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TEMA 4 
RESTAURACIÓN, LIBERALISMO E NACIONALISMO 

INTRODUCIÓN: 
  
Tras a derrota de Napoleón, Europa coñece unha nova etapa de loita pola imposición de dous modelos de Estado 
contrapuestos:  

 A volta ao modelo do Antigo Réxime: Monarquía Absoluta e sociedade estamental 
 A defensa do liberalismo xurdido nas ideas políticas da Ilustración e posto en práctica coas revolucións do 

século XVIII en EE.UU e Francia.  
Nun primeiro momento, desde 1815 a 1830, imponse o primeiro modelo e prodúcese a Restauración do Antigo 
Réxime. Tras as oleadas revolucionarias de 1830 e 1848, prodúcese a consolidación definitiva do sistema liberal. 

 
 

1-  A RESTAURACIÓN DO ANTIGO RÉXIME, 1815 1830. 
 
A derrota definitiva de Napoleón en 1815 abriu o camiño para o retorno do Antigo Réxime. As antigas monarquías 
desprazadas por Napoleón regresaron aos seus tronos e, salvo en Inglaterra, todos os Estados europeos suprimiron 
as constitucións liberais aprobadas nos anos anteriores e adoptaron réximes políticos autoritarios. 
 

 Congreso de Viena.  
 

Entre 1814 e 1815 as principais potencias vencedoras europeas reuníronse en Viena co fin de sentar as bases 
unha nova Europa despois das guerras desatadas pola revolución francesa e dos conflitos bélicos napoleónicos. Os 
participantes foron: 

 
• Potencias vencedoras: Austria, Prusia, Gran Bretaña e Rusia 
• Aliados: España, Portugal, Suecia 
• Francia  
 

Os obxectivos das monarquías europeas eran: 
 

• Evitar a volta á revolución e ás ideas liberais. 
• Asentar unha “nova orde” baixo a inspiración do Antigo Réxime. 
• Sentar as bases políticas e territoriais da Restauración en Europa.  
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Os resultados máis importantes do Congreso refírense á fixación dun novo mapa político de Europa, que 

respectaba só parcialmente os cambios producidos polas guerras.  
 

•   Imperio Austríaco: forte influencia na península italiana: 
•  Anexión do reino de Lombardía – Venecia 
•  Príncipes autríacos nos ducados de Parma, Módena e Toscana 
•  Anexión do Tirol, Iliria e Dalmacia 
•  Retorno dos Borbóns ó Reino das Dúas Sicilias. 
•  Confírmanse os Estados Vaticanos. 

•  Rusia: expansión cara u oeste: 
•  Finlandia 
•  Besarabia 
•  Reino de Polonia 

•  Prusia aumenta o seu territorio:  
•  Parte de Saxonia ( Branderburgo ), Pomerania e parte de Renania ( Westfalia ) 

•  Alemaña: Confederación Xermánica ( 41 estados diferentes ) 
•  Creación do reino dos Paises Baixos: Luxemburgo, Bélxica e Holanda 
•  Suecia: incorpora Noruega e parte de Finlandia 
• Dinamarca: anexión dos ducados de Holstein e Lauenburgo  

 
Na Europa da Restauración, o grupo dominante de potencias serán: 

 Rusia 
 Austria 
 Prusia 
 Gran Bretaña 
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 A Europa dos Congresos.  
Do Congreso de Viena saiu a nova orde europea. Nesta Europa da Restauración, o grupo dominante de potencias 

serán: 
 Rusia 
 Austria 
 Prusia 
 Gran Bretaña 

A política internacional que se acorda no Congreso de Viena vai estar sustentado no chamado Sistema 
Metternich ( 1º ministro austriaco ata 1848 ), sistema de seguridade continental contra calquera intento 
revolucionario sustentado en dous piares básicos: 

  
 Intervencionismo militar das potencias ante calquera situación que puxese en perigo o equilibrio 

continental ou calquera das monarquías restauradas. Para garantilo celebráronse catro congresos 
en distintas cidades europeas.  
 

o Congreso de Aquisgrán ( 1818 ): soluciona a evacuación militar de Francia. 
o Congreso de Troppau ( 1820 ):decide a intervención militar en Italia.  
o Congreso de Laybach (1821): contra o movemento liberal do Reino de Nápoles. 
o Congreso de Verona ( 1822 ): acordouse a intervención do exército francés, os Cen Mil Fillos 

de San Luís, contra o goberno liberal saido do pronunciamento de Riego en 1820 en España. 
 

 Sistema de alianzas que mantivese a situación creada na Restauración en Europa.  
o A Santa Alianza (Rusia, Prusia, Austria): Alianza doutrinal que propónguiarse por principios 

da relixión cristián co fin de intervir en calquera país co que xurdiran ameazas 
revolucionarias. 

o Cuádruple Alianza (Rusia, Prusia, Austria, Gran Bretaña + Francia ): Alianza militar 
 

2- O LIBERALISMO. 
 
A pesar dos esforzos da Restauración, a ideoloxía revolucionaria estaba xa arraigada en certos sectores da 
sociedade,sobre todo na burguesía e nos círculos intelectuais. No S. XIX o liberalismo converterase na ideoloxía da 
burguesía, que levará a cabo varias oleadas revolucionarias.  
 

 O liberalismo político.  
 
 As liberdades individuais: O liberalismo é unha corrente de pensamento político que ten coma obxectivo 

fundamental a salvagarda das liberdades do individuo.  
 Antecedentes: Os antecedentes das formulacións ideolóxicas do liberalismotemos quebuscalas: 

  … en pensadores ingleses do S XVII coma John Locke 
 … na Ilustración do S XVIII: Voltaire, Montesquieu,Rousseau … 
 … na súa posta en práctica no proceso da Independencia norteamericano e na Revolución 

Francesa.  
 … na difusión que Napoleón fixo das ideas liberais por toda Europa. 

 Principios políticos do liberalismo: 
  Liberdade do individuo coma dereito fundamental.  
 Dereitos e liberdades cidadás: defensa dos dereitos de asociación, pensamento e expresión, 

reunión, de liberdade relixiosa e de prensa, de propiedade privada … 
 Igualdade xurídica (ante a lei) que acaba coa desigualdade e os privilexios do sistema do 

Antigo Réxime. 
 Soberanía Nacional: a soberanía reside na Nación, entendida esta coma o conxunto dos 

cidadáns. Idea esta que está enfrontado á idea da orixe divina do poder absoluto dos 
monarcas do Antigo Réxime.  

 Sistema representativo: Os cidadáns teñen dereito á participación política dentro do sistema, 
acto que se leva  cabo a través do sufraxio censatario ( propio dos sistemas liberais do S XIX 
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e que limita o número de cidadáns que participan no sistema) ou universal ( propio das 
democracias do S XX e que estende a participación a todos os cidadáns) 

 División de poderes: Separación dos tres poderes, executivo ( goberno), lexislativo ( 
asemblea) e xudicial (xuices ) para evitar a tiranía ( lembremos a Locke e Montesquieu ) 

 Constitucionalismo: a constitución é o conxunto de regras de xogo básicas que definen o 
sistema (sexa este unha República ou unha Monarquía constitucional), é decir, é a súa lei e 
norma fundamental. Recolle de forma expresa os principios políticos liberais e os dereitos e 
deberes dos cidadáns.  

 Correntes: A posta en práctica destes principios políticos permite distinguir dúas grandes correntes no 
liberalismo do XIX:    
 

 Liberalismo moderado ou doctrinario: defende unha soberanía nacional moi limitada, ao compartila entre o 

rei e a asemblea de representantes electos, e uns dereitos políticos tamén moi limitados mediante o sufraxio 

censatario, que reserva o dereito á participación política para un curto número de cidadáns que cumprían 

certos requisitos económicos. Ademais son tamén partidarios de limitar as liberdades cidadás.    

 Liberalismo radical: ábrese camiño desde mediados do XIX, e é partidario da apertura de dereito á 

participación política  aínda que o sufraxio universal e sobre todo o feminino haberán de esperar moito 

tempo , e da plena asunción da soberanía nacional. O liberalismo radical supón o tránsito cara á democracia 

plena.  

 Liberalismo económico: O liberalismo é tamén unha doutrina económica que defende a non intervención do 
Estado en asuntos económicos e sociais. É a doutrina de "Laissez faire, laissez passer" de Adam Smith e David 
Ricardo, que afirman que a economía réxese por leis naturais e que esas mesmas leis corrixen por se soas os 
desequilibrios económicos que se poidan producir. Por iso rexeitan o intervencionismo do Estado, é dicir, que o 
Estado impoña normas para regular a economía, e iso para eles será unha condición indispensable para que a 
economía progrese. 

 
En definitiva co liberalismo as monarquías pasan de ser absolutas a constitucionais, e os individuos pasan de ser 

súbditos a cidadáns e, como tales, posuidores de dereitos inalienables, tal e como recoñecen as constitucións e as 

declaracións de dereitos. 

 As revolucións liberais. 
 
 Liberalismo e Restauración ,como xa dixemos, son dúas ideoloxías políticas e dous modelos de Estado totalmente 

opostos e que van estar en loita durante boa parte do S XIX. Este enfrontamento vauise facer palpable en tres 
grandes oleadas revolucionarias: 1820, 1830 e 1848, que finalmente acaban co caduco sistema do Antigo Réxime, 
salvando excepcións coma a de Rusia, que mantén o sistema feudal e o absolutismo dos zares ata principios do S XX ( 
ata a Revolución soviética de 1917 ) 
 

As revolucións de 1820: 
 
A volta do absolutismo a España con Fernando VII unha vez rematada a Guerra da Independencia en 1814, era xa 
inviable nun país arruinado. Así, en 1820 o comandante Riego dirixe a sublevación das tropas que en Cádiz 
esperaban a ser trasladas ás colonias españolas en América ( colonias que estaban en pleno proceso de 
independencia ). Iniciábase o chamado Trienio Liberal ( 1820-23) no cale estivo vixente a Constitución liberal de 
Cádiz de 1812. 
Este movemento revolucionario estendeuse a Portugal e Italia ( Piamonte e Nápoles ), pero o sistema Metternich ( 
sistema de Congresos e Alianzas ) entrou en acción: as potencias interviron para aplastar os movementos 
revolucionarios. 
Por outra parte, a cuestión de Oriente ( a debilidade do imperio turco ante os pobos dos Balcáns ( onde Austria e 
Rusia teñen intereses ) impulsa a independencia de Grecia en 1830  despois dunha revolta en 1820 . 
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As revolucións de 1830:  
 
O rei francés Carlos X  enfróntase ó Parlamento suprimindo a liberdade de prensa e disolvendo a Cámara.O pobo de 
París sublévase  ( “Os 3 días gloriosos “ de xullo de 1830 ) e noméase rei a Luís Filipe I de Orleáns, unha Monarquía 
burguesa constitucional sobre a base do sufraxio censatario. Isto supón a liquidación definitiva do Antigo Réxime en 
Francia. 
 
A revolución en Francia tivo unha ampla repercusión en toda Europa: 
 

 Independencia de Bélxica: Revolta liberal pero tamén nacionalista ( catolicismo, idioma, …) contra o dominio 
holandés  

 Gran Bretaña: Lei de reforma de 1832, que duplica o número de cidadáns con dereito a voto e a 
representación política.  

 Italia. Sublevacións contra Austria en Módena, Parma, Bolonia e os dominios pontificios.  Son o xermen da 
unificaión italiana  

 España: Á morte de Fernando VII ábrese un periodo de transformacións liberais ( reinado de Isabel II )  e de 
guerra civil ( guerras carlistas entre a raíña e o seu tío Carlos )  

 
A conclusión é clara: No segundo tercio do S XIX, o sistema liberal avanza en Europa Occidental ( Francia, Bélxica, 

Gran Bretaña,… ) mentres que o inmobilismo do Congreso de Viena e a Santa Alianza, é decir, da Restauración segue 
a negar o Liberalismo en Europa Oriental ( Austria, Prusia, Rusia )  

 
  
As revolucións de 1848: a “Primavera dos pobos” 
 
 Factores: Esta onda revolucionaria que se inicia en Francia está loxicamente influenciada polo seu contexto 

histórico, cuxos factores máis salientables son: 
• Avances do Liberalismo :  movementos revolucionarios de carácter radical e democrático. 

•  Soberanía popular 
•  Sufraxio universal masculino 
•  Igualdade social 

• Nacionalismo: “ A Primavera dos pobos”: os procesos de unificación ( Italia, Alemaña) ou independencia ( 
dentro do imperio austríaco )  

• Industrialización: malestar e conflictos sociais pola explotación dos obreiros  
•  Crise económica: 

• Agrícola: 
•  Enfermidade da pataca ( alimento básico ). Catástrofes como a de Irlanda:                                                                                    

pasa de 8,5 a 6 millóns de habitantes en 5 anos 
• Crise cerealística en 1845-47. 
• Aumento dos prezos de produtos básicos. 

• Industrial : crise na demanda de produtos manufacturados por parte dunha poboación                      
afectada pola crise. 

 
 A revolución en Francia.  

• Revolución de febreiro:    Luis Filipe de Orleáns, monarca desde a revolución de 1830, abdica  proclamándose 
a II República ata 1851. Esta pequena etapa republicana ten unha especial trascendencia debvido ás medidas 
que se tomaron: 

• Sufraxio universal masculino: pásanse de ¼ de millón de votantes a uns 8 millóns. 
• Dereito á folga e xornada laboral de 10 horas. 
• Liberdade de prensa 
• Abolición da pena de morte e da escravitude nas colonias 

• Revolución de xuño: A insurrección dos traballadores ante o peche dos talleres nacionais ( 120.000 parados ) 
ten como resposta unha dura represión: 500 traballadores mortos, 12000 detidos e 4500 deportados a 
Alxeria.  
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É a separación política definitiva  
da clase burguesa da traballadora ou proletaria:  

do liberalismo  
e do movemento obreiro  

( socialismo,comunismo  anarquismo) 
En Decembro, Luis Napoleón Bonaparte é elexido presidente  da República e tras un golpe de Estado en 1852 
comenza o Segundo Imperio. 
 
 Onda revolucionaria por Europa:  

• Austria:  
• Destitución de Metternich  
• Instáurase unha monarquía parlamentaria e constitucional con Francisco Xosé I ( 1848-1916) 
• Abolición da servidume dos campesiños 
• Levantamento das nacionalidades do imperio freadas polo autoritarismo austriaco: 

• Pobos eslavos ( checos, eslovacos, serbios ) 
• Húngaros 
• Reinos Italianos: establecemento dunha monarquía constitucional no Reino de Piamonte, 

que sería o berce da unidade italiana 
• Alemaña: inicio dun proceso de unificación: 

• constitución por parte dos estados alemáns dunha asemblea nacional que convoca e  eleccións por 
sufraxio universal 

• Constitución federal para toda Alemaña  
• Federico Guillerme de Prusia rechaza a coroa que lle ofrece o Parlamento de Frankfurt e   négase a 

aceptar a constitución 

 
 Consecuencias das revolucións de 1848: 

• Liquidación definitiva do feudalismo ( a excepción da Rusia tsarista ) 
• Establecemento na maioría de   Europa de: 

• Réximes parlamentarios 
• Constitucións moderadas 
• Sistema electoral censatario 

• Culminación do proceso de consolidación do liberalismo iniciado na Revolución Francesa de 1789 e   seguido 
polas oleadas revolucionarias de 1820-30 

• Triunfo da burguesía frente ós sectores máis radicais e democráticos ( obreiros, clases populares ,… ) 
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3- OS NACIONALISMOS: ALEMAÑA E ITALIA. 
 
 Concepto de Nacionalismo: 

Os cambios ideolóxicos propostos 
 Polos pensadores ingleses do S XVII 
 Pola Ilustración no S XVIII 
 Polo Liberalismo burgués nas revolucións políticas desde a independencia de EEUU en 1776 

ou a Rev Francesa de 1789  ata as vagas revolucionarias do S XIX ( 1820 – 1830 – 1848 ) 
estiveron ligados ao concepto de nación por principio, pois opoñían poder absoluto do monarca  e a lexitimidade 
dinástica do mapa europeo á soberanía nacional, que emanaba de todos os ciudadáns.  

A nación concíbese coma unha comunidade con conciencia de compartir un pasado, unha cultura, un  
territorio e una lingua comúns, e con ambicións de plasmalo no terreo político mediante a súa identificación cun 
Estado.  

Unha corriente xeralizada en Europa coincide en apelar ó sentimento nacional para buscar a independencia 
fronte ó poder dos Imperios e intentar salvar os obstáculos para acadar ou reforzar a unidade política da nación.  
 
 Tipos de Nacionalismo: 

 
 Disgregadores: Pobos sometidos á dominación estranxeira, que buscan a emancipación, a independencia e a 

creación dun Estado propio: 
  polacos, dominados por Rusia 
  eslavos, maxiares e zonas do norte de Italia, dominados polo Imperio Austrohúngaro 
  pobos balcánicos ( romaneses, búlgaros, serbios, bosníacos, macedonios, albaneses, …), 

dominados polo Imperio Turco  Otomano. 
 Integradores: Procesos de unificación de numerosos estados en realidades máis amplas. É o caso de Italia e 

Alemaña  
 
 A unificación de Italia( 1859 – 70 ):  

 
O Risorgimento é un Movemento liberal e nacionalista italiano que ten coma obxectivo a unidade italiana 

partindo do reino do Piamonte. É un proceso de afirmación cultural e política que levará á unificación e creación 
dun estado liberal en Italia en trono ó reino do Piamonte é ó seu rei Víctor Manuel. 

  Os seus antecedentes podemos atopalos no sentimento nacionalista de unidade italiana durante a conquista 
napoleónica e na  Revolución de 1848 ( A Primavera dos Pobos ). 

O Risorgimento está liderado por un grupo de intelectuais coma Cesare Balbo, Massimo D'Azzeglio ou Camilo 
Di Benso (Conde de Cavour) 

Ante esta idea de unificación, preséntanse varias posturas: 
 Os sectores conservadores ( burgueses, industriais, nobres coma Cavour )propoñen unha 

Federación de estados presidida polo Papado 
 As clases populares, dirixidas por Mazzini ou Garibaldi perseguen unha República 

democrática. 
  O imperio austríaco, coma non podería ser doutro xeito, presenta a súa máxima oposición. 

 
O Reino de Piamonte-Sardeña é unha monarquía constitucional e o territorio italiano con máis desenvolvemento 

económico. Será o motor da unidade co rei Victor Manuel e o seu 1º ministro Conde de Cavour, buscando o apoio 
internacional contra o poder austriaco na Francia de Napoleón III.  

 
As fases do proceso poderían ser: 

 1859: victorias ante Austria e anexión da Lombardía 
 1860: incorporación do Norte de Italia primeiro (Parma,Módena,Toscana e parte dos Estados Pontificios ) e 

logo Garibaldi e os seus Camisas Vermellas apodéranse do Sur de Italia ( Nápoles e Sicilia ) 
 1861: Victor Manuel é proclamado Rei de Italia 
 1866 -1870: Primeiro incorpórase o Venetto ( Venecia ) e logo tómase Roma, nova capital do novo Estado 

italiano. 
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 A unificación de Alemaña ( 1864-71):  
 
A pesares da non existencia dun estado alemá unificado como tal, o nacionalismo xermano ten uns 

antecedentes moi arraigados e fortes: 
 
 Sentimento nacional alemán con raíces na Ilustración e no Romanticismo, e entroncado co pasado imperial 

alemán medieval ( O Sacro Imperio Romano Xermánico ). Este sentemento potenciouse coa Revolución 
Francesa e foi avivado pola revolución de 1848. 

  Presenza arredor da Confederación de estados alemáns de: 
o  Norte: Prusia 
o  Sur: Austria 

  Zollverein ( 1834 ): unión aduaneira dos estados alemáns do norte, liderada por Prusia. 
  O reino de Prusia tomou a iniciativa da unificación: Guillerme I e Otto von Bismarck ( primeiro ministro, 

chamado o Chanceler de Ferro )  
 

O proceso de unificación pasa por estas fases: 
• 1864: Guerra contra Dinamarca :  

•  polos ducados de Schleswig e Holstein. 
• 1866: Guerra contra Austria :  

•  Polo control do Norte con Austria.  
•  Prusia móstrase superior  política e  militarmente a Austria 

•  1867: Confederación da Alemaña do Norte: Prusia e 21 estados alemáns con 2 cámaras: 
•  Bundesrat ( Consello ): representación dos estados federados 
•  Reichstag ( Parlamento ): deputados elexidos por sufraxio universal masculino 

•  1870: Guerra contra Francia: conquista de Alsacia – Lorena , na fronteira entre os 2 países. 
•  1871:  proclamación en Versalles do Imperio Alemán: o II Reich  
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O novo Estado alemán tomou unha estrutura federal, cun sistema parlamentario liberal. Alemaña entra de cheo nun 
proceso de industrialización chegando a converterse na primeira potencia económica de Europa antes de fins do S 
XIX. 

 
Fonte dos mapas: kalipedia.com 


