
NACEMENTO DOS ESTADOS UNIDOS:

1 - A independencia das 13 colonias americanas:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

̶ Calquera persoa ao nacer goza dunha serie de dereitos naturais, individuais e 
intransferibles: á vida, á liberdade, á igualdade, á propiedade, a derrocar un 
goberno  inxusto,  á  defensa  legal,  e  á  liberdade  de  expresión,  asociación, 
prensa e relixión.  Eses dereitos foron recollidos en forma de enmenda  nunha 
Declaración dos Dereitos do Home que forma parte da Constitución e que foi 
feita a partir da Declaración de Dereitos de Virginia en 1877.

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

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

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

l As  consecuencias  da  independencia  do  Trece  Colonias  non  se  fixeron 
esperar:

̶ Desde  o  punto  de  vista  económico,  os  Estados  Unidos  de  Norteamérica 
liberáronse  das  trabas  mercantilistas  que  lles  impuña,  e  lanzáronse  a  un 
proceso de expansión económica e territorial,  á conquista do Oeste ,que os 
levou a converterse nunha gran potencia. 
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̶ Desde o punto de vista social, a burguesía asumiu o liderado dunha moderna 
sociedade de clases mentres outros Estados permanecían aínda na sociedade 
estamental.

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

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

l A Constitución de 1787 foi a primeira escrita da historia.

2 - Estados Unidos durante ou século XIX  

No  século XIX tiveron lugar dous procesos fundamentais  para os Estados Unidos: 
A expansión cara ao oeste e a guerra de secesión. O país medrou moito e comezou  un  
imparable desenvolvemento  económico.

2.1 - Crecemento demográfico debido a:  

– Á constante chegada de inmigrantes europeos, na súa maioría novas, procedentes 
sobre todo de Gran Bretaña, Irlanda e Alemaña.

– Á  alta taxa  de  natalidade.  A poboación  pasou  de  menos  de  catro  millóns  de 
habitantes en 1790 a sete millóns en 1810, trece millóns en 1830 e 132 millóns de  
habitantes en 1940.

2.2 - Crecemento económico sobre todo a partir da década de 1830.   

Iso  debeuse  á  dispoñibilidade  de  unha man  de  obra abundante  e  nova,  ó 
desenvolvemento  de innovacións  técnicas,  especialmente  na  industria  téxtil  e  na 
navegación a vapor, e a pronta aplicación dos métodos de división do traballo e produción 
en cadea nas fábricas.

A industria  téxtil  impulsou  a  industrialización  nun  primeiro  momento.  Despois,  a 
expansión das liñas férreas deu orixe a unha poderosa industria siderúrxica que pronto se 
converteu no motor do desenvolvemento económico.

2.3 - A expansión cara o Oeste efectuouse mediante:  

– A compra: en 1803 comprouse a Luisiana a Francia, en 1819  Florida a España e 
Alaska foi comprada aos rusos en 1867.

– A anexión e  a guerra: Texas foi  incorporada  en  1845,  mentres  que California e 
Novo México foron cedidos por México en 1848, tras a derrota na guerra (paz de 
Guadalupe- Hidalgo).
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– A colonización:  a  chegada  masiva  de  colonos  permitiu  a  expansión  cara  a 
o Oeste,  favorecida  polas grandes extensións de terras cultivables  e as  minas, 
sobre todo as de ouro de California.

– O ferrocarril: facilitou o asentamento da poboación nas novas terras e permitiu a 
especialización económica das diferentes zonas.

2.4 - O problema da escravitude e a guerra de Secesión.  

A Guerra de Secesión ou Guerra Civil  Estadounidense  foi  un conflito  significativo 
na  historia dos Estados Unidos de América, que tivo lugar entre os anos 1861 e 1865. 

Os  dous  bandos enfrontados foron  as  forzas  dos  Estados  do  Norte  contra  os 
 “Estados  Confederados  de  América,”  integrados  por  once estados  do  Sur que  se 
proclamaron independentes. O Norte era superior en poboación (dezanove millóns de 
habitantes,  fronte  ao  dez  millóns  do  Sur),  e  contaba  con  maior  riqueza  e  centros 
industriais.

Os  Estados  do  Norte  aboliron  a  escravitude  mentres  que  os  estados  do  Sur 
mantivérona xa que era a base das súas explotacións de algodón e tabaco.  En 1860, 
Abraham Lincoln (1809-1865) foi elixido presidente dos EEUU e opúxose á extensión 
da  escravitude  nos  novos  territorios  que  se  ían  integrando  no  país.  Mentres  tanto 
Jefferson  Davis (1808-1889)  foi  elixido  presidente  da Confederación  de  Estados  de 
América. Inmediatamente estalou a guerra civil. A guerra terminou coa vitoria do Norte.  
Deixou medio millón de mortos e centos de miles de feridos. Moitos territorios do Sur 
quedaron arrasados.

2.4.1 - A reconstrución.  

Foi o período posterior á guerra civil ou a Guerra de Secesión. A reconstrución do 
país requiriu  tempo e esforzo.  A pesar da lexislación que se promulgou en contra de 
a discriminación  racial,  o  problema  da integración  social dos  negros continuou 
enturbando a vida política estadounidense. Así, por exemplo, a escravitude foi abolida tras 
as a guerra pero ao retirarse o exército do Norte, o Sur suprimiu as leis favorables á 
poboación negra.

A agricultura de plantación entrou en decadencia, sobre todo pola competencia da 
produción algodoeira da India e Exipto, e porque no Sur de Estados Unidos apareceu 
unha clase de propietarios medios que introduciu novos cultivos e técnicas agrícolas máis 
modernas.

No  último  cuarto  do  século  XIX  produciuse  unha  fase  de 
extraordinario desenvolvemento  económico,  impulsado  por  grandes  homes  de 
empresa, como Rockefeller, que situaron ao país á cabeza do mundo capitalista.

A poboación medrou  rapidamente,  alcanzando  os  50  millóns  de  habitantes  en 
1880. Fortes continxentes de inmigrantes penetraron no país e continuaron a conquista do 
Oeste,  onde  se  crearon  novos  estados: Nevada (1864), Nebraska (1867)  e 
Colorado (1876).
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A partir  deste  período a  vida política comezou a  organizarse  en dous partidos, 
Republicanos e Demócratas.
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