
 RESTAURACIÓN, LIBERALISMO E 
NACIONALISMO  .  

1 - A Restauración:  

l En 1815 despois da derrota de  Napoleón en Waterloo as potencias europeas 
reuníronse no   Congreso de Viena   e restauraron o absolutismo:

̶ Suprimiron as reformas  revolucionarias.  Excepto en Francia onde Luís XVIII 
mantivo o Código Civil Napoleónico, e as reformas da propiedade da terra.

̶ Restableceron ós monarcas destronados por Napoleón.

̶ Estableceron as bases para unhas novas relacións internacionais.

l O Artífice da Restauración será  o chanceler austríaco Metternich que baseará 
as novas relacións internacionais no:

̶ Absolutismo: a sociedade civil  é incapaz de asumir a soberanía polo que o 
poder debe ser exercido polos monarcas.

̶ Lexitimismo: o rei debe pertencer a unha dinastía lexítima establecida antes de 
1789.

̶ Equilibrio internacional: as grandes potencias (Austria, Prusia, Rusia, e Gran 
Bretaña) deben compartir as obrigas internacionais e manter o equilibrio entre 
elas.

̶ Intervencionismo: as grandes potencias deben intervir nos asuntos dos outros 
Estados por solidariedade duns cos outros.

l O Congreso de Viena reorganizou as fronteiras de Europa  para evitar un posible 
expansionismo  francés  e  manter  o  equilibrio  entre  as  potencias  continentais:  Austria, 
Prusia, e Rusia. Inglaterra estaba máis interesada nas colonias. 

l O  problema  no  deseño  das  novas  fronteiras  non  se  tiveron  en  conta  as 
aspiracións  nacionais  dos  pobos.  Así  formáronse  Estados  nos  que  se  mesturaban 
diferentes  pobos:  caso  do  imperio  austro-húngaro  había  alemáns,  checos,  polacos, 
serbios, italianos, eslovenos...  Pobos divididos en diferentes Estados: caso dos italianos, 
polacos e romaneses.

l Austria,  Prusia,  e  Rusia  firmaron  un  tratado  militar,  ó  que  chamaron  Santa 
Alianza,  para  garantir  a  vixencia  dos  acordos  de  Viena  e  os  principios  absolutistas. 
Consistía  en  intervir  militarmente  en  calquera  país  onde  xurdiran  ameazas 
revolucionarias. Nel interveu decisivamente Metternich.

l Pero o liberalismo xa calara en Europa e non era posible volver atrás. Así en 
1820,1830, e 1848 producíronse as chamadas “Ouleadas revolucionarias”.

2 - As “ouleadas revolucionarias de 1820, 1830 e 1848.  

l Estas revolucións teñen como características xerais:

̶ Empezan nun país e son seguidas por outros.
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̶ O seu Obxectivo é transformar a sociedade e a estrutura do Estado segundo os 
principios liberais.

̶ Utilizan os pronunciamentos  e as revoltas populares  e nacionalistas,  ante a 
imposibilidade de lograr unha transformación pacífica.

̶ A reacción dos poderes absolutistas é o emprego do exército para reprimir as 
revolucións, e préstanse axuda mutua co envío de tropas ás áreas conflitivas. 

l A ouleada revolucionaria de 1820 empezou en España  co pronunciamento de 
Riego e  espallouse polos  Estados alemáns e italianos,  Portugal,  Grecia,  e  Rusia.  O 
procedemento utilizado foi o pronunciamento militar apoiado pola burguesía que esixía 
unha Constitución e poñer fin ó Antigo Réxime.

l En Grecia uniranse peticións liberais e nacionalistas contra o Imperio turco.  A 
guerra durou ata 1830 en que conseguirá a independencia grazas ó apoio de Rusia ,Gran 
Bretaña e Francia.

l A ouleada de   1830   comezou en Francia e continuou en Bélxica, Suíza, Estados 
alemáns e italianos, Polonia, Portugal, e España.

̶ No centro de Europa: as tropas absolutistas controlaron a situación.

̶ En  Francia:  instaurouse  unha  monarquía  constitucional  co  apoio  da  alta 
burguesía baixo Luís Felipe de Orleáns.

̶ En  España  e  Portugal triunfou  o  liberalismo  despois  de  sendas  crises 
dinásticas.

̶ Bélxica: conseguiu a independencia de Holanda grazas ó apoio francés e de 
Inglaterra.

l  As ouleadas de 1848 ou “Primavera dos pobos” son as máis importantes 
polo  seu  tamaño  e  extensión  e  polo  nacemento  dos  intereses  diferenciados  da  alta 
burguesía, das clases medias, e do proletariado. 

l No seu estalido tivo moita Influencia da crise alimentaria debido á enfermidade 
da pataca (Irlanda pasou de 8 millóns de habitantes en 1845 a 6 en 1850.) e as malas 
colleitas de cereais que provocaron a subida do prezo do pan e a  baixada da demanda 
industrial, o que provocou unha crise económica xeneralizada. Esta crise reforzou a idea 
de que a sociedade estaba mal organizada e mal administrada.

l Os protagonistas foron as  clases medias e clases obreiras urbanas.

l  Iniciouse a  finais  de  1847  en  Suíza  e  Italia.  Alcanzou  a  súa  máxima 
intensidade en  Francia  en  febreiro  de  1848  e  expandirase pola  Confederación 
Xermánica, Prusia, e o Imperio austríaco. Reforzará os movementos nacionais italianos e 
alemáns.

l Na Confederación Xermánica os representantes de tódolos Estados formaron 
un Parlamento en Frankfurt que proclamou a unidade de tódolos alemáns e aprobou unha 
Constitución común.  O Parlamento de Frankfurt ofreceulle a coroa a Federico Guillerme 
de Prusia que se negou a aceptar a constitución e disolveu o Parlamento.

l En Francia levou á abdicación de Luís Felipe de Orleáns e á proclamación da 
Segunda República que proclamou o Sufraxio universal, a Xornada laboral de 10 horas, e 
a creación de Talleres Nacionais para dar emprego ós parados. A reacción da burguesía 
francesa  levou  ó  peche  dos Talleres  Nacionais o  que provocou  á  insurrección  dos 
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traballadores que foi reprimida causando 500 mortos, 12.000 feridos, e 4.500 deportados 
á  Alxeria.  Luís  Napoleón  Bonaparte,  sobriño  de Napoleón,  foi  elixido presidente  da 
República e en  1852 proclamou  Segundo Imperio  francés dirixido por  el  co nome de 
Napoleón III.

l No  Imperio  Austríaco  houbo  varios  levantamentos  na  capital,  Viena, 
acompañados de loitas separatistas que deron lugar á:

̶ Destitución de Metternich e abdicación de Fernando I.

̶ Nomeamento de Francisco Xosé I que se mantivo ata 1916.

̶ Abolición da servidume.

̶ Implantación dunha Constitución común a todo o imperio.

̶ As sublevacións de húngaros, checos, e italianos do norte.

l Aínda que as revolucións de 1848 foron un aparente fracaso xa que Austria, 
Prusia, e Rusia prestáronse axuda militar e en 1850 acabaron cos focos liberais, o certo é 
que a partir de 1850:

̶ o absolutismo monárquico desaparece de Europa occidental en beneficio  de 
réximes liberais.

̶ Xorde o movemento obreiro con intereses opostos á burguesía.

̶ E que aumenta  o  sentimento  nacionalista  que  rematará  cas unificacións de 
Italia e Alemaña.

3 - O movemento obreiro.  

3.1 - Orixes e desenvolvemento do movemento obreiro.  

l Desde  mediados  do  século  XVIII  en  Inglaterra  o  traballo  asalariado  foi 
configurando unha nova clase obreira que se consolidaría a partir de 1820 cando se inicia 
a era da fábrica. Salarios moi baixos, xornadas de 15 horas sen ningún día de descanso, 
castigos  físicos  e  multas,  traballo  de  mulleres  e  nenos  a  partir  dos  4  anos...  foron 
aumentando a conflitividade obreira e as queixas dos socialistas utópicos.

l Nun primeiro  momento  comezaron a  xurdir  asociacións  de traballadores  dun 
mesmo oficio e a nivel local. Pronto se foron ampliando a varias localidades e a varios 
oficios. Estas asociacións iniciaron accións reivindicativas a favor da mellora das súas 
condicións laborais. Diante disto, os gobernos, dominados pola burguesía grazas ó voto 
censatario,  prohibiron as asociacións obreiras (Francia en 1791, e Inglaterra en 1799). 
Isto non diminuíu a conflitividade social senón que impulsou as asociacións clandestinas 
de traballadores e as accións violentas.

l O  ludismo foi  a primeira forma de loita  obreira.  Consistía  na destrución das 
máquinas das fábricas xa que a introdución dunha nova máquina levaba aparellada o 
despido de traballadores. As destrucións ían acompañadas de cartas con ameazas ós 
empresarios  firmadas  por  Ned  Ludd:  obreiro  téxtil  inglés  que  en  1779  destruíra  as 
máquinas  dunha fábrica  de medias.  Foi  tido  por  fundador.  Este  movemento  nace  en 
Inglaterra a finais do século XVIII  e principios do XIX e estendese ó resto de Europa 
conforme avanza a industrialización.

l As Actuacións máis destacadas do movemento ludista:
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̶ En  Inglaterra,  entre  1811-17,  destruíron  máis  de  1000  teares  a  vapor.  O 
goberno axustizou a uns 30 ludistas.

̶ En  España,  en  1821,  en  Alcoi,  Valencia  mataron  ó  alcalde,  ós  gardas   e 
destruíron máquinas  e fábricas.   O goberno reprimiu a revolta  mandando o 
exército.

̶ En Galicia, en 1857, na fábrica de tabacos da Coruña, as mulleres botaron ó 
mar a materia prima e as máquinas. 

l O  sindicalismo. Os sindicatos nacen en Inglaterra e foron o resultado dunha 
longa evolución. O punto de partida foi a supresión dos gremios e prohibición de crear  
asociacións obreiras polo Código napoleónico e leis inglesas de 1799 e 1800. A intención 
destas leis era preservar o liberalismo económico e o libre xogo da oferta e da demanda.

l A resposta  dos  traballadores  foi  a  creación  de  Sociedades  De  Socorros 
Mutuos para auxilio de orfos, viúvas, e enfermos, primeiro, e despois o establecemento 
de caixas de resistencia para obreiros en folga e parados.

l O primeiro tipo de organización estable de traballadores foron as Sociedades de 
Socorro Mutuo:  actuaban como caixas de resistencia en caso de folga, axudaban ós 
traballadores en caso de paro ou enfermidade, e as viúvas e orfos. Grazas ó seu traballo  
conseguiron que se  recoñecese o dereito de asociación en Inglaterra en 1824.

l En 1830 creouse en Inglaterra a  Asociación Nacional para a Protección do 
Traballo que estaba formada por  asociacións da construción,  téxtiles,  metalúrxicas,  e 
mineiras. Apoiaron a campaña a favor dunha reforma electoral que incorporase o sufraxio 
universal. Pero non se conseguiu xa que a reforma electoral de 1832 non lle deu o voto ós 
obreiros.

l O fracaso na acción política acabou ca Asociación Nacional para a Protección do 
Traballo pero deu paso en 1834 a Great Trade Union (GTU). Esta organización agrupou a 
maioría dos sindicatos , alentou a creación de cooperativas baixo a influencia do socialista 
utópico  Robert  Owen.  As  reaccións  do  goberno,  que  detivo  ós  dirixentes,  dos 
empresarios, que non daban traballo ós afiliados, e o fracaso das cooperativas, que eran 
moi custosas, remataron ca GTU.  

l Na década de 1870 empezáronse a ver resultados na mellora dos salarios e das 
condicións laborais,  no recoñecemento  legal  dos sindicatos,  no dereito  de folga  e de 
piquetes pacíficos, e no regulamento das condicións de traballo. E en 1874 foron elixidos  
os  primeiros deputados sindicalistas para o parlamento inglés. 

l O cartismo.    Foi un movemento político da clase obreira inglesa que intentaba 
conseguir o sufraxio universal. As súas orixes están en Inglaterra en 1838 na “Carta do 
pobo” na que se pedía ó parlamento inglés o sufraxio universal, masculino e secreto, e un 
soldo para os deputados que lles posibilitase ós traballadores o exercicio da política.

l Para poder presentar estas peticións ó Parlamento reuniron máis de tres millóns 
de firmas en folgas, manifestacións, e concentracións. 

l O Parlamento inglés rexeitou a súa petición en anos sucesivos (1838, 1842, e 
1848).  Pero  conseguiron  un  éxito  parcial  xa  que  en  1847  se  aplicou  unha  primeira 
redución da xornada laboral a 10 horas. 

l As  revolucións  de  1848 significaron  a  separación  entre  burguesía  e 
proletariado. 
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l Esta separación exemplificase en Paris na revolta de xuño.  A burguesía, que 
derrocara a monarquía de Luís felipe de Orleáns e proclamara a II República ca axuda do 
proletariado,  négase  agora  a  atender  as  súas  demandas.  O  enfrontamento  entre 
burguesía e proletariado remata con 1500 fusilados e 25000 detidos. A República dá paso 
ó Segundo Imperio francés con Napoleón III.

l O  internacionalismo:  a partir  de 1850 a conciencia dos traballadores de ser 
membros  dunha  clase  por  riba  de  Estados  e  fronteiras,  levaríaos  á  constitución  da 
Asociación Internacional de Traballadores ou Primeira Internacional. A  AIT (Asociación 
Internacional de Traballadores) xuntouse por primeira vez en Londres en 1864.

l Os estatutos foron redactados por  Marx. Neles establecía cales debían ser os 
obxectivos da AIT:

̶ Potenciar as asociacións obreiras nacionais.

̶ Fomentar o protagonismo da clase obreira.

̶ Loitar polo poder político.

l Nos  primeiros  congresos  da  AIT  adoptáronse  acordos  para  impulsar  as 
mobilizacións obreiras en cada país: redución da xornada laboral, supresión do traballo 
infantil, mellora das condicións laborais da muller, desaparición do exército permanente, 
socialización dos medios de produción, e recurso á folga como o medio máis eficaz para 
conseguir estes obxectivos.

3.2 - O pensamento obreiro:  

l Os movementos obreiros do século XIX víronse acompañados de pensadores 
que denunciaron a situación da clase obreira e propoñían solucións de diverso tipo. As 
principais  ideoloxías  obreiras  foron  o  socialismo  utópico,  o  socialismo  marxista,  e  o 
anarquismo.

l Os socialistas utópicos:

̶ Condenaban o capitalismo por inxusto e ineficaz.

̶ Querían unha sociedade  xusta, igualitaria e solidaria.

̶ Crían no diálogo e non no conflito social ( ó revés cos anarquistas e marxistas,  
por iso foron cualificados de utópicos por Marx) 

̶ Pensaban que a burguesía acabaría aceptando a necesidade dun cambio social 
que mellorara a situación do proletariado.  

l O socialismo utópico tivo o seu máximo apoxeo durante a primeira metade do 
século XIX. Entre os seus ideólogos destacaron:

̶ Saint Simón (1760-1825) criticaba o exército, a Igrexa e a nobreza por ociosos. 
Para  el  toda  a  nación  debía  ser  un  gran  taller  na  que  propietarios  e 
traballadores debían ser dirixidos polos máis capaces (tecnócratas), que serían 
elixidos democraticamente. A técnica e a fraternidade  superarían os conflitos 
sociais.

̶  Fourier  (1772-1837)  culpaba  ás  empresas  capitalistas  da  explotación,  a 
miseria,  e  a  monotonía  laboral  da  clase  obreira.  Defendía  a  creación  de 
cooperativas,  chamadas  falansterios,   que  fosen  centros  de  produción  e 
consumo  con  administración  propia  e  autosuficientes.  A  propiedade  sería 
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colectiva  e  homes,  mulleres  e  nenos  compartirían  as  tarefas.  Os  seus 
seguidores fundaron falansterios en México, Estados Unidos e noutros países 
que acabaron fracasando.

̶ Étienne Cabet (1788-1856) deseñou “Icaria”, un país onde se realizaba o soño 
comunista dunha igualdade total. Tentou realizar  este proxecto en América pero 
fracasou.

̶ Louis  Blanc  (1811-1882)  ministro  de  Traballo  francés  creou  os  Talleres 
Nacionais subvencionados polo Estado para paliar o desemprego.

̶ Robert Owen (1771-1858) empresario inglés que implantou con éxito na súa 
fábrica de fiados de Escocia un sistema que favorecía o benestar do traballador 
a través da educación dos nenos dos traballadores, do aumento de salarios, a 
redución da xornada laboral e os incentivos laborais polo traballo ben feito. As 
presións do goberno e dos empresarios obrigáronmo a trasladarse a Indiana, 
Estados Unidos. Pero aquí a súa experiencia fracasou. A súa obra influíu no 
desenvolvemento do cooperativismo, do sindicalismo, e do mutualismo obreiro. 

l O  socialismo  marxista   foi  elaborado  por  dous  amigos:  Marx, que  foi  un 
intelectual  alemán,  e  Engels que  era  un  empresario  inglés.  O  punto  de  partida  do 
socialismo científico será a  publicación en 1848 do “Manifesto comunista”.

l O marxismo foi a base ideolóxica dos movementos revolucionarios de segunda 
metade do século XIX e de todo o XX. Expandiuse tras a Revolución Rusa de 1917 e foi,  
xunto co liberalismo democrático e o nacionalismo, unha das ideoloxías máis influíntes da 
historia contemporánea. O marxismo aséntase sobre tres grandes eixes:

̶ A análise do pasado: para Marx o motor do desenvolvemento histórico é a loita 
entre  opresores  e  oprimidos  (  loita  de  clases)  .  Esta  loita  orixinou  as  tres 
grandes etapas históricas: escravismo (loita de libres e escravos), feudalismo: 
(señores e servos) e capitalismo (burguesía e proletariado) 

̶ A crítica do presente: Marx explicou na súa obra “ O capital” que a base do 
capitalismo é a explotación do proletariado pola burguesía xa que o traballo do 
obreiro xera un beneficio (plusvalía) superior ó salario que recibe. Esta plusvalía 
permanece nas mans do capitalista que reinviste unha parte e se apropia do 
resto. A vontade de incrementar o beneficio supón unha constante innovación 
técnica  para  aumentar  a  produción,  o  que  leva  a  periódicas  crises  de 
sobreprodución.Destas crises saen reforzadas as grandes empresas eliminando 
as máis débiles.

̶ Un proxecto de futuro: o futuro sería a “sociedade comunista” que sería unha 
sociedade  sen  clases,  sen  opresores  nin  oprimidos.  Para  chegar  a  esta 
sociedade comunista o proletariado tería primeiro que tomar o poder político e 
crear unha  “ditadura do proletariado” de xeito transitorio para dar despois 
paso a unha sociedade igualitaria.

l A outra gran teoría revolucionaria de base obreira foi o anarquismo. A palabra 
anarquía significa “sen autoridade”. A súa influencia estendeuse sobre todo por Suíza,  
Italia, Bélxica, e España.

l O anarquismo non é unha teoría elaborada como o marxismo e toma elementos 
de diferentes autores:

̶ O  primeiro  referente  do  anarquismo  foi  Proudhon  que  consideraba  a 
propiedade  un  roubo  e  defendía  un  sistema  social  baseado  no  traballo 
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autónomo e na expansión do mutualismo e do cooperativismo. Así,  pouco a 
pouco, superaríase o capitalismo, á marxe de toda organización política e de 
toda autoridade, e por medio da libre asociación dos individuos.

l Pero o seu líder máis destacado foi Bakunin, un oficial da Garda Imperial rusa e 
fillo  de  terratenentes  rusos,  que  defendía  a  rebelión  espontánea  contra  a  sociedade 
capitalista e o Estado. A súa meta era construír unha sociedade na que exista liberdade, 
igualdade, e xustiza social sen necesidade de ningún tipo de poder ou goberno.

̶ Defendía a destrución inmediata do Estado e da Igrexa, dos partidos políticos e 
das eleccións, do matrimonio e do sacerdocio, da propiedade privada, da policía 
e  do  exército,  dos  gobernos  e  das  fronteiras.  Estas  institucións  teñen  que 
desaparecer  inmediatamente  xa que son formas de poder  e autoridade que 
limitaban a liberdade do individuo.

̶ Para organizarse en sociedade defendía a creación dunha sociedade igualitaria 
a  partir  da  asociación  libre  de  comunas,  que  eran  eran  as  unidades  máis 
pequenas da sociedade.

̶ A  revolución  anarquista  que  conducirá  á  sociedade  libertaria  debe  ser 
espontánea e levada a cabo por todos os sectores oprimidos da sociedade: 
traballadores, soldados , estudantes, mozos... e sobre todo campesiños.

l Coa base  do pensamento  destes  dous  dirixentes  anarquistas  construíuse  un 
ideario libertario que  propoñía  a  anarquía  como modelo  de  sociedade  asentada  na 
liberdade individual, na solidariedade social, na crítica á propiedade privada, na defensa 
da propiedade colectiva, e na oposición a todo tipo de organización xerárquica, á relixión,  
á  política,  e  ó  Estado.  Os  medios  para  destruír  a  orde  burguesa  e  chegar  a  esta  
sociedade sen clases presentaron diferenzas importantes entre os distintos pensadores 
anarquistas:

̶ A corrente  violenta  da  “propaganda  polo  feito”  que  utilizaba  os  atentados 
terroristas  contra  a  Igrexa,  o  Estado,  e  a  burguesía  para  divulgar  o  ideario 
anarquista e mover ás masas contra a os representantes da explotación dos 
traballadores.  A  esta  liña  pertencen  os  atentados  feitos  por  anarquistas 
individuais contra personaxes importantes da época coma o da emperatriz do 
imperio austro-húngaro “Sissi” en 1889.

̶ A corrente anarcomunista que se opoñía á formación de sindicatos e abogaba 
pola formación de comunas autosuficientes baseadas no traballo voluntario e na 
axuda mutua, sen xerarquías e en igualdade. Defendían o valor da educación 
como factor decisivo de cambio social, o antimilitarismo, o anticlericalismo, e os 
ideais  internacionalistas.  Podían  usan  ou  non  a  violencia.  Os  máximos 
representantes desta corrente son Kropotin e Errico Malatesta.

̶ A corrente anarcosindicalista, contraria á violencia e ó individualismo. Querían 
unha sociedade sen clases. O seu medio de acción era a “acción directa” dos 
obreiros fronte ós patróns. Representante desta tendencia é a CNT española 
(Confederación Nacional do Traballo)

l Socialistas  e  anarquistas  querían  chegar  a  unha  sociedade  comunista  (sen 
clases nin Estado) pero diferían na estratexia a seguir:

̶ Para os anarquistas debíase destruír inmediatamente o Estado, mentres que os 
marxistas  defendían a  necesidade  de que  os  obreiros  tomasen  o  Estado  e 
controlasen  o  poder  político  durante  unha  fase  transitoria  (ditadura  do 
proletariado). Por iso os anarquistas non participarán en eleccións nin formarán 
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partidos políticos. Pola contra, os socialistas formarán partidos e participarán 
nas  eleccións  porque  queren  chegar  a  formar  un  Estado  gobernado  polos 
traballadores.

̶ Os  anarquistas  cren  na  acción  espontánea  e  os  marxistas  na  acción 
organizada.  Por  iso os anarquistas  nos terán grandes líderes  políticos  e os 
marxistas si.

̶ Os anarquistas crearán sindicatos e os socialistas tamén.

̶ Os  anarquistas  crearán  organizacións  terroristas  para  facer  atentados.  Os 
marxistas non organizarán atentados pero utilizarán a violencia para chegar ó 
poder e para manterse nel. 

l Durante a celebración da AIT saíron a luz estas discrepancias:

̶ Marx quería entrar no xogo político de eleccións e Parlamentos, Bakunin non.

̶ Marx apostaba por unha ditadura do proletariado, e Bakunin negaba a validez 
de calquera forma de Estado.

̶ Para Marx os protagonistas da revolución serían os obreiros, para Bakunin os 
campesiños.

̶ Para Marx había que salvar ó proletariado como clase , para Bakunin o que 
había que salvar era o  individuo.

l Os apoios estaban divididos: as delegacións dos países máis industrializados 
(Inglaterra e Alemaña) apoiaban a Marx, e as dos países máis agrícolas (Francia, Italia, 
España) apoiaban a Bakunin. 

l O fracaso da Comuna de París en 1871 formalizou o enfrontamento entre Marx e 
Bakunin:

̶ Marx pensaba que a Comuna fora derrotada porque non tivo un programa nin 
unha dirección unificada.

̶ Bakunin  valoraba  positivamente  o  seu  carácter  espontáneo  e  popular,  e 
pensaba que tería efectos positivos sobre os movementos revolucionarios en 
Europa.

l Estas diferenzas de interpretación provocaron un enfrontamento no Congreso da 
Haia en 1872 onde se decidiu expulsar a Bakunin e trasladar a súa sede a Nova York. 
Disolveuse en 1876.

l Despois da escisión,  suízos,  italianos e españois abandonaron o Congreso e 
acordaron formar unha nova  Internacional Antiautoritaria baseada na negativa a toda 
acción política, incluso á formación dun Estado obreiro e na autonomía das federacións. 
Sobreviviu ata 1877.

4 - Os movementos nacionalistas:  

l A  implantación  de  sistemas  liberais  estivo  acompañada  da  formación  de 
Estados-Nación  e  da  emerxencia  de  movementos  nacionalistas  que  pretendían  facer 
coincidir as fronteiras dos Estados coas das nacións.

l A formación dos Estados-nación de gran parte de Europa occidental iniciáronse 
cas monarquías dos séculos XVII e XVIII. 
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l A Revolución Industrial do século XIX puxo de manifesto a necesidade de facer 
desaparecer as  aduanas interiores, de unificar pesos e medidas, e de promulgar códigos 
de comercio unitarios para facilitar o comercio interior. 

l Por  último,  o  imperio  napoleónico  estimulou  o  desenvolvemento  da  idea  de 
nación ó pretender unificar toda Europa baixo o réxime napoleónico.

l A idea  de  nación  xorde  de  dúas  correntes  de  pensamento:  a  herdeira  da 
Revolución  Francesa,  baseada  na  soberanía  nacional,  e  a  seguidora  dos  filósofos 
alemáns de finais do século XVIII:

̶ O  pensamento  liberal  da  Revolución  Francesa  definía  a  nación  como  un 
conxunto de cidadáns ligados pola vontade de vivir xuntos e de rexerse polas 
mesmas leis e institucións.

̶ Os filósofos alemáns definían a nación como unha alma espiritual, inmutable e 
eterna, que se manifestaba na lingua, na cultura, nas tradicións e formas de 
vida,  así  como  nunha  historia  común,  e  que  ía  máis  alá  da  vontade  dos 
cidadáns de vivir xuntos e de rexerse polas  mesmas leis e institucións.

l Nalgúns países, como Portugal,  as nacións correspondíanse ca fronteira política 
dos Estados, pero noutros, como España, o Estado incorporaba diversas nacionalidades 
político-culturais. Isto significou que os procesos de uniformación liberal para garantir a 
igualdade  legal  e  institucional   foron  máis  conflitivos.  Pero  o  caso  máis  grave  de 
desaxuste entre as fronteiras políticas e nacionais estaba en Europa central e oriental:

̶ Os alemáns e italianos  estaban divididos en varias entidades políticas e os 
nacionalistas desexaban unir nun só Estado todos os territorios.

̶ Os polacos,  húngaros,  checos  e  gregos  estaban  repartidos  entre  o  imperio 
austríaco  e   o  imperio  turco  e  os  nacionalistas  querían  independizarse  do 
dominio estranxeiro.

l O mapa europeo definido polo Congreso de Viena fixaba a existencia de seis 
Estados, tres imperios e máis de trinta comunidades culturais sen Estado, entre as que 
destacaban as comunidades culturais italiana e alemá.

l As primeiras  revoltas  nacionalistas  desenvolvéronse  a  carón  das  revolucións 
liberais de 1820 e 1830. Antes de 1848 as máis importantes foron as de Grecia e Bélxica:

̶ Grecia estaba  sometida  ó  imperio  turco  e  en  1820  iniciou  unha  revolta  en 
contra da dominación política,  cultural,  relixiosa e económica dos turcos.  En 
1822  reuníronse  no  Congreso  de  Epidauro  delegados  de  toda  Grecia  para 
reclamar a independencia que non foi aceptada polos turcos ata 1829. A causa 
grega adquiriu simpatías na opinión pública europea e Francia, Gran Bretaña, e 
Rusia axudaron ós rebeldes porque tamén estaban  interesados en debilitar ó 
imperio turco para conseguir a libre circulación polo estreito do Bósforo.

̶ Bélxica independizouse dos Países Baixos despois dunha guerra contra os 
holandeses. En 1831 formou un goberno provisional que foi recoñecido polas 
potencias occidentais  e que conseguiu vencer  ó exército  holandés grazas ó 
apoio  militar  francés.  A  monarquía  constitucional  belga  foi  recoñecida  por 
holanda en 1839.

l A revolución  de  1848  tivo  un  importante  contido  nacionalista  nos  países  do 
imperio austríaco. Este imperio era un Estado absolutista dominado por unha minoría 
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austríaca que monopolizaba o poder  e dominaba ás demais comunidades.  A rebelión 
estendeuse por moitas zonas:

̶ Empezou  en  Viena  e  provocou  a  caída  de  Metternich,  a  elección  dunha 
Asemblea  Constituínte  mediante  sufraxio  universal  e  a  abdicación  do 
emperador.

̶ Praga, Polonia, e Croacia reclamaron o recoñecemento da súa identidade, o 
respeto  a súa lingua e a súa cultura, e a igualdade de dereitos entre os pobos. 

̶ A Lombardía italiana reclamou a retirada dos austríacos.

̶ Venecia proclamou a república.

̶ Hungría proclamouse independente de Austria.

l Todos estes movementos nacionalistas foron derrotados polo imperio pero tivo 
que introducir reformas: estableceuse un sistema liberal moderado baseado no sufraxio 
censatario.  E  en  1867  modificouse  a  estrutura  do  Imperio  converténdose  nunha 
monarquía dual con dous Estados, Austria e Hungría, unidos na persoa de  Francisco 
Xosé: emperador de Austria e rei de Hungría. Esta situación mantívose ata a Primeira 
Guerra Mundial.

l O nacionalismo renace con  forza nos anos seguintes a 1848 pero vai cambiar  a 
estratexia  a  seguir:  as  revolucións  de  1848  recorreron  a  insurrección  e  a  revolución 
popular  pero  agora  optarase  pola  diplomacia  internacional  e  a  guerra  entre  Estados. 
Tamén haberá reinos que  guiarán esta unificación: Prusia guiará a unificación alemá e 
Piamonte- Sardeña a unificación italiana.   

4.1 - A unificación    alemá:  

l A Revolución francesa e as conquistas napoleónicas estimularon o sentimento 
nacional alemán.  O Congreso de Viena creou en 1815 a  Confederación Xermánica 
formada  por  39  Estados.  Todos  tiñan  leis  e  sistemas  de  goberno  propios  pero  tiñan 
conciencia de formar unha mesma nación baseada:

̶ No seu pasado como Sacro Imperio Romano Xermánico que se creara na Idade 
Media e fora disolto por Napoleón en 1806.

̶ Nas ideas de intelectuais como Fichte, Hegel, Ranke.

̶ No Romanticismo da época que estimulaba o propio sobre o común con outros 
pobos.

l En  1834  creouse  o  Zollverein  ou  Unión  de  Aduanas que  estableceu  un 
mercado de libre circulación comercial formado por 26 millóns de persoas. No Zollverein 
integrouse  Prusia,  pero  non  Austria.  O Zollverein  permitiu  un  maior  desenvolvemento 
económico con Prusia á cabeza da unión. 

l A mediados do século XIX xa era evidente que Prusia dirixiría a unificación dos 
estados alemáns debido a súa supremacía económica e militar.  Bismarck   (  1815-1898), 
chanceler  alemán  e  o  kaiser  Guillermo  I foron  os  artífices  da  unificación  alemá. 
Combinaron guerra e diplomacia internacional:

̶ En 1848  Bismark representou ós  prusianos no Parlamento de Frankfurt e en 
1862 foi nomeado chanceler polo rei de Prusia Guillerme I.
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̶ Empezou aliándose con Austria contra    Dinamarca en 1864   para facerse cos 
ducados de Schleswig e Holstein. Estes ducados eran culturalmente alemáns 
pero pertencían á coroa danesa.  

̶ Nun primeiro momento repartiu o ducado de Holstein para Austria e quedouse 
co ducado de Scheleswig para Prusia.  Pero en 1866 iniciou unha Guerra con 
Austria polo control do ducado de Holstein e venceunos na batalla de Sadowa. 
Con esta vitoria Prusia pasou a controlar toda Alemaña do Norte.

̶ En 1867 Prusia   crea a  Confederación de Alemaña do Norte con outros 21 
estados  alemáns.  Elaborouse  unha  constitución  inspirada  por  Bismarck  con 
dúas  cámaras:  o  Consello  ou  Bundesrat  que  representaba  ós  estados 
federados, e o Parlamento ou Reichstag con  deputados  elixidos por sufraxio 
universal.

̶ En  1870  iniciaron  unha  Guerra  con  Francia polos  territorios  de  Alsacia  e 
Lorena. Francia foi derrotada nas batallas de Sedán e Metz. 

̶ En 1871 as tropas alemás chegan as portas de París e proclamase en Versalles 
o II Reich (imperio), con Guillerme I como emperador. Este feito provoca a caída 
do Segundo Imperio francés e proclamase da Terceira República francesa.

l A unidade traduciuse nunha estrutura confederal con dominio de Prusia e deixou 
dúas importantes cuestións por  resolver:  a  dualidade relixiosa entre  o luteranismo do 
norte e o catolicismo do sur,  e o carácter  inacabado da unificación xa que quedaban 
moitos alemáns no imperio austríaco.

4.2 -  A unificación   italiana.  

l O nacemento do sentimento nacionalista produciuse ca conquista napoleónica. 
O  Congreso  de  Viena  dividiuna  en  7  estados  diferentes  e  desiguais  en  tamaño  e 
importancia  e  algunhas  zonas,  como  a  Lombardía  e  Véneto,  estaban  baixo  dominio 
austríaco.  As ideas de nación  e  soberanía  mantivéronse durante  a  Restauración  en 
sociedades secretas minoritarias. 

l Na década de 1830 formouse un movemento de afirmación nacional  chamado 
Risorgimento  que tivo a súa expresión política en  Giuseppe Mazzani que propoñía a 
creación dunha república democrática unitaria e laica á que se chegaría mediante unha 
rebelión popular.

l A manifestación do sentimento  nacionalista manifestouse nas  revolucións de 
1848 con insurreccións populares, democráticas, e republicanas.  Despois do fracaso de 
1848 ábrese paso a idea de que a unión debe ser encabezada por un estado italiano. 

l O reino de Piemonte- Sardeña parecía o máis firme candidato xa que tiña unha 
monarquía  constitucional  de  orixe  italiana,  o  seu  rei  era  Victor  Manuel  II,  e  estaba 
desenvolvido economicamente. Os artífices da unificación serán o rei Víctor Manuel II, o 
seu  primeiro  ministro:  Camilo  Benso,  conde  De  Cavour, e  o  activista  popular 
revolucionario: Garibaldi. 

l O conde de Cavour levou a cabo a actividade  diplomática contra Austria e o 
papado  e  Garibaldi  encabezou  a  marcha   dos  “camisas  vermellas”  desde  Xénova  a 
Nápoles pasando por Sicilia. 

l O proceso unificador en Italia do norte combinou   guerra e diplomacia  :
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̶ En 1858 Cavour conseguiu o apoio  de Francia fronte a Austria a cambio da 
entrega de Niza.

̶ En 1860 derrota a Austria e consegue a anexión de Lombardía e de Milán.

̶ Módena, Parma, e Toscana votaron a favor da anexión protexidos polo avance 
das tropas piamontesas.

̶ En 1866: incorporouse Venecia. 

l En Italia do sur as   marchas de Garibaldi    provocaron a proclamación de Victor 
Manuel II como rei ata que en 1860 se incorporou o Reino das Dúas Sicilias, antes baixo 
a dinastía dos borbóns.

l Os Estados Pontificios  :  sufriron en 1866 a ocupación do  exército italiano e a 
proclamación de Roma como capital do novo Estado en 1870. O papa Pío IX excomungou 
a Victor Manuel II.

l O novo Estado tivo que enfrontarse a tres grandes problemas: a enemistade do 
papado, o contraste entre un norte industrializado e un sur agrario e atrasado, e o carácter 
incompleto da unidade xa que Istria e Trento quedaron baixo dominio austríaco.

4.3 - Os Balcáns e a   cuestión de Oriente.  

l A península dos Balcáns   está situada en Europa Oriental. É unha zona de gran 
complexidade étnica e cultural.  Na segunda metade do século XIX tiña ocupado o norte 
polo  imperio  austro-húngaro  e  o sur  polo  imperio  turco  a  excepción  de  Grecia  que 
conseguira a súa independencia en 1830. 

l Era fonte de apetencias europeas: Rusia, Austria, Francia, e Gran Bretaña:

̶ A Guerra de Crimea   (1853-56) enfrontou a Francia, Gran Bretaña e Austria 
contra Rusia que pretendía ter unha posición hexemónica na zona aproveitando 
a debilidade dos turcos. O Tratado de París de 1856 dálle a derrota de Rusia 
xa que recoñece a independencia de Romanía e de Serbia, dálle o dominio a 
Austria sobre  eslovenos e croatas,  e o imperio   turco obtén o control  sobre 
Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Albania, e Macedonia.

̶ En 1878 celebrouse o Congreso de Berlín   sobre os Balcáns debido ó temor 
de Austria-Hungría ó  expansionismo serbio e a  represión turca sobre Bosnia-
Hercegovina e Bulgaria  o que motivou a intervención de Rusia. Por este tratado 
Montenegro,  Serbia,  e  Romanía  alcanzaron  a  independencia  plena,  Bosnia- 
Herzegovina pasou a ser administrada por Austria-Hungría, e Bulgaria pasou a 
ser un principado autónomo tributario dos turcos.
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	1 - A Restauración:
	l En 1815 despois da derrota de Napoleón en Waterloo as potencias europeas reuníronse no Congreso de Viena e restauraron o absolutismo:
	̶ Suprimiron as reformas revolucionarias. Excepto en Francia onde Luís XVIII mantivo o Código Civil Napoleónico, e as reformas da propiedade da terra.
	̶ Restableceron ós monarcas destronados por Napoleón.
	̶ Estableceron as bases para unhas novas relacións internacionais.

	l O Artífice da Restauración será o chanceler austríaco Metternich que baseará as novas relacións internacionais no:
	̶ Absolutismo: a sociedade civil é incapaz de asumir a soberanía polo que o poder debe ser exercido polos monarcas.
	̶ Lexitimismo: o rei debe pertencer a unha dinastía lexítima establecida antes de 1789.
	̶ Equilibrio internacional: as grandes potencias (Austria, Prusia, Rusia, e Gran Bretaña) deben compartir as obrigas internacionais e manter o equilibrio entre elas.
	̶ Intervencionismo: as grandes potencias deben intervir nos asuntos dos outros Estados por solidariedade duns cos outros.

	l O Congreso de Viena reorganizou as fronteiras de Europa para evitar un posible expansionismo francés e manter o equilibrio entre as potencias continentais: Austria, Prusia, e Rusia. Inglaterra estaba máis interesada nas colonias.
	l O problema no deseño das novas fronteiras non se tiveron en conta as aspiracións nacionais dos pobos. Así formáronse Estados nos que se mesturaban diferentes pobos: caso do imperio austro-húngaro había alemáns, checos, polacos, serbios, italianos, eslovenos... Pobos divididos en diferentes Estados: caso dos italianos, polacos e romaneses.
	l Austria, Prusia, e Rusia firmaron un tratado militar, ó que chamaron Santa Alianza, para garantir a vixencia dos acordos de Viena e os principios absolutistas. Consistía en intervir militarmente en calquera país onde xurdiran ameazas revolucionarias. Nel interveu decisivamente Metternich.
	l Pero o liberalismo xa calara en Europa e non era posible volver atrás. Así en 1820,1830, e 1848 producíronse as chamadas “Ouleadas revolucionarias”.

	2 - As “ouleadas revolucionarias de 1820, 1830 e 1848.
	l Estas revolucións teñen como características xerais:
	̶ Empezan nun país e son seguidas por outros.
	̶ O seu Obxectivo é transformar a sociedade e a estrutura do Estado segundo os principios liberais.
	̶ Utilizan os pronunciamentos e as revoltas populares e nacionalistas, ante a imposibilidade de lograr unha transformación pacífica.
	̶ A reacción dos poderes absolutistas é o emprego do exército para reprimir as revolucións, e préstanse axuda mutua co envío de tropas ás áreas conflitivas.

	l A ouleada revolucionaria de 1820 empezou en España co pronunciamento de Riego e espallouse polos Estados alemáns e italianos, Portugal, Grecia, e Rusia. O procedemento utilizado foi o pronunciamento militar apoiado pola burguesía que esixía unha Constitución e poñer fin ó Antigo Réxime.
	l En Grecia uniranse peticións liberais e nacionalistas contra o Imperio turco. A guerra durou ata 1830 en que conseguirá a independencia grazas ó apoio de Rusia ,Gran Bretaña e Francia.
	l A ouleada de 1830 comezou en Francia e continuou en Bélxica, Suíza, Estados alemáns e italianos, Polonia, Portugal, e España.
	̶ No centro de Europa: as tropas absolutistas controlaron a situación.
	̶ En Francia: instaurouse unha monarquía constitucional co apoio da alta burguesía baixo Luís Felipe de Orleáns.
	̶ En España e Portugal triunfou o liberalismo despois de sendas crises dinásticas.
	̶ Bélxica: conseguiu a independencia de Holanda grazas ó apoio francés e de Inglaterra.

	l As ouleadas de 1848 ou “Primavera dos pobos” son as máis importantes polo seu tamaño e extensión e polo nacemento dos intereses diferenciados da alta burguesía, das clases medias, e do proletariado.
	l No seu estalido tivo moita Influencia da crise alimentaria debido á enfermidade da pataca (Irlanda pasou de 8 millóns de habitantes en 1845 a 6 en 1850.) e as malas colleitas de cereais que provocaron a subida do prezo do pan e a baixada da demanda industrial, o que provocou unha crise económica xeneralizada. Esta crise reforzou a idea de que a sociedade estaba mal organizada e mal administrada.
	l Os protagonistas foron as clases medias e clases obreiras urbanas.
	l Iniciouse a finais de 1847 en Suíza e Italia. Alcanzou a súa máxima intensidade en Francia en febreiro de 1848 e expandirase pola Confederación Xermánica, Prusia, e o Imperio austríaco. Reforzará os movementos nacionais italianos e alemáns.
	l Na Confederación Xermánica os representantes de tódolos Estados formaron un Parlamento en Frankfurt que proclamou a unidade de tódolos alemáns e aprobou unha Constitución común. O Parlamento de Frankfurt ofreceulle a coroa a Federico Guillerme de Prusia que se negou a aceptar a constitución e disolveu o Parlamento.
	l En Francia levou á abdicación de Luís Felipe de Orleáns e á proclamación da Segunda República que proclamou o Sufraxio universal, a Xornada laboral de 10 horas, e a creación de Talleres Nacionais para dar emprego ós parados. A reacción da burguesía francesa levou ó peche dos Talleres Nacionais o que provocou á insurrección dos traballadores que foi reprimida causando 500 mortos, 12.000 feridos, e 4.500 deportados á Alxeria. Luís Napoleón Bonaparte, sobriño de Napoleón, foi elixido presidente da República e en 1852 proclamou Segundo Imperio francés dirixido por el co nome de Napoleón III.
	l No Imperio Austríaco houbo varios levantamentos na capital, Viena, acompañados de loitas separatistas que deron lugar á:
	̶ Destitución de Metternich e abdicación de Fernando I.
	̶ Nomeamento de Francisco Xosé I que se mantivo ata 1916.
	̶ Abolición da servidume.
	̶ Implantación dunha Constitución común a todo o imperio.
	̶ As sublevacións de húngaros, checos, e italianos do norte.

	l Aínda que as revolucións de 1848 foron un aparente fracaso xa que Austria, Prusia, e Rusia prestáronse axuda militar e en 1850 acabaron cos focos liberais, o certo é que a partir de 1850:
	̶ o absolutismo monárquico desaparece de Europa occidental en beneficio de réximes liberais.
	̶ Xorde o movemento obreiro con intereses opostos á burguesía.
	̶ E que aumenta o sentimento nacionalista que rematará cas unificacións de Italia e Alemaña.


	3 - O movemento obreiro.
	3.1 - Orixes e desenvolvemento do movemento obreiro.
	l Desde mediados do século XVIII en Inglaterra o traballo asalariado foi configurando unha nova clase obreira que se consolidaría a partir de 1820 cando se inicia a era da fábrica. Salarios moi baixos, xornadas de 15 horas sen ningún día de descanso, castigos físicos e multas, traballo de mulleres e nenos a partir dos 4 anos... foron aumentando a conflitividade obreira e as queixas dos socialistas utópicos.
	l Nun primeiro momento comezaron a xurdir asociacións de traballadores dun mesmo oficio e a nivel local. Pronto se foron ampliando a varias localidades e a varios oficios. Estas asociacións iniciaron accións reivindicativas a favor da mellora das súas condicións laborais. Diante disto, os gobernos, dominados pola burguesía grazas ó voto censatario, prohibiron as asociacións obreiras (Francia en 1791, e Inglaterra en 1799). Isto non diminuíu a conflitividade social senón que impulsou as asociacións clandestinas de traballadores e as accións violentas.
	l O ludismo foi a primeira forma de loita obreira. Consistía na destrución das máquinas das fábricas xa que a introdución dunha nova máquina levaba aparellada o despido de traballadores. As destrucións ían acompañadas de cartas con ameazas ós empresarios firmadas por Ned Ludd: obreiro téxtil inglés que en 1779 destruíra as máquinas dunha fábrica de medias. Foi tido por fundador. Este movemento nace en Inglaterra a finais do século XVIII e principios do XIX e estendese ó resto de Europa conforme avanza a industrialización.
	l As Actuacións máis destacadas do movemento ludista:
	̶ En Inglaterra, entre 1811-17, destruíron máis de 1000 teares a vapor. O goberno axustizou a uns 30 ludistas.
	̶ En España, en 1821, en Alcoi, Valencia mataron ó alcalde, ós gardas e destruíron máquinas e fábricas. O goberno reprimiu a revolta mandando o exército.
	̶ En Galicia, en 1857, na fábrica de tabacos da Coruña, as mulleres botaron ó mar a materia prima e as máquinas.

	l O sindicalismo. Os sindicatos nacen en Inglaterra e foron o resultado dunha longa evolución. O punto de partida foi a supresión dos gremios e prohibición de crear asociacións obreiras polo Código napoleónico e leis inglesas de 1799 e 1800. A intención destas leis era preservar o liberalismo económico e o libre xogo da oferta e da demanda.
	l A resposta dos traballadores foi a creación de Sociedades De Socorros Mutuos para auxilio de orfos, viúvas, e enfermos, primeiro, e despois o establecemento de caixas de resistencia para obreiros en folga e parados.
	l O primeiro tipo de organización estable de traballadores foron as Sociedades de Socorro Mutuo: actuaban como caixas de resistencia en caso de folga, axudaban ós traballadores en caso de paro ou enfermidade, e as viúvas e orfos. Grazas ó seu traballo conseguiron que se recoñecese o dereito de asociación en Inglaterra en 1824.
	l En 1830 creouse en Inglaterra a Asociación Nacional para a Protección do Traballo que estaba formada por asociacións da construción, téxtiles, metalúrxicas, e mineiras. Apoiaron a campaña a favor dunha reforma electoral que incorporase o sufraxio universal. Pero non se conseguiu xa que a reforma electoral de 1832 non lle deu o voto ós obreiros.
	l O fracaso na acción política acabou ca Asociación Nacional para a Protección do Traballo pero deu paso en 1834 a Great Trade Union (GTU). Esta organización agrupou a maioría dos sindicatos , alentou a creación de cooperativas baixo a influencia do socialista utópico Robert Owen. As reaccións do goberno, que detivo ós dirixentes, dos empresarios, que non daban traballo ós afiliados, e o fracaso das cooperativas, que eran moi custosas, remataron ca GTU.
	l Na década de 1870 empezáronse a ver resultados na mellora dos salarios e das condicións laborais, no recoñecemento legal dos sindicatos, no dereito de folga e de piquetes pacíficos, e no regulamento das condicións de traballo. E en 1874 foron elixidos os primeiros deputados sindicalistas para o parlamento inglés.
	l O cartismo. Foi un movemento político da clase obreira inglesa que intentaba conseguir o sufraxio universal. As súas orixes están en Inglaterra en 1838 na “Carta do pobo” na que se pedía ó parlamento inglés o sufraxio universal, masculino e secreto, e un soldo para os deputados que lles posibilitase ós traballadores o exercicio da política.
	l Para poder presentar estas peticións ó Parlamento reuniron máis de tres millóns de firmas en folgas, manifestacións, e concentracións.
	l O Parlamento inglés rexeitou a súa petición en anos sucesivos (1838, 1842, e 1848). Pero conseguiron un éxito parcial xa que en 1847 se aplicou unha primeira redución da xornada laboral a 10 horas.
	l As revolucións de 1848 significaron a separación entre burguesía e proletariado.
	l Esta separación exemplificase en Paris na revolta de xuño. A burguesía, que derrocara a monarquía de Luís felipe de Orleáns e proclamara a II República ca axuda do proletariado, négase agora a atender as súas demandas. O enfrontamento entre burguesía e proletariado remata con 1500 fusilados e 25000 detidos. A República dá paso ó Segundo Imperio francés con Napoleón III.
	l O internacionalismo: a partir de 1850 a conciencia dos traballadores de ser membros dunha clase por riba de Estados e fronteiras, levaríaos á constitución da Asociación Internacional de Traballadores ou Primeira Internacional. A AIT (Asociación Internacional de Traballadores) xuntouse por primeira vez en Londres en 1864.
	l Os estatutos foron redactados por Marx. Neles establecía cales debían ser os obxectivos da AIT:
	̶ Potenciar as asociacións obreiras nacionais.
	̶ Fomentar o protagonismo da clase obreira.
	̶ Loitar polo poder político.

	l Nos primeiros congresos da AIT adoptáronse acordos para impulsar as mobilizacións obreiras en cada país: redución da xornada laboral, supresión do traballo infantil, mellora das condicións laborais da muller, desaparición do exército permanente, socialización dos medios de produción, e recurso á folga como o medio máis eficaz para conseguir estes obxectivos.

	3.2 - O pensamento obreiro:
	l Os movementos obreiros do século XIX víronse acompañados de pensadores que denunciaron a situación da clase obreira e propoñían solucións de diverso tipo. As principais ideoloxías obreiras foron o socialismo utópico, o socialismo marxista, e o anarquismo.
	l Os socialistas utópicos:
	̶ Condenaban o capitalismo por inxusto e ineficaz.
	̶ Querían unha sociedade xusta, igualitaria e solidaria.
	̶ Crían no diálogo e non no conflito social ( ó revés cos anarquistas e marxistas, por iso foron cualificados de utópicos por Marx)
	̶ Pensaban que a burguesía acabaría aceptando a necesidade dun cambio social que mellorara a situación do proletariado.

	l O socialismo utópico tivo o seu máximo apoxeo durante a primeira metade do século XIX. Entre os seus ideólogos destacaron:
	̶ Saint Simón (1760-1825) criticaba o exército, a Igrexa e a nobreza por ociosos. Para el toda a nación debía ser un gran taller na que propietarios e traballadores debían ser dirixidos polos máis capaces (tecnócratas), que serían elixidos democraticamente. A técnica e a fraternidade superarían os conflitos sociais.
	̶ Fourier (1772-1837) culpaba ás empresas capitalistas da explotación, a miseria, e a monotonía laboral da clase obreira. Defendía a creación de cooperativas, chamadas falansterios, que fosen centros de produción e consumo con administración propia e autosuficientes. A propiedade sería colectiva e homes, mulleres e nenos compartirían as tarefas. Os seus seguidores fundaron falansterios en México, Estados Unidos e noutros países que acabaron fracasando.
	̶ Étienne Cabet (1788-1856) deseñou “Icaria”, un país onde se realizaba o soño comunista dunha igualdade total. Tentou realizar este proxecto en América pero fracasou.
	̶ Louis Blanc (1811-1882) ministro de Traballo francés creou os Talleres Nacionais subvencionados polo Estado para paliar o desemprego.
	̶ Robert Owen (1771-1858) empresario inglés que implantou con éxito na súa fábrica de fiados de Escocia un sistema que favorecía o benestar do traballador a través da educación dos nenos dos traballadores, do aumento de salarios, a redución da xornada laboral e os incentivos laborais polo traballo ben feito. As presións do goberno e dos empresarios obrigáronmo a trasladarse a Indiana, Estados Unidos. Pero aquí a súa experiencia fracasou. A súa obra influíu no desenvolvemento do cooperativismo, do sindicalismo, e do mutualismo obreiro.

	l O socialismo marxista foi elaborado por dous amigos: Marx, que foi un intelectual alemán, e Engels que era un empresario inglés. O punto de partida do socialismo científico será a publicación en 1848 do “Manifesto comunista”.
	l O marxismo foi a base ideolóxica dos movementos revolucionarios de segunda metade do século XIX e de todo o XX. Expandiuse tras a Revolución Rusa de 1917 e foi, xunto co liberalismo democrático e o nacionalismo, unha das ideoloxías máis influíntes da historia contemporánea. O marxismo aséntase sobre tres grandes eixes:
	̶ A análise do pasado: para Marx o motor do desenvolvemento histórico é a loita entre opresores e oprimidos ( loita de clases) . Esta loita orixinou as tres grandes etapas históricas: escravismo (loita de libres e escravos), feudalismo: (señores e servos) e capitalismo (burguesía e proletariado)
	̶ A crítica do presente: Marx explicou na súa obra “ O capital” que a base do capitalismo é a explotación do proletariado pola burguesía xa que o traballo do obreiro xera un beneficio (plusvalía) superior ó salario que recibe. Esta plusvalía permanece nas mans do capitalista que reinviste unha parte e se apropia do resto. A vontade de incrementar o beneficio supón unha constante innovación técnica para aumentar a produción, o que leva a periódicas crises de sobreprodución.Destas crises saen reforzadas as grandes empresas eliminando as máis débiles.
	̶ Un proxecto de futuro: o futuro sería a “sociedade comunista” que sería unha sociedade sen clases, sen opresores nin oprimidos. Para chegar a esta sociedade comunista o proletariado tería primeiro que tomar o poder político e crear unha “ditadura do proletariado” de xeito transitorio para dar despois paso a unha sociedade igualitaria.

	l A outra gran teoría revolucionaria de base obreira foi o anarquismo. A palabra anarquía significa “sen autoridade”. A súa influencia estendeuse sobre todo por Suíza, Italia, Bélxica, e España.
	l O anarquismo non é unha teoría elaborada como o marxismo e toma elementos de diferentes autores:
	̶ O primeiro referente do anarquismo foi Proudhon que consideraba a propiedade un roubo e defendía un sistema social baseado no traballo autónomo e na expansión do mutualismo e do cooperativismo. Así, pouco a pouco, superaríase o capitalismo, á marxe de toda organización política e de toda autoridade, e por medio da libre asociación dos individuos.

	l Pero o seu líder máis destacado foi Bakunin, un oficial da Garda Imperial rusa e fillo de terratenentes rusos, que defendía a rebelión espontánea contra a sociedade capitalista e o Estado. A súa meta era construír unha sociedade na que exista liberdade, igualdade, e xustiza social sen necesidade de ningún tipo de poder ou goberno.
	̶ Defendía a destrución inmediata do Estado e da Igrexa, dos partidos políticos e das eleccións, do matrimonio e do sacerdocio, da propiedade privada, da policía e do exército, dos gobernos e das fronteiras. Estas institucións teñen que desaparecer inmediatamente xa que son formas de poder e autoridade que limitaban a liberdade do individuo.
	̶ Para organizarse en sociedade defendía a creación dunha sociedade igualitaria a partir da asociación libre de comunas, que eran eran as unidades máis pequenas da sociedade.
	̶ A revolución anarquista que conducirá á sociedade libertaria debe ser espontánea e levada a cabo por todos os sectores oprimidos da sociedade: traballadores, soldados , estudantes, mozos... e sobre todo campesiños.

	l Coa base do pensamento destes dous dirixentes anarquistas construíuse un ideario libertario que propoñía a anarquía como modelo de sociedade asentada na liberdade individual, na solidariedade social, na crítica á propiedade privada, na defensa da propiedade colectiva, e na oposición a todo tipo de organización xerárquica, á relixión, á política, e ó Estado. Os medios para destruír a orde burguesa e chegar a esta sociedade sen clases presentaron diferenzas importantes entre os distintos pensadores anarquistas:
	̶ A corrente violenta da “propaganda polo feito” que utilizaba os atentados terroristas contra a Igrexa, o Estado, e a burguesía para divulgar o ideario anarquista e mover ás masas contra a os representantes da explotación dos traballadores. A esta liña pertencen os atentados feitos por anarquistas individuais contra personaxes importantes da época coma o da emperatriz do imperio austro-húngaro “Sissi” en 1889.
	̶ A corrente anarcomunista que se opoñía á formación de sindicatos e abogaba pola formación de comunas autosuficientes baseadas no traballo voluntario e na axuda mutua, sen xerarquías e en igualdade. Defendían o valor da educación como factor decisivo de cambio social, o antimilitarismo, o anticlericalismo, e os ideais internacionalistas. Podían usan ou non a violencia. Os máximos representantes desta corrente son Kropotin e Errico Malatesta.
	̶ A corrente anarcosindicalista, contraria á violencia e ó individualismo. Querían unha sociedade sen clases. O seu medio de acción era a “acción directa” dos obreiros fronte ós patróns. Representante desta tendencia é a CNT española (Confederación Nacional do Traballo)

	l Socialistas e anarquistas querían chegar a unha sociedade comunista (sen clases nin Estado) pero diferían na estratexia a seguir:
	̶ Para os anarquistas debíase destruír inmediatamente o Estado, mentres que os marxistas defendían a necesidade de que os obreiros tomasen o Estado e controlasen o poder político durante unha fase transitoria (ditadura do proletariado). Por iso os anarquistas non participarán en eleccións nin formarán partidos políticos. Pola contra, os socialistas formarán partidos e participarán nas eleccións porque queren chegar a formar un Estado gobernado polos traballadores.
	̶ Os anarquistas cren na acción espontánea e os marxistas na acción organizada. Por iso os anarquistas nos terán grandes líderes políticos e os marxistas si.
	̶ Os anarquistas crearán sindicatos e os socialistas tamén.
	̶ Os anarquistas crearán organizacións terroristas para facer atentados. Os marxistas non organizarán atentados pero utilizarán a violencia para chegar ó poder e para manterse nel.

	l Durante a celebración da AIT saíron a luz estas discrepancias:
	̶ Marx quería entrar no xogo político de eleccións e Parlamentos, Bakunin non.
	̶ Marx apostaba por unha ditadura do proletariado, e Bakunin negaba a validez de calquera forma de Estado.
	̶ Para Marx os protagonistas da revolución serían os obreiros, para Bakunin os campesiños.
	̶ Para Marx había que salvar ó proletariado como clase , para Bakunin o que había que salvar era o individuo.

	l Os apoios estaban divididos: as delegacións dos países máis industrializados (Inglaterra e Alemaña) apoiaban a Marx, e as dos países máis agrícolas (Francia, Italia, España) apoiaban a Bakunin.
	l O fracaso da Comuna de París en 1871 formalizou o enfrontamento entre Marx e Bakunin:
	̶ Marx pensaba que a Comuna fora derrotada porque non tivo un programa nin unha dirección unificada.
	̶ Bakunin valoraba positivamente o seu carácter espontáneo e popular, e pensaba que tería efectos positivos sobre os movementos revolucionarios en Europa.

	l Estas diferenzas de interpretación provocaron un enfrontamento no Congreso da Haia en 1872 onde se decidiu expulsar a Bakunin e trasladar a súa sede a Nova York. Disolveuse en 1876.
	l Despois da escisión, suízos, italianos e españois abandonaron o Congreso e acordaron formar unha nova Internacional Antiautoritaria baseada na negativa a toda acción política, incluso á formación dun Estado obreiro e na autonomía das federacións. Sobreviviu ata 1877.


	4 - Os movementos nacionalistas:
	l A implantación de sistemas liberais estivo acompañada da formación de Estados-Nación e da emerxencia de movementos nacionalistas que pretendían facer coincidir as fronteiras dos Estados coas das nacións.
	l A formación dos Estados-nación de gran parte de Europa occidental iniciáronse cas monarquías dos séculos XVII e XVIII.
	l A Revolución Industrial do século XIX puxo de manifesto a necesidade de facer desaparecer as aduanas interiores, de unificar pesos e medidas, e de promulgar códigos de comercio unitarios para facilitar o comercio interior.
	l Por último, o imperio napoleónico estimulou o desenvolvemento da idea de nación ó pretender unificar toda Europa baixo o réxime napoleónico.
	l A idea de nación xorde de dúas correntes de pensamento: a herdeira da Revolución Francesa, baseada na soberanía nacional, e a seguidora dos filósofos alemáns de finais do século XVIII:
	̶ O pensamento liberal da Revolución Francesa definía a nación como un conxunto de cidadáns ligados pola vontade de vivir xuntos e de rexerse polas mesmas leis e institucións.
	̶ Os filósofos alemáns definían a nación como unha alma espiritual, inmutable e eterna, que se manifestaba na lingua, na cultura, nas tradicións e formas de vida, así como nunha historia común, e que ía máis alá da vontade dos cidadáns de vivir xuntos e de rexerse polas mesmas leis e institucións.

	l Nalgúns países, como Portugal, as nacións correspondíanse ca fronteira política dos Estados, pero noutros, como España, o Estado incorporaba diversas nacionalidades político-culturais. Isto significou que os procesos de uniformación liberal para garantir a igualdade legal e institucional foron máis conflitivos. Pero o caso máis grave de desaxuste entre as fronteiras políticas e nacionais estaba en Europa central e oriental:
	̶ Os alemáns e italianos estaban divididos en varias entidades políticas e os nacionalistas desexaban unir nun só Estado todos os territorios.
	̶ Os polacos, húngaros, checos e gregos estaban repartidos entre o imperio austríaco e o imperio turco e os nacionalistas querían independizarse do dominio estranxeiro.

	l O mapa europeo definido polo Congreso de Viena fixaba a existencia de seis Estados, tres imperios e máis de trinta comunidades culturais sen Estado, entre as que destacaban as comunidades culturais italiana e alemá.
	l As primeiras revoltas nacionalistas desenvolvéronse a carón das revolucións liberais de 1820 e 1830. Antes de 1848 as máis importantes foron as de Grecia e Bélxica:
	̶ Grecia estaba sometida ó imperio turco e en 1820 iniciou unha revolta en contra da dominación política, cultural, relixiosa e económica dos turcos. En 1822 reuníronse no Congreso de Epidauro delegados de toda Grecia para reclamar a independencia que non foi aceptada polos turcos ata 1829. A causa grega adquiriu simpatías na opinión pública europea e Francia, Gran Bretaña, e Rusia axudaron ós rebeldes porque tamén estaban interesados en debilitar ó imperio turco para conseguir a libre circulación polo estreito do Bósforo.
	̶ Bélxica independizouse dos Países Baixos despois dunha guerra contra os holandeses. En 1831 formou un goberno provisional que foi recoñecido polas potencias occidentais e que conseguiu vencer ó exército holandés grazas ó apoio militar francés. A monarquía constitucional belga foi recoñecida por holanda en 1839.

	l A revolución de 1848 tivo un importante contido nacionalista nos países do imperio austríaco. Este imperio era un Estado absolutista dominado por unha minoría austríaca que monopolizaba o poder e dominaba ás demais comunidades. A rebelión estendeuse por moitas zonas:
	̶ Empezou en Viena e provocou a caída de Metternich, a elección dunha Asemblea Constituínte mediante sufraxio universal e a abdicación do emperador.
	̶ Praga, Polonia, e Croacia reclamaron o recoñecemento da súa identidade, o respeto a súa lingua e a súa cultura, e a igualdade de dereitos entre os pobos.
	̶ A Lombardía italiana reclamou a retirada dos austríacos.
	̶ Venecia proclamou a república.
	̶ Hungría proclamouse independente de Austria.

	l Todos estes movementos nacionalistas foron derrotados polo imperio pero tivo que introducir reformas: estableceuse un sistema liberal moderado baseado no sufraxio censatario. E en 1867 modificouse a estrutura do Imperio converténdose nunha monarquía dual con dous Estados, Austria e Hungría, unidos na persoa de Francisco Xosé: emperador de Austria e rei de Hungría. Esta situación mantívose ata a Primeira Guerra Mundial.
	l O nacionalismo renace con forza nos anos seguintes a 1848 pero vai cambiar a estratexia a seguir: as revolucións de 1848 recorreron a insurrección e a revolución popular pero agora optarase pola diplomacia internacional e a guerra entre Estados. Tamén haberá reinos que guiarán esta unificación: Prusia guiará a unificación alemá e Piamonte- Sardeña a unificación italiana.
	4.1 - A unificación alemá:
	l A Revolución francesa e as conquistas napoleónicas estimularon o sentimento nacional alemán. O Congreso de Viena creou en 1815 a Confederación Xermánica formada por 39 Estados. Todos tiñan leis e sistemas de goberno propios pero tiñan conciencia de formar unha mesma nación baseada:
	̶ No seu pasado como Sacro Imperio Romano Xermánico que se creara na Idade Media e fora disolto por Napoleón en 1806.
	̶ Nas ideas de intelectuais como Fichte, Hegel, Ranke.
	̶ No Romanticismo da época que estimulaba o propio sobre o común con outros pobos.

	l En 1834 creouse o Zollverein ou Unión de Aduanas que estableceu un mercado de libre circulación comercial formado por 26 millóns de persoas. No Zollverein integrouse Prusia, pero non Austria. O Zollverein permitiu un maior desenvolvemento económico con Prusia á cabeza da unión.
	l A mediados do século XIX xa era evidente que Prusia dirixiría a unificación dos estados alemáns debido a súa supremacía económica e militar. Bismarck (1815-1898), chanceler alemán e o kaiser Guillermo I foron os artífices da unificación alemá. Combinaron guerra e diplomacia internacional:
	̶ En 1848 Bismark representou ós prusianos no Parlamento de Frankfurt e en 1862 foi nomeado chanceler polo rei de Prusia Guillerme I.
	̶ Empezou aliándose con Austria contra Dinamarca en 1864 para facerse cos ducados de Schleswig e Holstein. Estes ducados eran culturalmente alemáns pero pertencían á coroa danesa.
	̶ Nun primeiro momento repartiu o ducado de Holstein para Austria e quedouse co ducado de Scheleswig para Prusia. Pero en 1866 iniciou unha Guerra con Austria polo control do ducado de Holstein e venceunos na batalla de Sadowa. Con esta vitoria Prusia pasou a controlar toda Alemaña do Norte.
	̶ En 1867 Prusia crea a Confederación de Alemaña do Norte con outros 21 estados alemáns. Elaborouse unha constitución inspirada por Bismarck con dúas cámaras: o Consello ou Bundesrat que representaba ós estados federados, e o Parlamento ou Reichstag con deputados elixidos por sufraxio universal.
	̶ En 1870 iniciaron unha Guerra con Francia polos territorios de Alsacia e Lorena. Francia foi derrotada nas batallas de Sedán e Metz.
	̶ En 1871 as tropas alemás chegan as portas de París e proclamase en Versalles o II Reich (imperio), con Guillerme I como emperador. Este feito provoca a caída do Segundo Imperio francés e proclamase da Terceira República francesa.

	l A unidade traduciuse nunha estrutura confederal con dominio de Prusia e deixou dúas importantes cuestións por resolver: a dualidade relixiosa entre o luteranismo do norte e o catolicismo do sur, e o carácter inacabado da unificación xa que quedaban moitos alemáns no imperio austríaco.

	4.2 - A unificación italiana.
	l O nacemento do sentimento nacionalista produciuse ca conquista napoleónica. O Congreso de Viena dividiuna en 7 estados diferentes e desiguais en tamaño e importancia e algunhas zonas, como a Lombardía e Véneto, estaban baixo dominio austríaco. As ideas de nación e soberanía mantivéronse durante a Restauración en sociedades secretas minoritarias.
	l Na década de 1830 formouse un movemento de afirmación nacional chamado Risorgimento que tivo a súa expresión política en Giuseppe Mazzani que propoñía a creación dunha república democrática unitaria e laica á que se chegaría mediante unha rebelión popular.
	l A manifestación do sentimento nacionalista manifestouse nas revolucións de 1848 con insurreccións populares, democráticas, e republicanas. Despois do fracaso de 1848 ábrese paso a idea de que a unión debe ser encabezada por un estado italiano.
	l O reino de Piemonte- Sardeña parecía o máis firme candidato xa que tiña unha monarquía constitucional de orixe italiana, o seu rei era Victor Manuel II, e estaba desenvolvido economicamente. Os artífices da unificación serán o rei Víctor Manuel II, o seu primeiro ministro: Camilo Benso, conde De Cavour, e o activista popular revolucionario: Garibaldi.
	l O conde de Cavour levou a cabo a actividade diplomática contra Austria e o papado e Garibaldi encabezou a marcha dos “camisas vermellas” desde Xénova a Nápoles pasando por Sicilia.
	l O proceso unificador en Italia do norte combinou guerra e diplomacia:
	̶ En 1858 Cavour conseguiu o apoio de Francia fronte a Austria a cambio da entrega de Niza.
	̶ En 1860 derrota a Austria e consegue a anexión de Lombardía e de Milán.
	̶ Módena, Parma, e Toscana votaron a favor da anexión protexidos polo avance das tropas piamontesas.
	̶ En 1866: incorporouse Venecia.

	l En Italia do sur as marchas de Garibaldi provocaron a proclamación de Victor Manuel II como rei ata que en 1860 se incorporou o Reino das Dúas Sicilias, antes baixo a dinastía dos borbóns.
	l Os Estados Pontificios: sufriron en 1866 a ocupación do exército italiano e a proclamación de Roma como capital do novo Estado en 1870. O papa Pío IX excomungou a Victor Manuel II.
	l O novo Estado tivo que enfrontarse a tres grandes problemas: a enemistade do papado, o contraste entre un norte industrializado e un sur agrario e atrasado, e o carácter incompleto da unidade xa que Istria e Trento quedaron baixo dominio austríaco.
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