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TEMA 3: REVOLUCIÓNS BURGUESAS E NOVAS NACIÓNS   

3.1. A EUROPA DA RESTAURACIÓN
-Para evitar a revolución, as potencias europeas reorganizan o mapa de Europa.
-Non é posible a volta estricta á Europa prerrevolucionaria (Tocqueville,
Bismarck).

O Congreso de Viena (1815) e a nova orde europea  (mapa páx. 42;
documento páx. 62)
-Crea as bases territoriais e políticas da Restauración.
-Potencias: Austria, Rusia, Prusia, Gran Bretaña e Francia.

A Santa Alianza
-Coñecida polo nome do seu impulsor, o chanceler austriaco Metternich.
-Dereito das potencias a intervir en contra de calquera levantamento
revolucionario (creación dun sistema de seguridade colectiva).
-Reunións periódicas.
-En Francia, despois de Napoleón, restauración borbónica (Luís XVIII):

-Constitución outorgada (documento páx. 62).
-Liberalismo moderado.
-Mantemento dalgunhas conquistas revolucionarias (código civil).

-Gran Bretaña ten un sistema político parlamentario: tories/whig.

Os movementos revolucionarios de 1820
-Levantamentos contra a orde imposta no Congreso de Viena. Dobre compoñente:
liberal e nacional.
-España, Nápoles, Grecia (“cuestión de Oriente”), etc.
-España 1820: Levantamento de Riego, retorno á constitución de 1812, Trienio
liberal/Congreso de Verona, “100.000 fillos de San Luís”, volta ao absolutismo.

Os movementos revolucionarios de 1830
-Maior participación popular.
-Francia: fin da dinastía borbónica.
-Independencia de Bélxica.
-Polonia: movementos liberais e nacionalistas contra o Imperio ruso.
-Levantamentos en Italia: Parma, Módena e Toscana (reprimidos polo Imperio
austriaco) e nos Estados Pontificios.

3.2. A EMANCIPACIÓN LATINOAMERICANA
-Factores que explican os movementos independentistas:

-O exemplo das colonias do Norte.
-As ideas de liberdade procedentes da Revolución francesa.
-Debilidade española e portuguesa.

-Utopía da unidade latinoamericana. Simón Bolívar.

3.3. A REVOLUCIÓN DE 1848: A PRIMAVERA DOS POBOS (docs. páxs. 62-63)
-Vaga revolucionaria democrático radical que afecta á práctica totalidade dos
países europeos (agás Bélxica e Gran Bretaña), debido a:

-As ideas liberais e nacionalistas son xa bastante populares.
-O desenvolvemento das primeiras industrias crea malestar social.
-Crises de subsistencia: enfermidade da pataca, colleitas de cereal escasas,
suba de prezos, fame.
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A explosión parisiense e a II República francesa
-Esixencias dunha ampliación do corpo electoral. A represión política da
monarquía sobre os opositores provocou o estoupido revolucionario (febreiro):
Goberno provisional moderado, proclamación da II República francesa:

-Convocatoria de eleccións para unha asemblea constituínte.
-Sufraxio universal masculino.
-Liberdade de prensa.
-Abolición da escravitude.
-Creación de “talleres nacionais” para dar traballo ós parados.

-O peche polo goberno dos talleres nacionais provocou un novo estoupido
revolucionario por parte da poboación traballadora. O goberno sofocou a revolta
coa represión.
-Eleccións no mes de decembro: foi elixido Luís Napoleón Bonaparte (creación do I I
Imperio francés).

A revolución en Austria, Italia e Alemaña
-Austr ia :

-Destitución de Metternich
-Creación dunha monarquía constitucional e parlamentaria
-Levantamentos nacionalistas nos territorios controlados polo Imperio

austríaco (pobos eslavos, húngaros, italianos). Represión.
-Alemaña: intento fracasado de constituír unha asemblea (Parlamento de
Frankfurt) que elaborase unha constitución federal para todo os estados alemáns.

As consecuencias do 48
-Abolición do feudalismo.
-Creación de rexímenes parlamentarios:

-Constitucións moderadas.
-Sufraxio censatario.

-Triunfo da burguesía e derrota dos sectores populares.

3.4. NACIÓNS E NACIONALISMO
-As ideas nacionalistas procedentes da revolución do 48 callaron en:

-Os territorios alemáns e italianos. Unificación en 1870.
-Os pobos controlados por potencias estranxeiras (polacos, eslavos,
romaneses, húngaros, etc.). A súa situación non se vería solucionada, con
limitacións, ata a I Guerra Mundial.

A unificación alemana (mapa páx. 56; docs. páx. 64-65)
-Romanticismo e nacionalismo alemán.
-1815: Confederación alemana, dominada polo Imperio austriaco e por Prusia.
-Fracaso das revolucións do 48.
-Prusia será quen dirixa o proceso de unificación:

-Reino economicamente moi forte.
-1834: Creación da unión alfandangueira (“zollverein”).
-O mellor exército de Europa.
-Un personaxe clave: o chanceler prusiano Bismarck.

-O proceso de unidade desenvolveuse en tres fases, con conflictos contra outras
potencias que controlaban territorios italianos: Dinamarca, Austria e Francia.
-1870: Paz de París, creación do II Reich.

O Risorgimento italiano (mapa páx. 57; docs. páx. 66)
-Renacemento cultural e nacionalismo italiano.
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-Fracaso das revolucións do 48.
-Reino que promove a unificación: Piamonte-Cerdeña.
-Personaxe clave: Cavour, primeiro ministro de Piamonte.
-Unidade en varias etapas: Italia do Norte (Milán, Lombardía), sur de Italia
(Garibaldi e o Reino das Dúas Sicilias), Estados Pontificios.

Os Balcáns e a Cuestión  de Oriente
-1821: independencia de Grecia
-Pola súa situación estratéxica, é unha zona conflictiva: intereses rusos,
británicos, etc. Presencia austríaca e turca.

CONCEPTOS
Carta outorgada, expropiación, Europa da Restauración, equilibrio de poder,
sistema de seguridade, sistema Metternich, Santa Alianza, crioulo, motín de
subsistencia, Primavera dos pobos.


