
O SEXENIO   DEMOCRÁTICO:1868-74.  

1 -  A Gloriosa: 1868  .  

l O  Sexenio  Democrático  iniciase  ca  revolución  chamada  a  “Gloriosa”.  O 
antecedente político desta revolución estivo  no Pacto de Ostende de1867  que foi 
firmado por tódolos partidos, excepto polo Partido Moderado no poder, e pedía a fin da 
monarquía  isabelina  e  a  convocatoria  de  Cortes  constituíntes  elixidas  por  sufraxio 
universal masculino.

l As causas económicas estiveron no: afundimento dos bancos e da bolsa pola 
crise dos ferrocarrís, na crise da industria téxtil catalá  pola subida do prezo do algodón 
(  guerra  de  Secesión  americana),  e  a  baixada  da  demanda  (subida  do  prezo  dos 
alimentos). E nas malas colleitas de 1867-68 que motivaron unha crise de subsistencias.

l O Sexenio empeza co pronunciamento militar en Cádiz do brigadier Topete 
en setembro co lema: ¡Viva España con honra!. O pronunciamento foi  seguido de:

̶ A formación de xuntas en pobos e cidades dirixidas fundamentalmente por 
demócratas e republicanos.

̶ A  lectura  de  manifestos  nas  prazas  pedindo  a  elección  de Cortes 
constituíntes  por  sufraxio  universal  masculino,  a  liberdade  de  reunión, 
asociación,imprenta  e  ensino.  E  a  supresión  do  sistema  de  quintas1 e  dos 
impostos de portas2 e consumos.

l As  aspiracións  dos  grupos  participantes  na  revolución  eran diversas:  os 
progresistas encabezados por Prim querían derrubar ó goberno, os republicanos querían 
derrubar á monarquía, e os campesiños e obreiros  aspiraban a unha sociedade máis 
xusta.  Estas  deferentes  aspiración  provocarán  varios  conflitos entre  os  mesmos 
asinantes do Pacto de Ostende e entre as masas populares e a burguesía.

2 - O goberno   provisional.  

l Despois da derrota das tropas leais a Isabel II en Alcolea e da fuxida da reina á 
Francia, formouse con Prim3 (neste momento xa progresista) e Serrano ( unionista) un 
goberno provisional4 que:

̶ Integrou a progresistas e unionistas pero excluíu  a demócratas e republicanos 
aínda que prometeu unha política descentralizadora.

1 As Cortes de Cádiz e o liberalismo posterior incorporaron o servizo militar obrigatorio para 
todos os mozos pero que se podía evitar mediante o pago dunha “redención” en metálico ou 
enviando no seu sitio un substituto. Na práctica isto significaba que só os pobres facían o 
servizo militar polo que as chamadas eran moi impopulares.

2 O imposto de portas e todo aquel que pagaban os produtos que entraban “polas portas da 
cidade “. O que máis entraban eran produtos de primeira necesidade: fariña, leña...e máis 
sufrían as clases populares.

3 Prim comezou sendo unionista para pasarse despois ó partido progresista, e Serrano 
comezou sendo progresista para ser despois unionista.

4 Para a formación do goberno provisional só se tivo en conta á xunta revolucionaria de 
Madrid, non se contou cas outras. Este feito motivou a desconfianza dos republicanos 
federais.
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̶ Desarmou ás xuntas populares5.

̶ Proclamou a liberdade relixiosa e de ensino.6

̶ Recolleu as liberdades de imprenta, reunión e asociación pacífica.

̶ Convocou eleccións a Cortes constituíntes por sufraxio universal masculino.

l O  goberno  constituínte  elaborou  a  Constitución  de  1869 que  é  a  primeira 
constitución democrática da historia de España7:

̶ Declaraba a soberanía nacional e o sufraxio universal masculino e directo para 
maiores  de  25  anos  adquirindo  así  o  carácter  de soberanía  popular.  A 
Constitución de Cádiz tamén establecía o sufraxio universal pero indirecto, é 
dicir todos os cidadáns podían ser electores pero non elixidos xa que para ser 
elixidos requiríase un mínimo de renda.

̶ Fai  unha  ampla declaración e regulación de dereitos8 para  impedir  unha 
limitación lexislativa posterior, como pasou na constitución do 37 e do 45. 

̶ O Estado declarase como unha monarquía constitucional pero o rei non ten 
dereito  de veto  sobre  as leis  como en Cádiz.  Por  primeira  vez adóptase  a 
monarquía democrática como forma de goberno adoptándose o lema “ o rei 
reina pero non goberna”.

̶ O poder lexislativo reside nas Cortes formadas por Congreso e Senado.

̶ Cuba e Porto Rico teñen  plenos dereitos de cidadanía pero Filipinas quedaba 
baixo unha lei especial.

̶ Establecese  a liberdade  de  culto  privado  e  público  (  primeira  vez  que  se 
recoñece), pero o Estado asume o compromiso de manter o culto católico.

3 -  Formación de   goberno  .  

l Unha vez elaborada a  Constitución as Cortes nomearon  rexente a Serrano e 
xefe de goberno a Prim. Os problemas ós que debía facer fronte o novo goberno eran 
fundamentalmente tres:

̶ Buscar un candidato para o trono.

̶ Responder ás demandas  populares de abolición de impostos9 de consumos e 
quintas.

̶ Solucionar á rebelión cubana iniciada en 186810.

5 Con isto aumentou o descontento dos republicanos federais xa que as xuntas 
revolucionarias foran moi importantes no triunfo da revolución. 

6 Tamén se volveu a expulsar ós xesuítas. Todo isto traerá o descontento do clero que se 
agudizará cando se escolla de rei a Amadeo de Savoia, fillo do rei de Italia Víctor Manuel II. 
Este rei sitiara Roma durante un ano (1870 1871) e rematara co poder temporal do papa.

7 A introdución do sufraxio universal acompañouse da proliferación de faladoiros, clubs, 
prensa, mitins e banquetes políticos que supuxeron unha experiencia de práctica 
democrática que foi a gran conquista do sexenio, por iso se lle chamou democrático.

8 O dereito de libre asociación e reunión pacífica será moi importante xa que posibilitará a 
entrada do movemento obreiro e a reorganización dos carlistas.

9 O goberno provisional primeiro suprimirá o imposto de consumos e despois dará a súa 
xestión ás facendas locais para así atraerse ós republicanos federais. Para facerse con 
recursos o goberno estableceu un imposto directo en función da renda persoal, o que 
motivou o descontento das clases acomodadas. 

10A “guerra longa” de Cuba comezou en 1868 e rematou ca paz de Zanjón en 1878. Os 
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l Este goberno provisional tamén toma medidas económicas librecambistas como 
a  Lei  de  Minas  de  1869,  e  a  lei  Bases  Arancelarias  que  baixa  os  aranceis  de  
importación11, e creou a peseta ( 1868) para solucionar a devaluación do real. 

4 -  Monarquía   constitucional (1871-1873)  .  

l Prim encontrou un candidato  en Amadeo de Savoia que pertencía a unha 
casa real  de sólida tradición constitucional.  Amadeo de  Savoia accedeu  ó trono con 
escasos apoios xa que foi elixido por 191 votos a favor e 120 en contra, isto significaba 
escasos apoios no Parlamento. E, por riba, o seu principal valedor, Prim, foi asasinado 3 
días antes da súa chegada a Madrid.

l Amadeo de Savoia foi proclamado rei de España co nome de  Amadeo I pero 
nos seus dous anos de reinado tivo que facer fronte a numerosos problemas. Entre eles 
destacan catro:

̶ As  loitas  entre  partidos.  Os  partidos  maioritarios  eran  os  progresistas, 
unionistas, e demócratas monárquicos. Tiñan discrepancias entre eles respecto 
a cuestións como á abolición da escravitude nas colonias, á separación  Igrexa-
Estado, e á política librecambista. Pero, ademais, nestes partidos dominaban os 
personalismos sobre o consenso. Mostra de iso foi que en tres anos houbo  seis 
gobernos  e tres  eleccións,  e  que,  o mesmo partido  progresista,  despois  do 
asasinato de Prim,  quedou dividido en 2 líderes: Sagasta e Ruíz Zorrilla. 

̶  A  acción da Primeira Internacional Obreira.  O movemento obreiro español 
iniciarase en Barcelona na época de Isabel II e estendeuse agora, gracias ó 
recoñecemento do dereito de  libre asociación pola Constitución de 1869, e á 
chegada de delegados da Asociación Internacional de Traballadores despois da 
caída de Isabel  II12.  En España calaron sobre  todo as ideas anarquistas de 
Bakunin. O movemento anarquista español chegou a ser o máis importante de 
Europa  e  as  ideas  anarquistas  estendéronse  sobre  todo  en  Cataluña  e 
Andalucía. O marxismo arraigou máis en Madrid, onde se formou un pequeno 
grupo socialista baixo a dirección de Pablo Iglesias, e estendeuse máis tarde a 
Asturias 

̶ A  Terceira  Guerra  Carlista  (1872-1876)  empezara  co  descontento  polas 
desamortizacións e a liberdade de cultos. Pero, o feito de que a Constitución 
declarase o Estado como unha monarquía constitucional, deu a posibilidade de 
presentar un candidato carlista ó trono despois da caída de Isabel II: Carlos VII. 
A elección  de  Amadeo  de  Savoia  como  rei  de  España  acabou  cas  súas 
esperanzas e motivou o inicio da 3ª Guerra Carlista.  O escenario da guerra 
foron as comunidades de Navarra, País vasco, e sectores rurais de Cataluña. O 

insurrectos rexeitaban a súa condición de colonia, denunciaban a opresión económica e 
pedían participación no goberno da illa. Era unha guerra colonial entre Cuba e a a 
metrópole, pero tamén unha guerra civil entre os crioulos cubanos e os españois residentes 
na illa. Tivo ademais unha dimensión internacional debido ó apoio de Estados Unidos ós 
insurrectos. As elevadas perdas humanas e materiais fixeron aumentaron a inestabilidade 
do sexenio.

11 A quen lle interesaba economicamente a política librecambista?
12A experiencia da comuna de París de 1871 acelerou a súa presenza pública na prensa, e 

mesmo nos debates parlamentarios, que remataron ca prohibición da AIT en xaneiro de 
1874.
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fracaso veu  pola  imposibilidade  de  conquistar  as  cidades.  E  a derrota 
produciuse en  1876 ca ocupación do territorio polo novo rei,  Afonso XII  e a 
abolición dos foros do País Vasco e Navarra13.

̶ O  ascenso do  republicanismo.  Os republicanos xurdiron dunha excisión do 
Partido Demócrata nos anos 50 pero o Partido Republicano Federal fúndase 
pouco despois do triunfo da Gloriosa. Destacan dous grupos: os republicanos 
federais dirixidos por Pi y Margall e Figueras que defenden unha federación de 
rexións histórico- culturais, a ampliación dos dereitos democráticos, o laicismo 
do Estado, e a regulación das condicións laborais; e os republicanos unitarios 
de  carácter centralista: Salmerón e Castelar.  Ambos grupos recibiron o  apoio 
das clases traballadoras pola súa maior preocupación polas cuestións sociais e 
foron protagonistas de numerosos levantamentos populares. 

5 -  A Primeira   República: 1873-74  .   

l En febreiro de 1873 abdica de Amadeo I ante a imposibilidade de encauzar os 
problemas existentes.  Case simultaneamente  o Congreso e o Senado proclaman a I 
República,  pero dende un primeiro momento  vaise ver a división entre os republicanos 
federais  representados  por  Figueras e  Pi  y  Margall,  e  os  republicanos  unitarios, 
representados por Salmerón e Castelar.

l Dos  republicanos federais saíu o primeiro presidente, Figueras, e o segundo Pi y 
Margall.  Dos republicanos unitarios saíu o terceiro  presidente,  Salmerón ,  e o cuarto, 
Castelar.

l O primeiro presidente,  Figueras  (republicano federal), suprimiu o imposto de 
consumos e as quintas. Pero o Estado quedou sen ingresos e co exército desorganizado 
nun momento en que tiña dous conflitos abertos: a guerra de Cuba e a 3ª guerra carlista14. 
Entón tivo que dimitir.

l O segundo presidente foi Pi y Margall ( republicano federal) que se centrou na 
elaboración  dunha  constitución  na  que  a  República  estaba  composta  por  unha 
federación de 17 Estados, incluídos Cuba e Porto Rico, e varios territorios e na que o 
presidente ten as funcións de nomear o goberno e manter a unión e o equilibrio entre os 
distintos Estados federais. A Declaración de dereitos é moi similar á de 1869,,

l Esta constitución non chegou a ser debatida xa que a sublevación cantonalista 
motivou a  dimisión de Pi y Margall, que se negou a sufocar a revolta polas armas. Foi 
substituído polo republicano unionista Salmerón.

l  A revolución  cantonalista foi unha experiencia de autogoberno  dirixido por 
sectores  radicais  do  republicanismo15 e  por  anarquistas.  Os  seus  protagonistas  foron 

13Pero a presión dos liberais foristas fixo que en 1878 se establecera o concerto económico, 
segundo o cal o goberno central e as deputacións vascas fixaban “a cota” cantidade 
económica coa que os territorios vascos debían contribuír ás arcas do Estado, pero tiñan 
liberdade de recadala como quixeran. Este sistema estivo vixente desde aquela ata a 
actualidade, salvo durante a ditadura franquista. 

14Algúns autores chámanlle a esta a segunda guerra carlista xa que non consideran como tal  
a sublevación carlista que se produciu polo matrimonio de Isabel II co seu primo Francisco 
de Asís en vez de co seu primo carlista, fillo do seu tío Carlos Mª Isidro.

15Os republicanos radicais ou intransixentes eran unha rama dos republicanos federais que 
defendían a revolución desde abaixo segundo o cal os poderes locais debían asumir a 
soberanía e despois os seus cidadáns decidir que competencias lles transferirían ó poder 
central. Fronte a les se sitúan os benévolos ou transixentes como Pi y Margall e Figueras que 
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artesáns,  pequenos  comerciantes,  intelectuais  e  militares  urbanos.  Empezou  en 
Cartaxena, que se declarou  cantón independente,  e foi seguida  por outras cidades de 
Andalucía e Valencia. Os sucesos máis graves foron en Alcoi, Valencia, onde os obreiros 
mataron ó alcalde e queimaron moitas fábricas.

l Para  someter  ó  cantonalismo  Salmerón  destituíu  ás  autoridades  que 
simpatizaban co movemento cantonalista e mobilizou ó exército e á Garda Civil. Con elo 
derrotou  a todos ós cantóns agás o de Cartaxena. Pero negouse a firmar penas de morte 
contra  os  cantonalistas  e  tivo  que  dimitir.  No seu lugar  subiu  á  presidencia  o  tamén 
unionista, Castelar que tampouco foi capaz de someter ó cantón de Cartaxena. 

l Diante  desta  situación  o exército  volveu a intervir  e   en xaneiro  de 1874  o 
xeneral Pavía entrou no Parlamento e  disolveu as Cortes.

l Instaurouse dun novo goberno ó mando do xeneral  progresista  Serrano que 
aplastou o cantón de Cartaxena, disolveu a Internacional Obreira e reforzou a loita contra 
o carlismo.  

l A pesares disto o réxime republicano mantívose case un ano máis, ata decembro 
de  1874.  Neste  tempo  os  sectores  antirepublicanos  (  grandes  poderes  sociais  e 
económicos, maioría do exército, a Igrexa e políticos conservadores) fóronse agrupando 
en torno á restauración borbónica,  e,  en decembro de 1874,  o pronunciamento de 
Martinez Campos en Sagunto proclamou rei de España a Afonso XII, fillo de Isabel II. Ó 
pronunciamento  militar  engadiuse  o  Manifesto de  Sandhurst,  documento  político, 
asinado por Afonso XII e redactado por Cánovas del Castillo.

defenden o contrario: é o goberno central o que debe transferir competencias ós gobernos 
locais.
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