 
de América 13 colonias: New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, New York, Rhode 
Island, New Xersei, Pensilvania, Maryland, Virginia, Carolina do Norte, Carolina do Sur, 
Xeorxia e Delaware. A cidade máis importante era Fhiladelphia. 

̶ As do norte baseaban a súa puxanza na industria e o comercio e estaban 
lideradas por unha rica burguesía. 

̶ As   do  sur  eran  agrícolas  con  plantacións  de  algodón,  tabaco  e  arroz  e 
traballadas  por  escravos  negros.  A clase  adiñeirada  destas  colonias  estaba 
composta fundamentalmente por terratenentes. Os escravos negros eran máis 
numerosos nas colonias de Virxinia, Carolina, e Xeorxia.

l Tanto unhas como outras estaban suxeitas economicamente a Inglaterra que as 
obrigaba a abastecela de  materias primas a cambio de recibir as súas manufacturas.  
Politicamente dependían  da  Coroa  Británica  baixo  o  rei  era  Jorge  III.  Tiñan  escasa 
autonomía e os gobernadores británicos constituían a máxima autoridade. Non posuían 
representación no Parlamento Británico, aquí era onde se decidían asuntos importantes 
como a fixación  de impostos.  Esta  ausencia  de participación  política  xeraba malestar 
entre os colonos. Ademais, non podían colonizar novas terras máis alá dos Apalaches, xa 
que Londres quería reservarse esta colonización para ela.

l Os antecedentes inmediatos da Guerra de Independencia dos Estados Unidos 
hai  que  buscalos  nas  consecuencias  da  Guerra  dos  Sete  Anos  (1756-1763) que 
enfrontou a Francia e Inglaterra polos territorio de Canadá. A guerra rematou co triunfo de 
Gran Bretaña que recibiu axuda económica e militar das colonias. Os colonos estaban 
ofendidos pola falla de agradecemento a súa colaboración nesta guerra xa que seguían 
sen representación no Parlamento inglés. 

l Este conflito xerou unha crise financeira  do Estado que a Coroa tentou paliar 
recorrendo a impoñer novos impostos ós colonos. Un destes impostos foi a Stamp Act ou 
"Lei do timbre" (1765), selo que gravaba ós documentos oficiais e á prensa. A oposición 
das colonias obrigou á Coroa a retirala. Pero en 1767, foron establecidos outros impostos 
que gravaban o papel, o vidro, o chumbo e o té. As protestas non se fixeron esperar e 
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alcanzaron especial gravidade en 1770, ano en que tivo lugar a chamada "Matanza de 
Boston" que foi un enfrontamento entre os colonos e o exército británico.

l Debido ás tensas relacións entre as colonias e a metrópole  a Coroa decidiu 
retirar  todas as taxas,  salvo a do Té.  Este feito provocou o chamado  "Motín do Té" 
acontecido no porto de Boston (1773),  no que uns colonos vestidos de indios tiraron un 
cargamento de  té  ó  mar.  A  Coroa  respondeu  cas  chamadas  polas  colonos  "Leis 
Intolerables" de 1774, que supuxeron a clausura do porto de Boston. 

l A guerra iniciase  en 1775 e George Washington asume o mando ca axuda de 
Francia e España. Thomas  Jeferson e  Benjamin Franklin elaboran o Preámbulo da 
Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776.

l O  exército  británico  foi  reforzado  por  17.000  mercenarios,  ao  que  se  uniron 
diversas tribos indias. Sobre o papel era moi superior ao do colonos pero o afastamento 
das súas bases loxísticas restáballe eficacia. 

l Os colonos improvisaron unha forza armada, en principio desorganizada, pero 
que foi convertida por por George Washington nun efectivo instrumento militar. Tras unha 
primeira etapa favorable a Gran Bretaña, o conflito cambiou de rumbo por mor da vitoria 
dos colonos en Saratoga (1777). A partir de 1778 interviñeron as potencias absolutistas 
de  Francia  e  España  en  apoio  da  nova  República.  A súa  pretensión  era  debilitar  a 
Inglaterra. Así mesmo interveu Holanda. 

l A batalla  de  Yorktown  (1781)  decidiu  o  resultado  do  conflito  que  concluíu 
definitivamente  en  1783  tras  a  firma  da  Paz  de  Versalles, pola  que  Gran  Bretaña 
recoñeceu a independencia das súas colonias.

l O novo Estado xurdido da revolución asentouse sobre un conxunto de valores e 
institucións inspirados no pensamento liberal e ilustrado e plasmados na Constitución de 
1787 que foi a primeira constitución escrita da historia.

̶ Calquera persoa ao nacer goza dunha serie de dereitos naturais, individuais e 
intransferibles: á vida, á liberdade, á igualdade, á propiedade, a derrocar un 
goberno  inxusto,  á  defensa  legal,  e  á  liberdade  de  expresión,  asociación, 
prensa e relixión.  Eses dereitos  foron recollidos  na nunha  Declaración dos 
Dereitos do Home que forma parte da Constitución.

̶ Creouse un único  goberno federal  composto por 13 Estados aberta a outros 
Estados que puideran engadirse no futuro. O seu vínculo quedaba garantido por 
un  poder  federal  forte  e  un  presidente  cuxo  papel  consistía  en  conciliar  os 
particularismos de cada un dos estados membros en aspectos tales como a 
política exterior, a política económica, ou o exército. 

̶ A República Federal que articulou o novo Estado levou á práctica a división de 
poderes de Montesquieu: o poder lexislativo recaeu no Congreso dividido en 
dous cámaras:  o  Senado e a Cámara de Representantes;  O poder  xudicial 
descansaba sobre o Tribunal Supremo; O poder executivo foi encarnado polo 
Presidente da República, o primeiro dos cales foi George Washington.

l Actualmente  a Constitución  de 1787 segue en vigor  en USA, aínda que con 
emendas que lle permitiron adaptarse aos tempos.

l As consecuencias da independencia do Trece Colonias non se fixeron esperar:
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̶ Desde  o  punto  de  vista  económico,  os  Estados  Unidos  de  Norteamérica 
liberáronse  das  trabas  mercantilistas  que  lles  impuña,  e  lanzáronse  a  un 
proceso de expansión económica e territorial,  á conquista do Oeste ,que os 
levou a converterse nunha gran potencia. 

̶ Desde o punto de vista social, a burguesía asumiu o liderado dunha moderna 
sociedade de clases mentres outros Estados permanecían aínda na sociedade 
estamental.

̶ Desde  o  punto  de  vista  internacional,  xurdiu  o  primeiro  exemplo  de 
descolonización.  Para  Francia  a  guerra  implicou  un  considerable  gasto  e 
acelerou a crise do Antigo Réxime. En 1789 estalaría a súa propia Revolución. 
España  anexionou  extensas  áreas  do  sur  de  Norteamérica,  pero  asistiu 
impotente  á  propagación  das  ideas  revolucionarias  nos  seus  territorios 
ultramarinos. Décadas máis tarde perdería a maior parte das súas colonias.

̶ Desde  o  punto  de  vista  político-ideolóxico,  consumouse  a  primeira 
revolución  de  carácter  liberal  que  permitiu  facer  realidade  as  ideas  máis 
avanzadas da Ilustración. 

A Constitución de 1787 foi a primeira escrita da historia.

4 - A Revolución Francesa. 1789- 1799.

l  As causas da Revolución Francesa hai que buscalas na:

̶ Estrutura social conflitiva debido ó enfrontamento de todos os grupos sociais 
entre si: 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);  Burguesía  contra  nobreza 
(descontento da burguesía por non poder acceder a cargos públicos reservados 
ós estamentos privilexiados); Traballadores urbanos contra patróns ( a subida 
dos prezos do trigo e baixada de salarios que repercute dramaticamente sobre 
a poboación urbana).

̶ 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.

̶ Crise monárquica: decadencia e falla de  popularidade de Luís XVI e da súa 
dona Mª Antonieta.

̶ Difusión das ideas ilustradas e liberais: divulgación da obra de Montesquieu, 
Rousseau e Voltaire a través  dos faladoiros, prensa, e da Enciclopedia. Como 
consecuencia  aparecen  grupos  sociais  ilustrados  que  comparten  o  modelo 
americano.

l A causa inmediata da convocatoria dos Estados Xerais hai que situala na crise 
financeira e fiscal e que fixeron entrar ó Estado en bancarrota: 

̶ 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 
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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. 

l Ante  a  imposibilidade  de  conseguir  recursos  económicos  dos  estamentos 
privilexiados (rebelión nobiliaria) o  rei decide convocar  os “Estados Xerais” para o 5 
de maio de1789,  unha institución de carácter medieval que non se convocaba dende 
1610.

l Segundo  a  tradición  francesa  a  convocatoria  duns  Estados  de  Queixas  ía 
acompañada duns “Cadernos de Queixas” na que todo o pobo tiña o dereito de enviar 
ao rei as súas queixas, demandas e peticións. Estes cadernos elaborábaos a nobreza, as 
institucións relixiosas e as comunidades rurais ou Concellos. Están formulados en modo 
de petición respectuosa ó rei pero deixan ver as demandas 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  non  queren  contribuír  ós 
gastos do Estado nin diminuír a presión sobre o campesinado.

̶  E a burguesía pide liberdade de expresión,  de reunión, e de comercio, e tamén 
quere igualdade de dereitos para poder acceder ós cargos públicos.

̶ Os  sectores  críticos  ó  Antigo  Réxime  estaban  en  tódolos  estamentos:  no 
Terceiro  Estado,  onde  había  por  xentes  cultas  de profesións  liberais,  na 
Nobreza de Toga moi  ilustrada e con tendencias  reformistas,  no  clero onde 
destacan figuras como o abade Sieyes. 

l 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 dos estamentos privilexiados (Nobreza e o Clero) porque 
cada  estamento  tiña  un  voto.  Nesta  ocasión  o  Terceiro  Estado,  dirixido  polo  abate 
Siéges, solicitará que o voto sexa por persoas e non por estamentos xa que así gañaría o  
Terceiro Estado porque era moito máis numeroso (o 90% da poboación). O rei negouse 
porque xa aceptara dobrar o número de representantes do 3º Estado.

l 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. Tamén pide que os debates sexan en común e non cada estamento por 
separado. Ante isto o rei disolve inmediatamente a Cámara. 

l Isto conduce a que o Terceiro Estado decida reunirse no Edificio do Xogo de 
Pelota e constituírse como Asemblea Nacional ( a iniciativa de Sièges) para realizar 
todos os cambios que crían necesarios. 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 (Rebelión institucional) 

l Será nesa Asemblea do Xogo de Pelota onde se decida crear unha Constitución 
e a Asemblea Nacional pasa a chamarse    Asemblea Nacional Constituínte   que durará 
de xuño de 1789 ata xullo de 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.
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l  Nesta etapa a nobreza queda desprovista dos seus privilexios e o rei da súa 
soberanía.  Tamén  se  inicia  a  guerra  cas  monarquías  absolutas  europeas  xa  que  as 
monarquías europeas estaban todas emparentadas, Luís XVI era primo de Carlos IV de 
España e Mª Antonieta era filla do emperador austríaco, que acoden a socorrer ó seu 
parente e teñen medo ó contaxio das ideas revolucionarias.

l 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, xa que ó 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. Aquí está a orixe da denominación 
dos partidos políticos.

l A situación das clases urbanas parisinas empeora e  o 14 de xullo de 1789 as 
mulleres, ao ver que non teñen nada que dar de comer ós seus fillos, inician unha revolta  
popular  que se ve apoiada  sans  culottes"  (  “sen calzóns”  clase popular  das cidades: 
pequenos artesáns, traballadores...) Diríxense todos ó arsenal e cárcere da Bastilla  que 
era o símbolo do poder absoluto (Rebelión popular) e asáltana. Este día é o Día da Festa  
Nacional francesa.

l Tras a toma da Bastilla vai aparecer unha nova forma de goberno municipal: a 
"Comuna  de  París"  baixo  o  liderado  de  Desmoulins,  Marat,  e  Danton e  un  novo 
exército  que  vai  defender  á  revolución:  "a  Garda Nacional"  que  estará  formada  por 
48.000 homes baixo o mando de Lafayette.

l Durante  o mes de agosto de 1789 a Revolución expándese:

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

̶ 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 (O Gran Medo). 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  proclamase 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 e Considerar 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, e 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). 

l En 1791 A Asemblea proclama a  Constitución Civil  do Clero  que pretende 
someter  ó  clero:  o  Estado  incauta  os  bens  inmobles  da  Igrexa,   suprime  as  ordes 
relixiosas que no cumpran obxectivos  sociais  (como as ordes de clausura),  reduce o 
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número de bispados, e 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. Este feito vai a dividir o clero en "Clero Xuramentado" e "Clero Refractario". 
No primeiro grupo estarán os que queren seguir mantendo o seu  status ou os que están 
a favor da revolución, na segundo estarán todos os desconformes. Todas estas medidas 
van supor o enfrontamento co papado  excomunga a todos os revolucionarios. O papado 
vaise a converter nun dos abandeirados da contrarrevolución. 

l O  último  feito  da  Asemblea  Nacional  Constituínte  será  a  aprobación  da 
Constitución de 1791 que luís XVI xurou o 14 de setembro despois de intentar fuxir en 
xuño, pero foi recoñecido en Varennes e retido como prisioneiro no palacio das Tullerías.

l Esta constitución contiña:

̶  Unha Declaración de dereitos do home e do cidadán,

̶ Proclamaba a Soberanía Nacional e 

̶ Organizaba o  Estado como  unha monarquía  constitucional  con división  de 
poderes:  Lexislativo  na  Asemblea  Nacional,  con  dereito  de  veto  do  rei; 
Executivo no rei; E xudicial nos tribunais con xuízos públicos.

̶ O 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.         

l Despois  da  aprobación  da  Constitución  a  Asemblea  Nacional  Constituínte 
disolveuse  e   convocou  eleccións  por  sufraxio  censatario  e  formouse  a  Asemblea 
Nacional Lexislativa que durou entre setembro de 1791 e agosto de 1792.

l Nesta  etapa  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. A impopularidade da familia real aumenta xa 
que Mª Antonieta era filla do emperador austríaco, e ó  rei acusábaselle de conspirar cas 
potencias estranxeiras. 

l Nesta situación 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  novo  goberno  municipal  que  disolverá  a 
Asemblea Nacional  lexislativa  en  setembro  de  1792,  anulando  a  Constitución  e 
elixindo unha  Convención  baixo  o liderado dos  xirondinos1. A  Convención  abole  a 
monarquía e proclama a república. 

l 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 xacobinos2 levan ao 

1 Republicanos moderados que se manterán no poder dende setembro de 1792 ata xuño de 
1793 que serán desprazados polos xacobinos.

2 Republicanos radicais.

1ºBac. Historia. Liberalismo e revolucións liberais.  10 



procesamento do  rei que vai ser condenado a morte e guillotinado o 21/01/1793, o 
mesmo que a reina e todos os seus fillos. 

l 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.3 Os xirondinos serán incapaces de sufocar todas as revoltas, dando 
pé á chegada ó poder dos Xacobinos en setembro de 1793 ata xullo de 1794

l Os Xacobinos 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.

̶ O  Comité de Seguridade Nacional estará baixo o mando de Robespierre a 
modo de policía política para eliminar ó inimigos da Revolución. 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. 

l Moitos  revolucionarios  de  renome,  incluso  xacobinos4,  foron  arrestados  e 
guillotinados durante este período coñecido como O Terror  (agosto 1793 a xullo 1794). 
40.000 persoas foron executadas.

l Os xacobinos gobernaron de xeito que conseguiron o apoio dos sans culottes e 
do campesiñado:

̶ 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. 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. Estes feitos dánlle o apoio do campesiñado.

l   A  cuestión relixiosa nos xacobinos lévalles a considerar que o propio feito 
relixioso tradicional prexudica á sociedade, facéndoa supersticiosa e medorenta, e que hai 
que substituíla pola fe na Revolución5.  Nas cidades serán retirados todos os símbolos 
relixiosos  e  substituídos  por  símbolos  revolucionarios  como “A árbore  da  Liberdade”. 
Tamén favorecen un santoral   de mártires  revolucionarios.  O mesmo Robespierre era 
obxecto de certa santidade xa que era coñecido como “ O Incorruptible”.

3 Sublevación dos campesiños ante a leva forzosa de 300.000 homes. A nobreza e o clero 
sumouse a súa causa. A guerra durou ata 1795 e saldouse con 170.000 mortos e máis de 
25.000 execucións.

4 Marat, Danton, Desmoulins, Lavoisier...
5 A Revolución non só debía ser francesa, senón que debía chegar a todos os países.
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l 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.

l A caída  de  Robespierre  e  dos  xacobinos   débese  ó  Golpe  de  Estado  de 
Termidor  (27/07/1794).Os termidorianos son burgueses espantados polo Terror  e  os 
cambios radicais dos xacobinos e manteranse no poder ata outubro de 1795.

l  Queren aplicar os principios de Reconciliación:

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

̶ Interiormente convidan os exiliados a volver. 

l 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 17936 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. 

l Unha vez que a Constitución entrou en vigor os termodorianos cederon o poder a 
un irectorio que se manterá ata1799. O Directorio vai ser a etapa máis longa e estable da 
revolución debido ó desexo xeral de obter una certa estabilidade política e económica. 

l Pero segue habendo conflitos procedentes dos sectores máis extremos: sans 
culottes e realistas:

̶ Como  o  sucedido  coa  “Conxura  dos  Iguais”7 organizada  por  Babeuf  e 
Buonarotti. Esta conxura foi rapidamente reprimida por parte do Directorio, e os 
seus organizadores foron guillotinados. 

̶ Tamén  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. 

l Polo  que  o  goberno  vaise  a  ver forzado  a  recorrer,  cada  vez  con  máis 
frecuencia,  ao exército  para controlar as desordes públicas e para conter ás potencias 
absolutistas.  É  nesta  época  onde  vai  empezar  a  gañar  protagonismo  o  xeneral 
Bonaparte,  adherindo diversos territorios limítrofes á República Francesa.  Tamén fará 
cambios na estrutura do exército, no abastecemento, e na preparación das tropas. Pronto 
se lle recoñecen politicamente as seus méritos militares8 e convértese  no home de moda. 

6 Constitución inspirada por Robespierre que non foi promulgada.
7 Defensores das ideas radicais dos sans culottes.
8 Conquista o norte de Italia, anexiona Bélxica, organiza unha campaña científico-militar a 

Exipto.

1ºBac. Historia. Liberalismo e revolucións liberais.  12 



O mesmo Directorio pídelle axuda no Golpe de Fructidor (1797) contra os moderados e 
monárquicos do Consello de Anciáns e do Consello dos Quinientos. 

5 - A Europa napoleónica:  

l En novembro de  1799 entra en contacto cun grupo de civís xunto ós que da 
Golpe de Estado de Brumario .Despois proclamaríase unha nova República, que estaría 
gobernada por tres cónsules, Napoleón, Sièyes e Ducost. 

l O consulado elabora a Constitución de 1799 que estable:

̶ O sufraxio universal masculino.

̶ O Senado elixido de entre os candidatos nomeados polo Primeiro Cónsul.

̶ A iniciativa lexislativa pertence ó goberno.

l Napoleón  é  nomeado  Cónsul  Vitalicio  en  1802  que  Confirmou  a  nova 
Constitución de 1802. e foi coroado emperador polo papa Pío VII en 1804.

l Unha vez no poder realiza unha serie de reformas internas:

̶ Restablece a orde pública ca creación dun Ministerio do Interior e dunha Policía 
Secreta.

̶ Centraliza a Administración creando os departamentos franceses dependentes 
dos ministerios parisinos.

̶ Firma un Concordato ca  Santa Sé no que o papado recoñece ó novo Estado 
francés.

̶ Obriga de tódolos cidadáns de pagar impostos.

̶ Establece o dereito á educación para tódolos cidadáns.

̶ Promulga  o  Código  de  Dereito Civil  napoleónico  con dereitos  individuais, 
laicismo do Estado, abolición do réxime señorial...base para todos os códigos 
civís liberais posteriores.

l Tamén  continúa  a  guerra  con  Europa para  o  que  contaba  co  apoio  dos 
afrancesados de tódolos países e con moitas tropas que non eran francesas:

̶ Mantén un conflito continuado con Inglaterra  xa que eran rivais no control do 
comercio atlántico e colonial e do Comercio europeo. Napoleón tentou invadila 
por mar pero non o conseguiu e foi derrotada xunto con España na Batalla de 
Trafalgar de 1805.  Despois  decretou o bloqueo continental a Inglaterra, pero 
isto  ocasionoulle moitos problemas de abastecemento ó continente.

̶ En  1812:  só  Inglaterra  escapaba  do  seu  control.  Francia  tiña  130 
departamentos ou provincias e moitos Estados “vasalos” eran administrados 
por parentes ou xerais da súa confianza como por exemplo: Luís Bonaparte que 
gobernaba  Bélxica  e  Holanda;  Murat,  cuñado  de  Napoleón:  Nápoles;  Xosé 
Bonaparte:  España;  Xosé  Bernadotte:  Suecia.  Tamén  contaba Estados 
“aliados” unidos por  tratados de paz como a Confederación do Rhein, Rusia,  
Prusia, e Austria.

l Opoñíanse ó proxecto napoleónico a diversidade cultural e relixiosa europea, 
os intereses nacionais, e os defensores do Antigo Réxime.

1ºBac. Historia. Liberalismo e revolucións liberais.  13 



l A caída de Napoleón empezouse a forxar fronte a España e Rusia en 1812. 
En 1813 tivo que facer  fronte a unha coalición das potencias europeas e foi derrotado  en 
1814. Foi  recluído na illa de Elba (no Mediterráneo cerca de Italia) pero volveu pouco 
despois  formando  o  “Imperio  dos  Cen  Días”.  Unha  coalición  de  tropas  europeas 
enfrontouse a el na batalla de Waterloo en 1815 sendo posteriormente desterrado á illa 
de Santa Helena (no medio do Atlántico) onde morre en 1821.

l A súa importancia histórica está en que difundiu os ideais do liberalismo xa que 
nos  países conquistados Napoleón:

̶ Poñía fin aos dereitos feudais.

̶ Liberalizaba as actividades económicas.

̶ Privatizaba a propiedade.

̶ Impoñía o Código Civil Napoleónico.

̶ Declaraba os dereitos e liberdades individuais.

E  Cando  as  monarquías  europeas  queiran  volver  ao  absolutismo  xa  non 
poderán.

   

1ºBac. Historia. Liberalismo e revolucións liberais.  14 


	1 - O poder político no Antigo Réxime.
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	l O liberalismo naceu como unha ideoloxía oposta ó modelo do Antigo Réxime. As súas orixes remóntanse ás revolucións inglesas do século XVII, pero a súa definitiva configuración tivo lugar nas revolucións que afectaron a Europa e América a finais do século XVIII e primeiras décadas do XIX.
	l Na configuración do ideario liberal tiveron moita importancia os pensadores ilustrados que someteron a revisión todo o sistema de valores vixente no Antigo Réxime e elaboraron unha nova concepción do home e da sociedade.
	2.1.1 - John Locke.
	l Viviu os acontecementos da revolución parlamentaria en Inglaterra de 1688 que provocaron a abolición do absolutismo, o establecemento da aprobación parlamentaria das leis, e o cambio dinástico.
	l Locke criticou na súa obra, “Tratado sobre o goberno civil” de 1690, os fundamentos teóricos da monarquía absoluta, e defendeu o control do Parlamento sobre a actuación dos monarcas. Locke fundamentou o poder político na existencia dun acordo entre o gobernante e os gobernados. Este acordo pode ser anulado se o gobernante non se somete ás leis e non protexe os dereitos dos seus gobernados. Os dereitos naturais dos gobernados son a liberdade e a propiedade persoal.
	l Pódese considerar a Locke como o iniciador do liberalismo e o precursor de moitas das formulacións que se desenvolverán posteriormente.

	2.1.2 - Montequieu.
	l Defendeu no “Espírito das leis” de 1748 a idea de que o poder non debe recaer nunha mesma persoa ou institución, senón que debe estar repartido e ser limitado. De acordo ca súa función establece tres poderes diferentes: o lexislativo que elabora as leis, o executivo que fai posible o cumprimento das leis elaboradas polo poder lexislativo , e o poder xudicial que vixía o cumprimento das leis. Entre os tres poderes debe de existir un mutuo control e equilibrio.
	l A súa idea da división tripartita de poderes constitúe unha das bases fundamentais do novo modelo de Estado que xurdiu das revolucións liberais.

	2.1.3 - Roussseau.
	l Na súa obra “ O contrato social” de 1762 defende que o poder político é o resultado dun pacto entre todos os individuos dunha comunidade.
	l Estes individuos ceden parte dos seus dereitos naturais á comunidade para que os protexa, pero seguen mantendo a súa liberdade e soberanía. Por iso cada cidadán ten dereito a intervir nos asuntos públicos de xeito directo nos Estados pequenos, e a través dos seus representantes nos Estados grandes. Deste xeito as leis non son máis que a expresión da vontade xeral e o Goberno un simple intermediario entre o pobo e os seus representantes.
	l Rousseau está considerado como un dos principais impulsores teóricos da democracia moderna . A súa idea da “vontade popular” como fundamentación do poder é a base actual sobre a que se organizan os Estados democráticos.

	2.1.4 - Adam Smith.
	l Na súa obra “Investigación sobre a natureza e causas da riqueza das nacións” de 1776 defendeu que a liberdade e o interese individual son os principios directores das actividades económicas. Para el a base da riqueza dos individuos e das nacións está na propiedade individual e no libre xogo da oferta e da demanda. O Estado e o Goberno deben limitar as súas funcións á defensa da xustiza entre particulares e a garantir a liberdade económica.
	l As súas ideas constitúen a base do liberalismo económico e do capitalismo.


	2.2 - A difusión do pensamento ilustrado:
	l Fíxose a través da Enciclopedia formada por 28 volumes que se publicaron entre 1751-72. Foi dirixida por por Diderot, e D`Alembert e contou con colaboradores famosos intelectuais ilustrados da época. A Enciclopedia contiña un compendio dos coñecementos da época.
	l A aparición dos periódicos tamén contribuíu a difusión do pensamento ilustrado. Exemplos: en Gran Bretaña o primeiro foi en 1702, e en 1780 había 188.
	̶ Francia: Journal de París desde 1777. En 1789: 169.
	̶ España: La Gaceta de Madrid de 1697. El Pensador 1762. Diario de Barcelona: 1792.

	l E por último os faladoiros, e as discusións nas academias científicas e técnicas que tiveron importancia na formación de correntes de opinión pública e foron a base da formación dos partidos políticos.

	2.3 - Os principios políticos do liberalismo.
	2.3.1 - Liberdades e dereitos individuais.
	l 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.
	l 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.
	l A liberdade individual constitúese no valor supremo da vida dos seres humanos e afecta a todos os campos de actuación das 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.

	2.3.2 - Igualdade xurídica.
	l 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 de minorías étnicas ou das mulleres de parte destes dereitos foi a base do xurdimento de moitos movementos que pediron a igualdade de dereitos.

	2.3.3 - Soberanía nacional e soberanía popular.
	l O liberalismo defende a soberanía colectiva fronte á soberanía real de orixe divino. 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.

	2.3.4 - Representación política e dereito de voto.
	l 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.
	l 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.
	l 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.

	2.3.5 - Separación de poderes.
	l 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.

	l Con este sistema pretendíase impedir os abusos e arbitrariedades do poder, así como salvagardar a liberdade e os dereitos dos individuos.

	2.3.6 - Liberalismo doutrinario e liberalismo democrático.
	l As diferenzas sobre o alcance dos anteriores principios ideolóxicos e as súas aplicacións prácticas levaron a división do liberalismo en dúas tendencias: o liberalismo doutrinario, e o liberalismo democrático.
	̶ O liberalismo doutrinario defende a soberanía compartida entre as Cortes e o rei, o sufraxio censatario e a defensa da relixión tradicional.
	̶ O liberalismo democrático defende a soberanía popular, o sufraxio universal, e a liberdade de cultos.



	2.4 - As institucións políticas.
	l Os principios políticos do liberalismo concrétanse na formación dunha serie de institucións que pretenden garantir a igualdade ante a lei, os dereitos dos cidadáns, e a separación de poderes.
	̶ 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. Na práctica o Estado Liberal do século XIX e comezos do XX defendeu os dereitos das clases propietarias marxinando os das mulleres e obreiros.
	̶ 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; 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.
	̶ Constitucións escritas e declaracións de dereitos. 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 . A primeira declaración de dereitos é a Declaración De Dereitos de Virxinia feita en Estados Unidos en 1786 que precedeu á primeira constitución: a Constitución americana de 1787.



	3 - A Revolución Americana.
	l A independencia de Estados Unidos iniciou a era das revolucións liberais no mundo. A rebelión das colonias que o Reino Unido posuía no norte de América constituíu a primeira revolución de carácter burgués e o precedente doutras posteriores como a Revolución Francesa, das colonias americanas de España. A súa importancia radicou en que por vez primeira púxose en práctica de forma real e concreta unha organización política de carácter liberal asentada sobre as bases ideolóxicas da Ilustración.
	l Esta guerra enfrontou ás trece colonias británicas situadas en América do Norte contra Gran Bretaña. O conflito tivo lugar entre 1775 e 1783 e finalizou ca derrota británica na batalla de YorKtown e a firma do Tratado de París.
	l A mediados do século XVIII Gran Bretaña posuía na costa atlántica do Norte de América 13 colonias: New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, New York, Rhode Island, New Xersei, Pensilvania, Maryland, Virginia, Carolina do Norte, Carolina do Sur, Xeorxia e Delaware. A cidade máis importante era Fhiladelphia.
	̶ As do norte baseaban a súa puxanza na industria e o comercio e estaban lideradas por unha rica burguesía.
	̶ As do sur eran agrícolas con plantacións de algodón, tabaco e arroz e traballadas por escravos negros. A clase adiñeirada destas colonias estaba composta fundamentalmente por terratenentes. Os escravos negros eran máis numerosos nas colonias de Virxinia, Carolina, e Xeorxia.

	l Tanto unhas como outras estaban suxeitas economicamente a Inglaterra que as obrigaba a abastecela de materias primas a cambio de recibir as súas manufacturas. Politicamente dependían da Coroa Británica baixo o rei era Jorge III. Tiñan escasa autonomía e os gobernadores británicos constituían a máxima autoridade. Non posuían representación no Parlamento Británico, aquí era onde se decidían asuntos importantes como a fixación de impostos. Esta ausencia de participación política xeraba malestar entre os colonos. Ademais, non podían colonizar novas terras máis alá dos Apalaches, xa que Londres quería reservarse esta colonización para ela.
	l Os antecedentes inmediatos da Guerra de Independencia dos Estados Unidos hai que buscalos nas consecuencias da Guerra dos Sete Anos (1756-1763) que enfrontou a Francia e Inglaterra polos territorio de Canadá. A guerra rematou co triunfo de Gran Bretaña que recibiu axuda económica e militar das colonias. Os colonos estaban ofendidos pola falla de agradecemento a súa colaboración nesta guerra xa que seguían sen representación no Parlamento inglés.
	l Este conflito xerou unha crise financeira do Estado que a Coroa tentou paliar recorrendo a impoñer novos impostos ós colonos. Un destes impostos foi a Stamp Act ou "Lei do timbre" (1765), selo que gravaba ós documentos oficiais e á prensa. A oposición das colonias obrigou á Coroa a retirala. Pero en 1767, foron establecidos outros impostos que gravaban o papel, o vidro, o chumbo e o té. As protestas non se fixeron esperar e alcanzaron especial gravidade en 1770, ano en que tivo lugar a chamada "Matanza de Boston" que foi un enfrontamento entre os colonos e o exército británico.
	l Debido ás tensas relacións entre as colonias e a metrópole a Coroa decidiu retirar todas as taxas, salvo a do Té. Este feito provocou o chamado "Motín do Té" acontecido no porto de Boston (1773), no que uns colonos vestidos de indios tiraron un cargamento de té ó mar. A Coroa respondeu cas chamadas polas colonos "Leis Intolerables" de 1774, que supuxeron a clausura do porto de Boston.
	l A guerra iniciase en 1775 e George Washington asume o mando ca axuda de Francia e España. Thomas Jeferson e Benjamin Franklin elaboran o Preámbulo da Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776.
	l O exército británico foi reforzado por 17.000 mercenarios, ao que se uniron diversas tribos indias. Sobre o papel era moi superior ao do colonos pero o afastamento das súas bases loxísticas restáballe eficacia.
	l Os colonos improvisaron unha forza armada, en principio desorganizada, pero que foi convertida por por George Washington nun efectivo instrumento militar. Tras unha primeira etapa favorable a Gran Bretaña, o conflito cambiou de rumbo por mor da vitoria dos colonos en Saratoga (1777). A partir de 1778 interviñeron as potencias absolutistas de Francia e España en apoio da nova República. A súa pretensión era debilitar a Inglaterra. Así mesmo interveu Holanda.
	l A batalla de Yorktown (1781) decidiu o resultado do conflito que concluíu definitivamente en 1783 tras a firma da Paz de Versalles, pola que Gran Bretaña recoñeceu a independencia das súas colonias.
	l O novo Estado xurdido da revolución asentouse sobre un conxunto de valores e institucións inspirados no pensamento liberal e ilustrado e plasmados na Constitución de 1787 que foi a primeira constitución escrita da historia.
	̶ Calquera persoa ao nacer goza dunha serie de dereitos naturais, individuais e intransferibles: á vida, á liberdade, á igualdade, á propiedade, a derrocar un goberno inxusto, á defensa legal, e á liberdade de expresión, asociación, prensa e relixión. Eses dereitos foron recollidos na nunha Declaración dos Dereitos do Home que forma parte da Constitución.
	̶ Creouse un único goberno federal composto por 13 Estados aberta a outros Estados que puideran engadirse no futuro. O seu vínculo quedaba garantido por un poder federal forte e un presidente cuxo papel consistía en conciliar os particularismos de cada un dos estados membros en aspectos tales como a política exterior, a política económica, ou o exército.
	̶ A República Federal que articulou o novo Estado levou á práctica a división de poderes de Montesquieu: o poder lexislativo recaeu no Congreso dividido en dous cámaras: o Senado e a Cámara de Representantes; O poder xudicial descansaba sobre o Tribunal Supremo; O poder executivo foi encarnado polo Presidente da República, o primeiro dos cales foi George Washington.

	l Actualmente a Constitución de 1787 segue en vigor en USA, aínda que con emendas que lle permitiron adaptarse aos tempos.
	l As consecuencias da independencia do Trece Colonias non se fixeron esperar:
	̶ Desde o punto de vista económico, os Estados Unidos de Norteamérica liberáronse das trabas mercantilistas que lles impuña, e lanzáronse a un proceso de expansión económica e territorial, á conquista do Oeste ,que os levou a converterse nunha gran potencia.
	̶ Desde o punto de vista social, a burguesía asumiu o liderado dunha moderna sociedade de clases mentres outros Estados permanecían aínda na sociedade estamental.
	̶ Desde o punto de vista internacional, xurdiu o primeiro exemplo de descolonización. Para Francia a guerra implicou un considerable gasto e acelerou a crise do Antigo Réxime. En 1789 estalaría a súa propia Revolución. España anexionou extensas áreas do sur de Norteamérica, pero asistiu impotente á propagación das ideas revolucionarias nos seus territorios ultramarinos. Décadas máis tarde perdería a maior parte das súas colonias.
	̶ Desde o punto de vista político-ideolóxico, consumouse a primeira revolución de carácter liberal que permitiu facer realidade as ideas máis avanzadas da Ilustración.


	4 - A Revolución Francesa. 1789- 1799.
	l As causas da Revolución Francesa hai que buscalas na:
	̶ Estrutura social conflitiva debido ó enfrontamento de todos os grupos sociais entre si: 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); Burguesía contra nobreza (descontento da burguesía por non poder acceder a cargos públicos reservados ós estamentos privilexiados); Traballadores urbanos contra patróns ( a subida dos prezos do trigo e baixada de salarios que repercute dramaticamente sobre a poboación urbana).
	̶ 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.
	̶ Crise monárquica: decadencia e falla de popularidade de Luís XVI e da súa dona Mª Antonieta.
	̶ Difusión das ideas ilustradas e liberais: divulgación da obra de Montesquieu, Rousseau e Voltaire a través dos faladoiros, prensa, e da Enciclopedia. Como consecuencia aparecen grupos sociais ilustrados que comparten o modelo americano.

	l A causa inmediata da convocatoria dos Estados Xerais hai que situala na crise financeira e fiscal e que fixeron entrar ó Estado en bancarrota:
	̶ 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.

	l Ante a imposibilidade de conseguir recursos económicos dos estamentos privilexiados (rebelión nobiliaria) o rei decide convocar os “Estados Xerais” para o 5 de maio de1789, unha institución de carácter medieval que non se convocaba dende 1610.
	l Segundo a tradición francesa a convocatoria duns Estados de Queixas ía acompañada duns “Cadernos de Queixas” na que todo o pobo tiña o dereito de enviar ao rei as súas queixas, demandas e peticións. Estes cadernos elaborábaos a nobreza, as institucións relixiosas e as comunidades rurais ou Concellos. Están formulados en modo de petición respectuosa ó rei pero deixan ver as demandas 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 non queren contribuír ós gastos do Estado nin diminuír a presión sobre o campesinado.
	̶ E a burguesía pide liberdade de expresión, de reunión, e de comercio, e tamén quere igualdade de dereitos para poder acceder ós cargos públicos.
	̶ Os sectores críticos ó Antigo Réxime estaban en tódolos estamentos: no Terceiro Estado, onde había por xentes cultas de profesións liberais, na Nobreza de Toga moi ilustrada e con tendencias reformistas, no clero onde destacan figuras como o abade Sieyes.

	l 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 dos estamentos privilexiados (Nobreza e o Clero) porque cada estamento tiña un voto. Nesta ocasión o Terceiro Estado, dirixido polo abate Siéges, solicitará que o voto sexa por persoas e non por estamentos xa que así gañaría o Terceiro Estado porque era moito máis numeroso (o 90% da poboación). O rei negouse porque xa aceptara dobrar o número de representantes do 3º Estado.
	l 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. Tamén pide que os debates sexan en común e non cada estamento por separado. Ante isto o rei disolve inmediatamente a Cámara.
	l Isto conduce a que o Terceiro Estado decida reunirse no Edificio do Xogo de Pelota e constituírse como Asemblea Nacional ( a iniciativa de Sièges) para realizar todos os cambios que crían necesarios. 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 (Rebelión institucional)
	l Será nesa Asemblea do Xogo de Pelota onde se decida crear unha Constitución e a Asemblea Nacional pasa a chamarse Asemblea Nacional Constituínte que durará de xuño de 1789 ata xullo de 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.
	l Nesta etapa a nobreza queda desprovista dos seus privilexios e o rei da súa soberanía. Tamén se inicia a guerra cas monarquías absolutas europeas xa que as monarquías europeas estaban todas emparentadas, Luís XVI era primo de Carlos IV de España e Mª Antonieta era filla do emperador austríaco, que acoden a socorrer ó seu parente e teñen medo ó contaxio das ideas revolucionarias.
	l 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, xa que ó 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. Aquí está a orixe da denominación dos partidos políticos.
	l A situación das clases urbanas parisinas empeora e o 14 de xullo de 1789 as mulleres, ao ver que non teñen nada que dar de comer ós seus fillos, inician unha revolta popular que se ve apoiada sans culottes" ( “sen calzóns” clase popular das cidades: pequenos artesáns, traballadores...) Diríxense todos ó arsenal e cárcere da Bastilla  que era o símbolo do poder absoluto (Rebelión popular) e asáltana. Este día é o Día da Festa Nacional francesa.
	l Tras a toma da Bastilla vai aparecer unha nova forma de goberno municipal: a "Comuna de París" baixo o liderado de Desmoulins, Marat, e Danton e un novo exército que vai defender á revolución: "a Garda Nacional" que estará formada por 48.000 homes baixo o mando de Lafayette.
	l Durante o mes de agosto de 1789 a Revolución expándese:
	̶ A imitación da comuna de París formáronse novos concellos que só recoñecían a autoridade da Asemblea Nacional.
	̶ 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 (O Gran Medo). 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 proclamase 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 e Considerar 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, e 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).

	l En 1791 A Asemblea proclama a Constitución Civil do Clero que pretende someter ó clero: 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, e 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. Este feito vai a dividir o clero en "Clero Xuramentado" e "Clero Refractario". No primeiro grupo estarán os que queren seguir mantendo o seu status ou os que están a favor da revolución, na segundo estarán todos os desconformes. Todas estas medidas van supor o enfrontamento co papado excomunga a todos os revolucionarios. O papado vaise a converter nun dos abandeirados da contrarrevolución.
	l O último feito da Asemblea Nacional Constituínte será a aprobación da Constitución de 1791 que luís XVI xurou o 14 de setembro despois de intentar fuxir en xuño, pero foi recoñecido en Varennes e retido como prisioneiro no palacio das Tullerías.
	l Esta constitución contiña:
	̶ Unha Declaración de dereitos do home e do cidadán,
	̶ Proclamaba a Soberanía Nacional e
	̶ Organizaba o Estado como unha monarquía constitucional con división de poderes: Lexislativo na Asemblea Nacional, con dereito de veto do rei; Executivo no rei; E xudicial nos tribunais con xuízos públicos.
	̶ O 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.

	l Despois da aprobación da Constitución a Asemblea Nacional Constituínte disolveuse e convocou eleccións por sufraxio censatario e formouse a Asemblea Nacional Lexislativa que durou entre setembro de 1791 e agosto de 1792.
	l Nesta etapa 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. A impopularidade da familia real aumenta xa que Mª Antonieta era filla do emperador austríaco, e ó rei acusábaselle de conspirar cas potencias estranxeiras.
	l Nesta situación 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 novo goberno municipal que disolverá a Asemblea Nacional lexislativa en setembro de 1792, anulando a Constitución e elixindo unha Convención baixo o liderado dos xirondinos1. A Convención abole a monarquía e proclama a república.
	l 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 xacobinos2 levan ao procesamento do rei que vai ser condenado a morte e guillotinado o 21/01/1793, o mesmo que a reina e todos os seus fillos.
	l 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.3 Os xirondinos serán incapaces de sufocar todas as revoltas, dando pé á chegada ó poder dos Xacobinos en setembro de 1793 ata xullo de 1794
	l Os Xacobinos 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.
	̶ O Comité de Seguridade Nacional estará baixo o mando de Robespierre a modo de policía política para eliminar ó inimigos da Revolución. 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.

	l Moitos revolucionarios de renome, incluso xacobinos4, foron arrestados e guillotinados durante este período coñecido como O Terror (agosto 1793 a xullo 1794). 40.000 persoas foron executadas.
	l Os xacobinos gobernaron de xeito que conseguiron o apoio dos sans culottes e do campesiñado:
	̶ 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. 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. Estes feitos dánlle o apoio do campesiñado.

	l A cuestión relixiosa nos xacobinos lévalles a considerar que o propio feito relixioso tradicional prexudica á sociedade, facéndoa supersticiosa e medorenta, e que hai que substituíla pola fe na Revolución5. Nas cidades serán retirados todos os símbolos relixiosos e substituídos por símbolos revolucionarios como “A árbore da Liberdade”. Tamén favorecen un santoral de mártires revolucionarios. O mesmo Robespierre era obxecto de certa santidade xa que era coñecido como “ O Incorruptible”.
	l 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.
	l A caída de Robespierre e dos xacobinos débese ó Golpe de Estado de Termidor (27/07/1794).Os termidorianos son burgueses espantados polo Terror e os cambios radicais dos xacobinos e manteranse no poder ata outubro de 1795.
	l Queren aplicar os principios de Reconciliación:
	̶ Exteriormente párase a guerra revolucionaria e comezan a asinar tratados de paz e de relacións diplomáticas cos demais países europeos.
	̶ Interiormente convidan os exiliados a volver.

	l 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 17936 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.

	l Unha vez que a Constitución entrou en vigor os termodorianos cederon o poder a un irectorio que se manterá ata1799. O Directorio vai ser a etapa máis longa e estable da revolución debido ó desexo xeral de obter una certa estabilidade política e económica.
	l Pero segue habendo conflitos procedentes dos sectores máis extremos: sans culottes e realistas:
	̶ Como o sucedido coa “Conxura dos Iguais”7 organizada por Babeuf e Buonarotti. Esta conxura foi rapidamente reprimida por parte do Directorio, e os seus organizadores foron guillotinados.
	̶ Tamén 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.

	l Polo que o goberno vaise a ver forzado a recorrer, cada vez con máis frecuencia, ao exército para controlar as desordes públicas e para conter ás potencias absolutistas. É nesta época onde vai empezar a gañar protagonismo o xeneral Bonaparte, adherindo diversos territorios limítrofes á República Francesa. Tamén fará cambios na estrutura do exército, no abastecemento, e na preparación das tropas. Pronto se lle recoñecen politicamente as seus méritos militares8 e convértese no home de moda. O mesmo Directorio pídelle axuda no Golpe de Fructidor (1797) contra os moderados e monárquicos do Consello de Anciáns e do Consello dos Quinientos.

	5 - A Europa napoleónica:
	l En novembro de 1799 entra en contacto cun grupo de civís xunto ós que da Golpe de Estado de Brumario .Despois proclamaríase unha nova República, que estaría gobernada por tres cónsules, Napoleón, Sièyes e Ducost.
	l O consulado elabora a Constitución de 1799 que estable:
	̶ O sufraxio universal masculino.
	̶ O Senado elixido de entre os candidatos nomeados polo Primeiro Cónsul.
	̶ A iniciativa lexislativa pertence ó goberno.

	l Napoleón é nomeado Cónsul Vitalicio en 1802 que Confirmou a nova Constitución de 1802. e foi coroado emperador polo papa Pío VII en 1804.
	l Unha vez no poder realiza unha serie de reformas internas:
	̶ Restablece a orde pública ca creación dun Ministerio do Interior e dunha Policía Secreta.
	̶ Centraliza a Administración creando os departamentos franceses dependentes dos ministerios parisinos.
	̶ Firma un Concordato ca Santa Sé no que o papado recoñece ó novo Estado francés.
	̶ Obriga de tódolos cidadáns de pagar impostos.
	̶ Establece o dereito á educación para tódolos cidadáns.
	̶ Promulga o Código de Dereito Civil napoleónico con dereitos individuais, laicismo do Estado, abolición do réxime señorial...base para todos os códigos civís liberais posteriores.

	l Tamén continúa a guerra con Europa para o que contaba co apoio dos afrancesados de tódolos países e con moitas tropas que non eran francesas:
	̶ Mantén un conflito continuado con Inglaterra xa que eran rivais no control do comercio atlántico e colonial e do Comercio europeo. Napoleón tentou invadila por mar pero non o conseguiu e foi derrotada xunto con España na Batalla de Trafalgar de 1805. Despois decretou o bloqueo continental a Inglaterra, pero isto ocasionoulle moitos problemas de abastecemento ó continente.
	̶ En 1812: só Inglaterra escapaba do seu control. Francia tiña 130 departamentos ou provincias e moitos Estados “vasalos” eran administrados por parentes ou xerais da súa confianza como por exemplo: Luís Bonaparte que gobernaba Bélxica e Holanda; Murat, cuñado de Napoleón: Nápoles; Xosé Bonaparte: España; Xosé Bernadotte: Suecia. Tamén contaba Estados “aliados” unidos por tratados de paz como a Confederación do Rhein, Rusia, Prusia, e Austria.

	l Opoñíanse ó proxecto napoleónico a diversidade cultural e relixiosa europea, os intereses nacionais, e os defensores do Antigo Réxime.
	l A caída de Napoleón empezouse a forxar fronte a España e Rusia en 1812. En 1813 tivo que facer fronte a unha coalición das potencias europeas e foi derrotado en 1814. Foi recluído na illa de Elba (no Mediterráneo cerca de Italia) pero volveu pouco despois formando o “Imperio dos Cen Días”. Unha coalición de tropas europeas enfrontouse a el na batalla de Waterloo en 1815 sendo posteriormente desterrado á illa de Santa Helena (no medio do Atlántico) onde morre en 1821.
	l A súa importancia histórica está en que difundiu os ideais do liberalismo xa que nos países conquistados Napoleón:
	̶ Poñía fin aos dereitos feudais.
	̶ Liberalizaba as actividades económicas.
	̶ Privatizaba a propiedade.
	̶ Impoñía o Código Civil Napoleónico.
	̶ Declaraba os dereitos e liberdades individuais.



