
TEMA1:

 O ANTIGO RÉXIME E O S.XVIII EN EUROPA E 
ESPAÑA.

1 - Características  :  

l  Economía agraria.

l Sociedade estamental.

l  Réxime demográfico antigo.

l Monarquía absoluta excepto en Inglaterra onde se consolida o  parlamentarismo.

l Analfabetismo xeneralizado excepto na elites nobres e burguesas. 

2 - Factores de cambio:  

l Ampliación do mundo coñecido nos séculos XV e XVI. 

l A revolución Científica do s. XVII.

l Despegue da burguesía comercial ligada ó comercio internacional. 

3 - O pensamento ilustrado.  

l  O pensamento político: Hobbes e Locke en Inglaterra. Montesquieu e Rousseau 
en Francia.

l  O pensamento económico: Adam Smith en Inglaterra, Quesnay en Francia.

4 -  O despotismo ilustrado.  

l  Os monarcas ilustrados.

l As súas reformas.

 O SÉCULO XVIII EN ESPAÑA.

5 - Fin da dinastía dos Austrias.  

l  Morte de Carlos II sen herdeiros (1700). Deixa como sucesor a Felipe de Anjou,  
neto de Luís XIV.

l  Guerra  de Sucesión (1700-  1714):  Felipe  de Anjou (apoiado pola  Coroa de 
Castela,  País  Vasco e Navarra,  e  Francia),   contra  o  arquiduque Carlos  de Alemaña 
(apoiado pola Coroa de Aragón, Inglaterra, Países Baixos, e Austria.)
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6 -  Felipe V e o centralismo borbónico.(1700-46)  

l  Recoñecemento de Felipe V como rei de España: Paz de Utrecht (1713) e de 
Rastadt (1714).

l  Decretos de  “Nova Planta” (1707- 1716) 

̶ Impuxo as leis da Coroa de Castela en todo o territorio español excepto en 
Navarra e o País Vasco.

̶ Restableceu a Lei Sálica.

̶ Reorganizou  a  administración:   secretarías  de  despacho  (antecedentes  dos 
actuais  ministros)  e  intendentes  (responsables  do  exército  e  do  fomento 
económico.)

̶ Política exterior:  Pactos de Familia con Francia.

7 -  Fernando VI (1746-59)  .  

l  Política exterior: busca librarse tanto do dominio francés como do inglés.

l Reorganiza a facenda real: Catastro do marqués de Ensenada.

l Mellora e incremento da Armada Real:  construción dos estaleiros de Ferrol  e 
Cartaxena.

l Concordato de 1753 ca Igrexa Católica: dereito de presentación do rei ó Papa 
dos candidatos á bispos.

8 -  Carlos III (1759- 88).  

l Forma  gobernos  dirixidos  por  ilustrados:  Campomanes,  Jovellanos, 
Floridablanca.

l Funda as Sociedades de Amigos do País e 1º Banco de España chamado Banco 
de San Carlos.

l  Toma medidas de fomento da agricultura: mellora das sementes, aumento do 
regadío, colonización de Serra Morena.

l  Fomenta a industria: política proteccionista, fundación de talleres de tecidos e 
curtidos, manufacturas reais,  de abastecemento do exército e de tabacos e panos.

l Recoñece  a  honorabilidade  dos  traballos  artesanais:  Decreto  de  1783:  os 
traballos manuais son compatibles ca nobreza, e co desempeño das funcións públicas.

l Apoia o comercio cos Decretos de libre comercio cas Indias ( 1765 e 1778).

l  Fomenta a educación: creación das escolas populares para aprender un oficio, 
das  Academias,  do  Xardín  Botánico,  o  Observatorio  Astronómico,  e  do  Gabinete  de 
Historia Natural.

l Crea plans de renovación urbanística, edificios públicos, e o sistema radial de  
carreteiras ( Floridablanca).
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l  Dificultades:

̶ Interiores:  Motín  de  Esquilache  (1766)  debido  ó  receo  da  Inquisición  e  a 
radicalización dos ilustrados.

̶  Exteriores: Guerra dos Sete Anos (1756-63) con Inglaterra.

9 - A América colonial cos Borbóns.  

l  Mantiveron  as  liñas  básicas  dos  Habsburgo:  dominio  da  metrópole, 
proteccionismo económico, e evanxelización ( reducións indíxenas).

l  Administración e goberno:

̶  Ocupación efectiva dos territorios de California e  Novo México en América do 
Norte, e das cuncas do Orinoco e Paraguai en América do Sur. 

̶ Creación  do  vicerreinado  de  Nova  Granada  e  de  Río  da  Prata,  e  das 
intendencias.

l Actividades económicas e explotación do territorio.

̶ Nacen  os  grandes  latifundios.  O  desenvolvemento  económico  favoreceu  a 
formación de grupos burgueses crioullos.

̶ As Colonias exportan café, cacao, tabaco, azucre, e prata do Potosí en Perú e 
de Zacatecas en México. Estendese o cultivo da cebada, a vide, e a oliva.

̶ O comercio exterior: España mantivo o monopolio, a Casa de Contratación do 
Comercio de Indias de Sevilla trasladouse de Sevilla á Cádiz en 1717. Pasouse 
do sistema de frotas e galeóns anual ó sistema de navíos soltos.

l Guerras  con  Inglaterra  e  Portugal:  saqueos  de  portos  e  cidades  costeiras, 
cambios territoriais, incursións de bandeirantes...

10 - A Galicia dos borbónica.  

l Os Borbóns en Galicia: 

̶  Felipe V creou a Intendencia do Reino de Galicia na Coruña.

̶ Fernando VI construíu o Estaleiro e Arsenal de Ferrol (1746).

̶ Carlos III:  estableceu o servizo de Correos marítimos con América (1764), e 
autorizou o Libre comercio con América á cidade da Coruña (1765). 

̶ Dada  a  súa  importancia  estratéxica  reforzaron  as  defensas  costeiras  con 
baterías e castelos. En 1719 os ingleses chegaron ata Marín e Pontevedra pero 
fracasaron con Ferrol repetidas veces.

̶ Os fidalgos e comerciantes consolidaron a súa importancia  no século XVIII: 
fixéronse co control do poder municipal e xudicial e as súas fontes de riqueza 
foron o comercio con América, a industria de salgaduras, e os foros.
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l A Ilustración en Galicia:

̶ Actividade  de  eclesiásticos  (Feijoó,  Padre  Sarmiento)  e  fidalgos  (Cornide, 
Vicente do Seixo.)

̶ Critican  os  privilexios  dos  nobres  e  dos  eclesiásticos,  a  miseria  do 
campesiñado, as malas comunicacións, e o atraso científico.

̶ Propoñen a mellora das actividades  agropecuarias,  a  defensa dos intereses 
pesqueiros  galegos,  e  o  fomento  da  produción  artesanal,  a  educación,  e  a 
renovación científica.

̶ Difunden as súas ideas a través do Real Consulado da Coruña (1785) e das 
Sociedades Económicas de Amigos do País ( a de Lugo é de 1785.)

11 - A agricultura no Antigo Réxime.  

l Un  sistema  agrícola  estancado.  O  sector  agropecuario  no  Antigo  Réxime 
caracterizábase por:

̶ Predominio de sistemas de cultivo extensivos e de subsistencia, con abundante 
barbeito e co emprego de gran cantidade de man de obra, entre o 70 e o 80% 
da poboación.

̶ Gandería en réxime extensivo sen ou con moi pouca estabulación.

̶ Baixos rendementos pola deficiente ferramenta agrícola e o escaso emprego de 
fertilizante.

̶ Os aumentos da produción debíanse ó aumento de terras postas en cultivo, non 
ó aumento de produtividade.

̶ Crises cíclicas de colleitas debido ó esgotamento das terras e as condicións 
climáticas.  Estas  dificultades  provocaban  o  aumento  da  mortalidade 
catastrófica. Unha vez superada a crise os superviventes dispoñían de maior 
proporción de terras cultivables, e volvíase a iniciar o ciclo expansivo.

̶ Réximes de propiedade compartida. A maior parte da terra pertencía á nobreza 
e ó clero pero  era traballada polo campesiño a cambio dunha renda. Estes 
campesiños tiñan certos dereitos sobre as terras como pasar o seu dominio útil 
de pais  a fillos e non podían ser expulsados delas agás circunstancias moi 
especiais.  En  moitos  casos  a  propiedade  nobiliaria  estaba  protexida  pola 
institución do morgado (pasaba enteira ó fillo máis vello que non podía vendela 
nin separala), e a propiedade eclesiástica estaba en “mans mortas” ( o mosteiro 
recibía terras dos seus devotos que non podía vender, só  usufrutuar). Tamén 
era  moi  abundante  a  propiedade  comunal dos  concellos  que  era  explotada 
polos campesiños pobres.
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12 - O poder político no Antigo Réxime.  

l Entre  os  séculos  XVI  e  XVII  o  réxime  político  dominante  en  Europa  foi  a 
monarquía absoluta. 

l En todos os reinos europeos os monarcas impuxeron a súa autoridade, agás en 
Inglaterra, onde estiveron sometidos ó Parlamento. 

12.1 - O absolutismo monárquico.  

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.

12.2 - O parlamentarismo inglés.  

l En Inglaterra as tendencias absolutistas da dinastía  dos Estuardo provocaron 
grandes tensións co vello Parlamento medieval dos lores e dos comúns. 

l 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 monarca.

12.3 - O pensamento ilustrado:  

12.3.1 - 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. 

1ª Bacharelato. Hª do mundo contemporáneo. O Antigo réxime.
 5 de 9



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

12.3.2 -  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.

12.3.3 - 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.

12.3.4 - 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.

12.3.5 - 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.
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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.

13 - O liberalismo.  

13.1 - As orixes.  

l O liberalismo naceu como unha ideoloxía oposta ó modelo do Antigo Réxime. 

l 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. Os principios políticos do 
liberalismo.

13.1.1 - 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.

13.1.2 - 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.

13.1.3 - 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.

13.1.4 - Representación política e dereito de voto.  
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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.

13.1.5 - 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.

13.1.6 - 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.

13.2 - 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.

13.2.1 - O Estado Liberal de Dereito.  

l 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.

13.2.2 - Existencia de Parlamentos ou Cámaras representativas.  
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l Os  Parlamentos  ou  Cámaras  representativas  creáronse  para  respectar  os 
principios de separación de poderes e de representación da vontade colectiva.  

l 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.

13.2.3 - Constitucións escritas e declaracións de dereitos.  

l 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 . 

l 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.

13.2.4 - O Estado e a súa organización territorial.  

l As diferenzas respecto da forma de poder permiten distinguir varias formas de 
Estado:

̶ Monarquía constitucional na que o rei ten amplas competencias intervindo 
significativamente  no  goberno  do  país:  “  o  rei  goberna  a  través  dos  seus 
ministros”.

̶ Monarquía  parlamentaria na que o rei se limita a facer unha función simbólica 
e representativa: “o rei reina pero non goberna”.

̶ República presidencialista na que o presidente asume o poder executivo.

̶ República parlamentaria na que o só presidente asume funcións honoríficas e 
arbitrais.

l En canto a organización territorial do Estado pódese distinguir entre:

̶ Estado unitario no que existe un poder central. Dependendo da presencia que 
teñan as institucións territoriais, pode ser centralista ou autonómico.

̶ Estado federal que está formado pola unión de varios Estados que delegan 
unha serie de funcións e competencias ó goberno federal. 
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	l Morte de Carlos II sen herdeiros (1700). Deixa como sucesor a Felipe de Anjou, neto de Luís XIV.
	l Guerra de Sucesión (1700- 1714): Felipe de Anjou (apoiado pola Coroa de Castela, País Vasco e Navarra, e Francia), contra o arquiduque Carlos de Alemaña (apoiado pola Coroa de Aragón, Inglaterra, Países Baixos, e Austria.)

	6 - Felipe V e o centralismo borbónico.(1700-46)
	l Recoñecemento de Felipe V como rei de España: Paz de Utrecht (1713) e de Rastadt (1714).
	l Decretos de “Nova Planta” (1707- 1716)
	̶ Impuxo as leis da Coroa de Castela en todo o territorio español excepto en Navarra e o País Vasco.
	̶ Restableceu a Lei Sálica.
	̶ Reorganizou a administración: secretarías de despacho (antecedentes dos actuais ministros) e intendentes (responsables do exército e do fomento económico.)
	̶ Política exterior: Pactos de Familia con Francia.


	7 - Fernando VI (1746-59).
	l Política exterior: busca librarse tanto do dominio francés como do inglés.
	l Reorganiza a facenda real: Catastro do marqués de Ensenada.
	l Mellora e incremento da Armada Real: construción dos estaleiros de Ferrol e Cartaxena.
	l Concordato de 1753 ca Igrexa Católica: dereito de presentación do rei ó Papa dos candidatos á bispos.

	8 - Carlos III (1759- 88).
	l Forma gobernos dirixidos por ilustrados: Campomanes, Jovellanos, Floridablanca.
	l Funda as Sociedades de Amigos do País e 1º Banco de España chamado Banco de San Carlos.
	l Toma medidas de fomento da agricultura: mellora das sementes, aumento do regadío, colonización de Serra Morena.
	l Fomenta a industria: política proteccionista, fundación de talleres de tecidos e curtidos, manufacturas reais, de abastecemento do exército e de tabacos e panos.
	l Recoñece a honorabilidade dos traballos artesanais: Decreto de 1783: os traballos manuais son compatibles ca nobreza, e co desempeño das funcións públicas.
	l Apoia o comercio cos Decretos de libre comercio cas Indias ( 1765 e 1778).
	l Fomenta a educación: creación das escolas populares para aprender un oficio, das Academias, do Xardín Botánico, o Observatorio Astronómico, e do Gabinete de Historia Natural.
	l Crea plans de renovación urbanística, edificios públicos, e o sistema radial de carreteiras ( Floridablanca).
	l Dificultades:
	̶ Interiores: Motín de Esquilache (1766) debido ó receo da Inquisición e a radicalización dos ilustrados.
	̶ Exteriores: Guerra dos Sete Anos (1756-63) con Inglaterra.


	9 - A América colonial cos Borbóns.
	l Mantiveron as liñas básicas dos Habsburgo: dominio da metrópole, proteccionismo económico, e evanxelización ( reducións indíxenas).
	l Administración e goberno:
	̶ Ocupación efectiva dos territorios de California e Novo México en América do Norte, e das cuncas do Orinoco e Paraguai en América do Sur.
	̶ Creación do vicerreinado de Nova Granada e de Río da Prata, e das intendencias.

	l Actividades económicas e explotación do territorio.
	̶ Nacen os grandes latifundios. O desenvolvemento económico favoreceu a formación de grupos burgueses crioullos.
	̶ As Colonias exportan café, cacao, tabaco, azucre, e prata do Potosí en Perú e de Zacatecas en México. Estendese o cultivo da cebada, a vide, e a oliva.
	̶ O comercio exterior: España mantivo o monopolio, a Casa de Contratación do Comercio de Indias de Sevilla trasladouse de Sevilla á Cádiz en 1717. Pasouse do sistema de frotas e galeóns anual ó sistema de navíos soltos.

	l Guerras con Inglaterra e Portugal: saqueos de portos e cidades costeiras, cambios territoriais, incursións de bandeirantes...

	10 - A Galicia dos borbónica.
	l Os Borbóns en Galicia:
	̶ Felipe V creou a Intendencia do Reino de Galicia na Coruña.
	̶ Fernando VI construíu o Estaleiro e Arsenal de Ferrol (1746).
	̶ Carlos III: estableceu o servizo de Correos marítimos con América (1764), e autorizou o Libre comercio con América á cidade da Coruña (1765).
	̶ Dada a súa importancia estratéxica reforzaron as defensas costeiras con baterías e castelos. En 1719 os ingleses chegaron ata Marín e Pontevedra pero fracasaron con Ferrol repetidas veces.
	̶ Os fidalgos e comerciantes consolidaron a súa importancia no século XVIII: fixéronse co control do poder municipal e xudicial e as súas fontes de riqueza foron o comercio con América, a industria de salgaduras, e os foros.

	l A Ilustración en Galicia:
	̶ Actividade de eclesiásticos (Feijoó, Padre Sarmiento) e fidalgos (Cornide, Vicente do Seixo.)
	̶ Critican os privilexios dos nobres e dos eclesiásticos, a miseria do campesiñado, as malas comunicacións, e o atraso científico.
	̶ Propoñen a mellora das actividades agropecuarias, a defensa dos intereses pesqueiros galegos, e o fomento da produción artesanal, a educación, e a renovación científica.
	̶ Difunden as súas ideas a través do Real Consulado da Coruña (1785) e das Sociedades Económicas de Amigos do País ( a de Lugo é de 1785.)


	11 - A agricultura no Antigo Réxime.
	l Un sistema agrícola estancado. O sector agropecuario no Antigo Réxime caracterizábase por:
	̶ Predominio de sistemas de cultivo extensivos e de subsistencia, con abundante barbeito e co emprego de gran cantidade de man de obra, entre o 70 e o 80% da poboación.
	̶ Gandería en réxime extensivo sen ou con moi pouca estabulación.
	̶ Baixos rendementos pola deficiente ferramenta agrícola e o escaso emprego de fertilizante.
	̶ Os aumentos da produción debíanse ó aumento de terras postas en cultivo, non ó aumento de produtividade.
	̶ Crises cíclicas de colleitas debido ó esgotamento das terras e as condicións climáticas. Estas dificultades provocaban o aumento da mortalidade catastrófica. Unha vez superada a crise os superviventes dispoñían de maior proporción de terras cultivables, e volvíase a iniciar o ciclo expansivo.
	̶ Réximes de propiedade compartida. A maior parte da terra pertencía á nobreza e ó clero pero era traballada polo campesiño a cambio dunha renda. Estes campesiños tiñan certos dereitos sobre as terras como pasar o seu dominio útil de pais a fillos e non podían ser expulsados delas agás circunstancias moi especiais. En moitos casos a propiedade nobiliaria estaba protexida pola institución do morgado (pasaba enteira ó fillo máis vello que non podía vendela nin separala), e a propiedade eclesiástica estaba en “mans mortas” ( o mosteiro recibía terras dos seus devotos que non podía vender, só usufrutuar). Tamén era moi abundante a propiedade comunal dos concellos que era explotada polos campesiños pobres.


	12 - O poder político no Antigo Réxime.
	l Entre os séculos XVI e XVII o réxime político dominante en Europa foi a monarquía absoluta.
	l En todos os reinos europeos os monarcas impuxeron a súa autoridade, agás en Inglaterra, onde estiveron sometidos ó Parlamento.
	12.1 - O absolutismo monárquico.
	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.

	12.2 - O parlamentarismo inglés.
	l En Inglaterra as tendencias absolutistas da dinastía dos Estuardo provocaron grandes tensións co vello Parlamento medieval dos lores e dos comúns.
	l 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 monarca.

	12.3 - O pensamento ilustrado:
	12.3.1 - 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.

	12.3.2 - 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.

	12.3.3 - 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.

	12.3.4 - 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.

	12.3.5 - 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.



	13 - O liberalismo.
	13.1 - As orixes.
	l O liberalismo naceu como unha ideoloxía oposta ó modelo do Antigo Réxime.
	l 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. Os principios políticos do liberalismo.
	13.1.1 - 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.

	13.1.2 - 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.

	13.1.3 - 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.

	13.1.4 - 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.

	13.1.5 - 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.

	13.1.6 - 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.



	13.2 - 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.
	13.2.1 - O Estado Liberal de Dereito.
	l 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.

	13.2.2 - Existencia de Parlamentos ou Cámaras representativas.
	l Os Parlamentos ou Cámaras representativas creáronse para respectar os principios de separación de poderes e de representación da vontade colectiva.
	l 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.

	13.2.3 - Constitucións escritas e declaracións de dereitos.
	l 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 .
	l 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.

	13.2.4 - O Estado e a súa organización territorial.
	l As diferenzas respecto da forma de poder permiten distinguir varias formas de Estado:
	̶ Monarquía constitucional na que o rei ten amplas competencias intervindo significativamente no goberno do país: “ o rei goberna a través dos seus ministros”.
	̶ Monarquía parlamentaria na que o rei se limita a facer unha función simbólica e representativa: “o rei reina pero non goberna”.
	̶ República presidencialista na que o presidente asume o poder executivo.
	̶ República parlamentaria na que o só presidente asume funcións honoríficas e arbitrais.

	l En canto a organización territorial do Estado pódese distinguir entre:
	̶ Estado unitario no que existe un poder central. Dependendo da presencia que teñan as institucións territoriais, pode ser centralista ou autonómico.
	̶ Estado federal que está formado pola unión de varios Estados que delegan unha serie de funcións e competencias ó goberno federal.





