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1. Recoñecemento de Filipe V como rei 

En 1701 o novo rei Filipe V de Borbón, herdeiro de Carlos II de Habsburgo, foi aceptado 

triunfalmente e recoñecido como rei polas Cortes de Castela. Pouco despois viaxou a Aragón, 

Cataluña, Sicilia, Nápoles e Milán, onde tamén foi recoñecido como rei xurando respectar en 

cada sitio os seus antigos privilexios. 

Que V.M., como rei que é destes reinos de Castela, de León, de Granada e dos demais reinos e 

señoríos da Coroa de Castela, xura a Deus e aos Santos Evanxeos (...) e promete pola súa fe e 

palabra real ás cidades e vilas, representados aquí polos seus comisarios, e ás outras cidades, vilas 

e lugares destes reinos que representan e a todas e cada unha delas como se fosen nomeadas en 

particular, que gardará o patrimonio e señoríos da Coroa Real destes reinos segundo e como polas 

Leis das Partidas e as outras destes reinos (...). E ademais V.M.  confirma ás ditas cidades, vilas e 

lugares e a cada unha delas as súas liberdades, franquezas, exencións e privilexios (...). Logo que se 

leu este xuramento (...) S. M. en pé quitouse o sombreiro e puxo a man dereita na cruz que estaba 

sobre o misal (...) e dixo en voz alta: así o digo, prometo, confirmo e xuro (...). Os prelados, grandes, 

títulos e comisarios das cidades e vilas de voto en Cortes (...) en voz e nome destes reinos (...) 

recoñecen, teñen e reciben ao católico monarca don Filipe V por rei e señor natural destes reinos de 

Castela e León e de Granada e de todos os demais reinos e señoríos a el suxeitos. 

Xuramento e preito homenaxe que os reinos de Castela e León fixeron ao rei Filipe V. 8-5-1701 

[cast.] 

 

2. Razóns da rebelión valenciana contra Filipe V 

O testamento de Carlos II provocou unha forte resistencia na Coroa de Aragón,  temerosa da 

política centralizadora que representaban os Borbóns. Estas razóns levaron a prestar o seu 

apoio ao pretendente, o arquiduque Carlos de Austria durante a Guerra de Sucesión iniciada 

en 1700.   

En primeiro lugar estaba a lembranza da casa de Austria, baixo a que viviran de modo tranquilo e 

próspero desde había moitos anos. Ademais, sentíanse arrastrados de modo poderoso no seu 

corazón cara a aqueles príncipes pola súa extraordinaria dedicación en protexer constantemente e 

loitar pola defensa da dignidade da relixión católica. Pola contra, odiaban ao pobo francés, por mor 

dos antigos enfrontamentos e envexa do seu valor, de modo que os que fixeran moitas guerras 



contra aquel pobo, dificilmente soportaban que un príncipe procedente daquela nación tan inimiga 

os mandase, porque parecía que isto era máis un sometemento que un exercicio de poder. 

Aumentaban a antipatía os comerciantes, e outra incontable multitude de franceses que realizaban 

nalgunhas provincias de España un negocio vil e sórdido, como era arramplar co ouro e a prata e 

levalo a Francia (...). 

Comezouse a discutir a escondidas en todas partes, entre os homes do pobo, especialmente co apoio 

dos frades de determinadas ordes e algúns cregos do pobo, sobre o dereito do arquiduque de Austria 

e adxudicarlle o poder de España case sen discusión nas súas xuntanzas, (...) e sen ter en conta o 

xuramento de fidelidade (...) lanzáronse a unha aberta rebelión.  

Xosé Manuel MIÑANA. A Guerra de Sucesión en Valencia. 1752 [cast.] 

  

3. Creación da Audiencia de Barcelona 

Como consecuencia da rebelión dos cataláns contra Filipe V, unha vez gañada a guerra, o 

monarca substituíu as institucións políticas particulares (Cortes, Deputacións, Consellos) por 

unhas novas inspiradas en modelos casteláns. As aduanas interiores foron suprimidas e os 

seus tribunais xudiciais foron modificados mediante a creación de Audiencias, a imitación 

das de Castela, en Zaragoza, Valencia, Mallorca e Barcelona; así mesmo, o castelán 

substituíu ao catalán como lingua na administración. 

1. Por decreto de 9 de outubro (...), pacificado enteiramente polas miñas armas o principado de 

Cataluña, tocaba á miña soberanía establecer goberno nel (...) e a este fin (...) resolvín que no 

referido principado se forme unha Audiencia, que presida o capitán xeneral ou comandante xeneral 

dos meus exércitos, de maneira que os despachos, despois de comezar co meu ditado, prosigan no 

seu nome (...). 

2. A Audiencia xuntarase nas casas que antes estaban destinadas para a Deputación (...). 

4. As causas na real Audiencia resolveranse en lingua castelá. 

FILIPE V. Nova Planta da Real Audiencia do Principado de Cataluña. 16-1-1716 [cast.] 

 

4. A Intendencia do reino de Galicia 

Foi creada en 1712 e funcionou ata 1775, con sede na Coruña. O intendente tiña amplas 

funcións en temas relacionados co exército, facenda, xustiza e policía. A Intendencia 

converteuse, no século XVIII, na principal institución potenciadora do desenvolvemento 

económico de Galicia, aínda que seu funcionamento foi desigual.  

Don Filipe, pola graza de Deus rei (...). Por canto teño decidido establecer nos meus reinos, 

provincias e exércitos intendentes que entendan en cuestións de xustiza, policía, facenda e guerra, e 

sendo conveniente que elixa persoa que sirva de Intendente do reino de Galicia e das súas tropas, 



tendo en conta que as circunstancias que se requiren para o cargo concorren en vós, don García 

Ramírez de Arellano, noméovos Intendente do referido reino de Galicia e das súas tropas. E quero, e 

é a miña vontade, que residades na cidade da Coruña. 

FILIPE V. Nomeamento de intendente para o reino de Galicia. 10-8-1718 [cast.] 

 

5. Ataque inglés a Vigo en 1719 

Nos intentos de Filipe V de recuperar pola forza das armas os territorios perdidos nos tratados 

de Utrecht-Rastadt estivo o intento de invadir Escocia. Os ingleses perseguiron a flota 

española, que atacou numerosos portos e decidiu conquistar Vigo, que capitulou ante a 

imposibilidade de resistir. Pero a imposibilidade de manter as conquistas e a resistencia 

popular fixeron que os ingleses abandonasen as posicións pouco tempo despois. 

A expedición inglesa (...) divisaba as costas de Galicia o 19 de outubro. Entrou no porto de Vigo e, a 

tres leguas da cidade, poñendo pé en terra unha partida de granadeiros, ordenados en formación de 

batalla, deron motivo aos paisanos para que fixeran lume nas montañas. Os naturais querían 

defender o país, pero era tanta a distancia e tan dilatado o terreo que non podían impedir que os 

inimigos desembarcasen o resto das tropas, que foran adiantando posicións e tomando postos clave 

para ocupar a poboación. Debido á escasa guarnición que a protexía (...) os cidadáns tiveron que 

renderse. Deste modo, o brigadier Honivod entrou en Vigo con 800 homes e ocupando tamén o forte 

de San Sebastián, desembarcaron o día 14 cincuenta morteiros de bombas e formaron unha batería 

contra o castelo. Os españois estiveron resistindo o inmenso fogo dos inimigos, pero como estes 

puxeran en terra máis artillería para formar outra batería, comprenderon que non era posible 

resistir a tanta forza. Xa que logo, os defensores resolveron tratar da capitulación, efectuada o día 

21.  

Frei Nicolás Xesús de BELANDO. Historia civil de España. 1744 [cast.] 

 

6. Un día na vida do primeiro Borbón de España 

Viúvo da súa primeira muller, Filipe V casou en segundas nupcias coa italiana Sabela de 

Farnesio, muller voluntariosa e intrigante que logrou situar en privilexiadas posicións aos 

seus fillos Carlos e Filipe. A exaltada sexualidade do monarca e o seu acentuado carácter 

monógamo provocaba o asombro dos cortesáns. 

O rei [Filipe V] e a raíña [Sabela de Farnesio] sempre tiveron as mesmas habitacións, espazos 

comúns para os mesmos usos, a mesma mesa, facendo sempre xuntos as mesmas cousas; non se 

separan nunca, agás por esixencias curtas, raras, indispensables. As audiencias que conceden son 

dos dous ao mesmo tempo e chegan a ter os lugares escusados no mesmo sitio. Non sae un sen o 

outro, van aos mesmos lugares de viaxe ou de paseo, nunha gran carroza, os dous solos. Comen do 

mesmo modo pola mañá e pola noite, non admitindo á súa mesa a ninguén e o mesmo Príncipe, por 

esixencias da viaxe, terá comido cos seus pais cinco ou seis veces na súa vida. 



Dormen os dous no mesmo leito, e se lles ocorreu ter aos dous febre ao mesmo tempo, sen consentir 

en separarse, nin sequera nunha cama instalada ao lado. Neste leito común é onde eu os teño visto; 

ten escasamente catro pés de ancho, de columnas e moi baixo. O rei estivo hai cinco anos enfermo 

de gravidade e, durante varios meses, a raíña deitouse sempre no mesmo leito. Durante os partos da 

raíña, o rei non prescinde do seu leito común e ata dous días antes da morte da defunta raíña 

[María Luísa de Savoia], o Monarca mantivo este costume. 

Ás oito da mañá, Valois, axuda de cámara que veu co rei a España, e a ama de cría da raíña, entran 

cunha bandexa de ovos frescos. Co ruído que fai o rei espertándose e tomando o almorzo, esperta a 

raíña. Descorren os cortinóns. A cama e os asentos inmediatos están cheos de papeis e de libros. 

Tamén hai un costureiro. Ponse cada un a súa bata de cama; o rei, apoiado nun montón de 

almofadas, e a raíña, sentada no leito, rezan e len xuntos libros de devoción. A continuación o rei 

repasa papeis oficiais e a raíña borda tapicería. Sobre as dez chaman ao marqués de Grimaldi, que 

despacha no oco da cama. Isto é o que se chama traballar co rei. 

Un pouco antes do mediodía o rei salta da cama (...) e a raíña érguese. (...) Logo de recibir ás 

audiencias (...) volven á súa cámara (...), asisten xuntos á misa sen saír das súas habitacións 

interiores (...) e a comida sérvese pouco despois da misa.. (...) Logo saen ao salón público, onde se 

atopan coas persoas do seu séquito. (...) Saen en carroza e (...) remata a caza (...) toman unha 

colación  lixeira, sen cerimonia, e o rei non toma máis que pan. (...) Cean entre nove e dez da noite 

(...). Haxa confesión ou non, len xuntos ata deitarse entre media noite e as dúas da madrugada. 

Luís de ROUVROY, Duque de SAINT-SIMON. Cartas e despachos da embaixada de España. 

1721 [francés] 

 

7. O menú rexio 

O exceso nas comidas dos monarcas era algo habitual no Antigo Réxime, e no século XVIII 

figuran novos ingredientes, destacando o consumo do chocolate. 

A comida sérvese pouco despois da misa. As doncelas collen os pratos á porta e a camareira maior 

colócaos sobre a mesa. Dúas damas de palacio e dúas señoras da garda serven as bebidas e a 

vaixela xeonllo en terra. O marqués de Santa Cruz asiste sempre, así como os dous primeiros 

médicos das SS MM. Isto é o indispensable. Os que teñen dereito a presenciar a comida son: o 

cardeal Borgia, que rara vez falta; o marqués de Villena, que se lle ve ás veces; e o duque de San 

Pedro, máis raramente. Estes tres señores son mordomos maiores do rei, da raíña e da raíña viúva. 

Os primeiros cirurxiáns, os boticarios das SS MM e os tres axudas de cámara das habitacións 

privadas asisten cando o desexan. Nunca ninguén máis, sexa quen sexa. O mesmo na cea. 

O rei come moito, facendo rotación duns quince manxares, sempre os mesmos, e todos moi sinxelos. 

Na comida e na cea come sempre a mesma sopa quente, feita con máis viño que auga, xemas de ovo, 

azucre, canela, noz moscada e cravo. Bebe pouco e sempre de Borgoña vello. Os venres non come 

máis que cinco ou seis veces ao ano, e os días de xaxún el e a raíña almorzan lixeiramente e toman 

chocolate. É unha tolerancia establecida que prevalece de tal modo en España que se asombran se 

se lles di que iso non é xaxuar. A raíña come menos que o rei, pero gústalle moito a boa cociña; 



come de todo e rara vez os mesmos pratos que o rei; bebe viño de Champagne e con frecuencia de 

vixilia. É moi experta en tabaco, que toma en gran cantidade; en cambio o rei non o usa nunca e 

cústalle gran traballo acostumarse a que o use a súa muller, que lamenta bromeando non ser capaz 

de facer este sacrificio polo seu marido. A comida é longa e a conversa continua. A raíña mostra 

nela graza e bo humor. Fálase de todo tipo de cousas e,. ás veces, este número reducido de persoas 

tratan cousas útiles e desenvolven o inxenio. 

Luís de ROUVROY, Duque de SAINT-SIMON. Cartas e despachos da embaixada de España. 

1721 [francés] 

 

8. Abdicación e retorno de Filipe V 

En 1724, o rei Filipe V abdicou argumentando motivos de orde ultraterrea, aínda que moitos 

sinalaban como móbil máis probable a posibilidade de herdar a Coroa de Francia se Luís XV 

falecía sen herdeiros. O reinado de Luís I foi moi breve (xaneiro-agosto de 1724) e tras a súa 

morte, Filipe asumiu de novo as tarefas de goberno. 

Considerando, de catro anos a esta parte, con particular reflexión e madurez as miserias desta vida 

polas enfermidades, guerras e turbulencias que Deus me foi enviando nos vintetrés anos de reinado, 

e considerando tamén que o meu primoxénito don Luís, príncipe xurado de España, ten idade 

suficiente, xa casado e con capacidade, xuízo e prendas bastantes para rexer e gobernar con acerto 

e xustiza esta Monarquía, decidín apartarme absolutamente do goberno e manexo dela, renunciando 

con todos os seus Estados, reinos e señoríos, no mencionado príncipe don Luís, o meu fillo 

primoxénito, e retirarme coa raíña, en quen atopo un ánimo disposto e vontade de acompañarme 

gustosa a este palacio e retiro de San Ildefonso, para servir a Deus e, desembarazado de todos estes 

coidados, pensar na morte e solicitar a miña salvación. Isto participo ao Consello para que, á súa 

vista, avise onde conveña e faga chegar a noticia a todos.  

FILIPE V. Real Decreto. 10-1-1724 [cast.] 

 

Con motivo do fatal golpe experimentado pola morte do meu querido fillo don Luis I, presentoume o 

Consello de Castela, coa maior insistencia, a obriga de restituírme ao dominio destes reinos, como 

rei natural e propietario deles, con tan importantes fundamentos de xustiza e de conciencia (...) que 

me resulta indispensable, polo amor que teño aos meus vasalos, conformarme co seu ditame, 

sacrificando a miña quietude e retiro por atendelos e non deixalos no desamparo que quedarían se 

non o fago, reservándome (se Deus me dá vida) deixar o goberno destes reinos ao Príncipe 

[Fernando], o meu fillo, cando teña a idade e a capacidade suficiente.  

FILIPE V. Real Decreto. 8-9-1724 [cast.] 

 

9. Un auto de fe 



No século XVIII, a Inquisición seguía perseguindo as manifestacións e doutrinas relixiosas 

heterodoxas, así como as publicacións consideradas perigosas para a fe e as desviacións na 

conduta moral. Como en séculos anteriores, continuaron realizándose os actos públicos de 

castigo aos condenados, os autos de fe. 

 

RELAXADOS EN ESTATUA (...) 3. María Branca Rodríguez (alias) Branca Núñez (...), natural da 

vila de Monforte, no reino de Galicia, veciña desta corte, de exercicio Mestra de nenas, de estado 

viúva, de idade de 58 años, que faleceu no cárcere, foi condenada a que saíse ao auto en estatua que 

representase a súa persoa, con sambenito e coroa de chamas, e os seus osos fosen exhumados e 

relaxados coa súa estatua, por herexe xudaizante, negativa e convicta (...). 

 

RELAXADOS EN PERSONA (...) 9. Manuel Custodio de Soto e Herrera (alias) Manuel de Guzmán 

Castro e Herrera, natural da cidade de Granada (...) e veciño desta Corte, de estado solteiro, sen 

oficio, de idade de 19 anos, foi condenado a que saíse ao auto, con sambenito e coroa de chamas, 

por herexe xudaizante, negativo e convicto, impenitente e temerariamente pertinaz nos seus erros e 

blasfemo herético; e manténdose así (...) o seu corpo foi atado a un pau e entregado vivo ás chamas 

do lume. 

Relación dun auto de fe en Madrid.  20-2-1724 [cast.] 

 

10. O primeiro Pacto de Familia entre os Borbóns de España e Francia 

No contexto da guerra de sucesión de Polonia, España ofreceuse a apoiar a Francia a cambio 

de que esta recoñecese os dereitos dos infantes Carlos e Filipe nas posesións italianas, así 

como de facer presión sobre Inglaterra para que devolvese Xibraltar. 

Art. 1. Haberá entre as SS MM, os seus herdeiros e sucesores, reinos, señoríos e vasalos en calquera 

parte do mundo que sexa, unha unión, amizade e alianza xeral e perpetua, e, como consecuencia, 

cada un fará todos os esforzos para contribuír con sinceridade e eficacia a todo o que poida ter 

relación ao honor, gloria e aos intereses dun e outro. (...) 

Art. 2. (...) Se algunhas das ditas Maxestades fose atacada, turbada ou insultada por calquera 

potencia e baixo o pretexto que sexa, promete e obriga ao outro a obter ao seu aliado unha xusta, 

rápida e debida satisfacción. (...) 

Art. 3. A S.M. Cristianísima constitúese como garante dos dereitos do infante don Carlos sobre os 

Estados de Parma e Plasencia e sucesión de Toscana (...). 

Art. 4. Se par a iso mediasen hostilidades con Inglaterra, o Rei Cristianísimo fará causa común coas 

S.M. Católica. 



Art. 6. A S.M. Cristianísima empregará os oficios máis activos para empeñar ao r ei da Gran 

Bretaña a restituír o máis pronto posible á S.M. Católica a praza de Xibraltar (...). 

Art. 14. O presente tratado quedará no maior secreto todo o tempo que as partes contratantes 

consideren conveniente aos seus intereses, e mirarase desde hoxe como un Pacto de Familia 

perpetuo e irrevogable que debe asegurar para sempre a máis estreita amizade entre as SS MM 

Católica e Cristianísima. 

Tratado do Escorial. 7-11-1733 [cast.] 

 

11. A Compañía Comercial de Galicia 

Para potenciar a renovación do comercio, a Coroa concedeu o monopolio do pau de 

Campeche, unha tintura para os tecidos, á Real Compañía Comercial de Galicia. Pero a 

debilidade da burguesía comercial galega, a resistencia británica, e a oposición dos 

comerciantes de Sevilla e Cádiz, impediron que o proxecto funcionase.  

O rei. Por canto a cidade da Coruña, por si e no nome do reino de Galicia, presentoume que ten 

formado cos naturais unha compañía de Comercio (...), teño a ben aprobar o establecemento desta 

Compañía e concedela por un período de cincuenta anos, para cortar e almacenar, na provincia de 

Iucatán ou Campeche, e conducir a estes reinos todo o pau que fose preciso para provisión (...). 

16º. En consideración aos gastos que terá que executar esta Compañía para o establecemento do 

corte, condución e custodio do pau (...) concédolle que poida enviar cada ano, polo termo de 

cincuenta, ao porto de Campeche, desde o da Coruña ou doutro do reino de Galicia, dous navíos de 

rexistro de trescentas toneladas cada un, de corenta a cincuenta canóns montados, ben tripulados e 

armados en guerra, cargándoos de froitos e xéneros destes reinos e demais de Europa (...), 

satisfacendo a Compañía os dereitos que houbese á miña Real Facenda, como deberían satisfacelos 

se saísen do porto de Cádiz. 

FILIPE V. Real Cédula. 1734 [cast.] 

 

12. Causas do atraso científico 

Unha das preocupacións permanentes dos ilustrados foi a necesidade de fomentar a educación 

e a renovación científica, analizando previamente as causas do atraso xeral que sufría España. 

A primeira é o curto alcance dalgúns dos nosos profesores (...). 

A segunda causa é a preocupación que reina en España contra toda novidade (...). 

A terceira causa é o concepto errado de que todo o que nos presentan os novos filósofos redúcese a 

unhas cantas curiosidades inútiles (...). 



 A curta causa é a diminuta ou falsa noción que teñen aquí moitos da filosofía moderna, xunto coa 

ben ou mal fundada preocupación contra Descartes (...). 

A quinta causa é o celo, pío si, pero indiscreto e mal fundado; un vano temor a que as novas 

doutrinas traian algún prexuízo á relixión (...). 

A sexta e derradeira causa é a emulación (tal vez se lle podería dar un nome peor), xa sexa persoal, 

nacional ou fraccionaria. 

Bieito Xerónimo FEIXOO. Causas do atraso que se padece en España en orde ás ciencias 

naturais. 1745 [cast.] 

 

13. Superstición e credulidade  

A poboación do Antigo Réxime era basicamente campesiña, moi pobre e maioritariamente 

analfabeta, profundamente relixiosa, conservando numerosas e variadas prácticas supersticiosas. 

O meu pai era moi crédulo e moi supersticioso. Sabía mil cosas das bruxas, e contábanolas coa maior 

sinceridade do mundo cando estaba de cháchara. Falaba de aparicións de almas, de trasnos e de 

lugurmantes, que na súa idea e na fe dos do país eran uns entes daniños, que causaban as tempestades 

e os raios. Dicía ter visto moitas veces multitude de luces e defuntos, e afirmaba que andaban de noite 

dentro e ao redor das Igrexas. O diaño para el era moi visible, e sempre en figuras espantosas e 

horribles; no cal ía moi conforme coa crenza vulgar (...). Cando tronaba, poñía encima da mesa un 

coitelo enclavado, collía a vasoira do forno e subía correndo a poñela encima do tellado e dicía non sei 

que palabras para preservar dos raios e tempestades á casa. 

Xoán Antonio POSSE. Historia biográfica. 1835?  [cast.] 

 

14. Concesións aos reis de España sobre a provisión de cargos eclesiásticos  

Fernando VI lograba un importante triunfo de carácter regalista cando o Papa Benedito XIV 

asinaba co monarca español un Concordato no que se concedía ao rei a capacidade de propor 

persoas para ocupar cargos eclesiásticos. 

Non existe controversia sobre a pertenza aos reis católicos das Españas do Real Padroado, é dicir a 

designación para os arcebispados, bispados, mosteiros e beneficios consistoriais que figuran nos 

libros de cámara cando queden vacantes nos reinos das Españas. (...) Pero pretendendo os reis 

católicos ter o dereito para designar en virtude do Padroado Universal (...), tras unha longa 

discusión aceptouse o seguinte: o Papa e os seus sucesores resérvanse de modo perpetuo a 

designación de cincuenta e dous beneficios (...) para que poidan premiar aos eclesiásticos españois. 

Agás esta reserva de cincuenta e dous beneficios que quedan para a libre designación da Santa 

Sede, (...) concédese ao rei católico e aos seus sucesores, a perpetuidade, o dereito universal de 

nomear e presentar [o titular]  en todas as igrexas metropolitanas, catedrais, colexiatas e dioceses 

dos reinos das Españas (...) que existen hoxe e que se funden en adiante (...). 



Non se entenda que se concede ao rei católico e aos seus sucesores algunha xurisdición eclesiástica 

sobre as igrexas comprendidas nos citados dereitos, nin tampouco sobre as persoas que presente e 

nomee para as ditas igrexas e beneficios (...). 

En razón do Padroado e dereitos cedidos á S.M. e sucesores, (...) obrígase a entregar a Roma, en 

concepto de compensación, e por unha soa vez, un capital de 310.000 escudos romanos. (...) E pola 

concesión á S.M. e sucesores do dereito de elixir en adiante aos ecónomos e colectores, sempre que 

sexan persoas eclesiásticas, (...) S.M. obrígase a depositar en Roma, por unha soa vez, un capital de 

233.333 escudos romanos. 

Concordato. 11-1-1753 [cast.] 

 

15. A defensa do galego 

A partir da análise dos problemas da sociedade galega, os ilustrados comezaron a descubrir as 

súas especificidades e a defender a personalidade do reino de Galicia. Nesta toma de 

conciencia da realidade diferencial galega destacou o estudio e defensa da lingua galega. 

Cómpre non aterrar a Alonsiño con castigos nin espiritalo coa Compaña e outros espantallos. 

Cariño, premio e emulación deben ser os seus atractivos e sobre todo ciencia, claridade e arte en 

ensinarlle, pois teño a evidencia que hai moita falta diso en España (...). E quero que se lle ensine a 

lingua galega con especial coidado, ademais do que deba parolar cos outros nenos. Non penses en 

que se castelanice ata que saiba ben e con extensión o galego (...). É unha desalmada necidade 

impoñer aos nenos galegos a xerga da gramática antes de saber con moita extensión a lingua galega 

e todas as voces da Historia Natural, polo menos das visibles do seu país. Faite cargo que ao 

portugués se lle ensina o latín en portugués, ao francés en francés, ao italiano en italiano, ao inglés 

en inglés, ao sueco en sueco, ao castelán só en castelán. Pois, que tiranía é que ao galego non se lle 

ensine en galego o latín? (...). Había de queimar todo libro de gramática que pasase a Galicia e que 

non estivese explicado en lingua galega. 

Frei Martiño SARMIENTO. Carta a seu irmán. 28-6-1758 [cast.] 

 

16. A renovación da alianza hispano-francesa 

O temor ao expansionismo colonial inglés levou a Carlos III a subscribir un pacto de alianza 

con Francia en 1761 coñecido como o Terceiro Pacto de Familia porque continuaba os xa 

asinados anteriormente polo seu pai, Filipe V. 

Art. 1. O Rei Católico e o Rei Cristianísimo declaran que en virtude dos seus estreitos vínculos de 

parentesco e amizade, e en consecuencia da unión que contratan polo presente tratado, mirarán en 

adiante como inimigo común a potencia que viñera a selo dunha das dúas Coroas. 

Art. 3. Conceden a S.M. Católica e a S.M. Cristianísima a mesma absoluta e auténtica garantía ao 

rei das Dúas Sicilias e ao infante don Filipe, Duque de Parma, para todos os Estados, prazas e 



terras que actualmente posúen, supoñendo correspondan da súa parte garantindo todos os dominios 

da S.M. Católica e da S.M. Cristianísima. 

Art. 5. Queda acordado entre os dous reis contrastantes que a Coroa requirida de subministrar o 

socorro terá, nun ou moitos portos, tres meses despois da requisición, doce navíos de liña e seis 

fragatas armados, á enteira disposición da Coroa demandante. 

Terceiro Pacto de Familia. 15-8-1761 [cast.] 

 

17. A educación das mulleres segundo os ilustrados 

Aínda que de forma minoritaria, o pensamento ilustrado comezou a ver ás mulleres como 

seres que merecen recibir educación, aínda que sempre baixo a tutela dos homes.  

Aínda que eu me sinto pouco favorable, en xeral, ao voso sexo, teño sentido moitas veces compaixón 

cando vía á dona da casa erguerse da mesa en canto remata a comida, ou a cea, e facer gremio 

separado, como se as mulleres, por razón do seu sexo, deixasen de ser racionais, ou coma se fose 

máxima establecida que as mulleres teñan que ser incapaces de asistir a todas as conversas, (...) 

facendo corro á parte nun curruncho separado, contándose unhas ás outras os prezos, eleccións dos 

tecidos e guarnicións, ou contándose que vestidos lles pareceron de bo ou mal gusto na igrexa ou no 

teatro (...). 

Tamén é bastante digno de admiración que entre as señoritas de alta esfera soamente a algunhas se 

lles ensinou a ler e escribir con perfección a súa lingua (...). Por iso aconséllovos que leades en voz 

alta algunha cousa todos os días diante do voso marido, se o permite, e se non diante de calquera 

outro amigo que sexa capaz de corrixirvos (...). E sobre a ortografía, lendo con reflexión, iredes 

impoñéndovos nela o suficiente. 

Discursos críticos sobre todos os asuntos que comprende a sociedade civil, El Pensador Matritense. 

1762-1767 [cast.]   

 

18. A Academia de Agricultura de Galicia 

A iniciativa do marqués de Piedrabuena, Intendente do reino de Galicia, foi fundada na 

Coruña a Academia de Agricultura co obxectivo de potenciar a renovación e mellora dos 

cultivos e difundir as novas técnicas agrícolas. As realizacións prácticas foron moi escasas e 

disolveuse en 1774 por falta de apoios e recursos. 

11. O primeiro obxectivo dos académicos será investigar as causas da decadencia da agricultura 

nas sete provincias do reino de Galicia. (...) 

12. Coñecido o anterior, tratará dos medios de restablecer a agricultura, estimular ao labrador, e ás 

veces a premialo, e indemnizalo dalgúns gastos que se determinen convenientes, como a compra e 

condución dalgunhas sementes estranxeiras e plantas, a fábrica e o uso de novos instrumentos, e 



todas as demais expensas que se consideren útiles para este establecemento e o seu maior fomento. 

(...) 

15. Será particular coidado dos académicos ser os primeiros en adoptar o novo método, non só con 

coidar e mandar que se siga nas súas posesións, senón facéndoo notorio a cada un nas súas 

respectivas provincias, e manifestando as utilidades que diso resultan, para que estimulado o 

público o practique igualmente e se consiga sen violencia a súa práctica xeral. 

ACADEMIA DE AGRICULTURA DO REINO DE GALICIA. Estatutos. 1765 [cast.] 

 

19. Carlos III ordena o recorte de capas e sombreiros 

Unha das reformas iniciadas polos ilustrados, a da indumentaria dos españois, pretendía a 

mellora dos costumes e evitar o anonimato e os crimes que quedaban impunes ante a 

dificultade de descubrir a quen cubría o rostro coas capas e os anchos sombreiros. A medida, 

aplicada en 1766, nun contexto de carestía xeral da vida, foi impopular, causando graves 

conflitos alentados polos sectores conservadores contrarios ás reformas e aos ministros 

estranxeiros de Carlos III. 

Prohibición de usar capa larga, sombreiro chambergo ou redondo, monteira calada e embozo na 

Corte e Sitios Reais. 

Non sendo suficiente para desterrar da Corte o mal parecido e prexudicial disfrace, o abuso do 

embozo con capa larga, sombreiro chambergo ou gacho, monteira calada, gorro ou rede, as Reais 

Ordes e bandos publicados nos anos 1716, 19, 23, 29, 37, 40 prohibindo eses embozos, e 

especialmente a Real Orde (...) que foi renovada no ano 1745, mando que ningunha persoa, de 

calquera calidade, condición e estado que sexa, poida usar en ningún paraxe, sitio nin arrabalde 

desta Corte e Sitios Reais, nin nos seus paseos ou campos fóra da súa cerca, o citado traxe de capa 

larga e sombreiro redondo para o embozo (...) e que se use capa curta (que lle falte polo menos 

unha cuarta para chegar ao chan), e perruca ou pelo propio e sombreiro de tres picos, de forma que 

de ningún modo vaian embozados nin oculten o rostro. 

CARLOS III. Bando.10-3-1766 [cast.] 

 

20. Motín de Esquilache 

Nun contexto de descontento provocado pola carestía dos produtos de primeira necesidade, o 

bando das capas e sombreiros incrementou o malestar contra o goberno reformista de 

Esquilache, ministro de Carlos III. Este malestar contra o ministro, alentado por determinados 

sectores de la nobreza e do estamento eclesiástico, desembocou nun violento motín en 

Madrid, estendido rapidamente a outras cidades, esixindo destitución do odiado ministro. A 

revolta adquiriu tal gravidade que o rei destituíu a Esquilache, restablecéndose así a calma. 



O certo é que na tarde do día 23 de marzo de 1766, Domingo de Ramos, dous embozados 

insultáronse e insultaron na praza de Antón Martín; defendéronse e foi o sinal de reunirse a xente e 

comezar o motín. Unha multitude do pobo achegouse ao palacio e á casa do marqués de Esquilache 

gritando: Viva o rei! Morra Esquilache! Este desgraciado ministro fora aquel día a comer cuns 

amigos a San Fernando, e se non chega a ter aviso do que sucedía, tería ido directamente á súa 

casa, onde tería sido vítima de todo aquel pobo que clamaba contra el. O marqués dirixiuse ao 

palacio, e a marquesa á casa do ministro de Holanda, que fora ao campo con eles, e non houbo máis 

axitación aquela noite, pois aínda que quixeron ir a queimar a casa do marqués, un home sensato 

tivo a fortuna de contelos, dicindo á multitude que non era súa, senón dun honrado español, o conde 

de Murillo. Ao día seguinte continuou o alboroto, e a marquesa tivo a frescura e presenza de 

espírito de atravesar entre a multitude, entrar disfrazada na súa casa, oír nela dúas misas, recoller 

os seus diamantes e retirarse. 

Continuaban os gritos contra o marqués e aumentaba o tumulto en palacio, querendo a multitude 

forzar as portas (...). Os gardas de Corps e os gardas de infantería española e valona estaban 

formados no arco de palacio e nas restantes portas para conter ao pobo, pero forzando este o arco, 

fixeron fogo. Aínda que este foi dirixido para que servise máis de espanto que de dano, o pouco que 

se fixo alporizou infinito ao pobo, sobre todo contra os gardas valóns (...). O furor aumentaba (...) e 

sobre as cinco da tarde tivo que saír o rei ao balcón grande do centro do palacio e permitir que 

entrasen uns cuantos para falarlle e pedir o que desexaban.   

Carlos GUTIÉRREZ DE LOS RÍOS, Conde de FERNÁN NÚÑEZ. Vida de Carlos III. Segunda 

metade do século XVIII [cast.] 

 

21. Sátiras contra Esquilache 

Foron moi numerosas as sátiras que se elaboraron contra Esquilache, tanto polo poder que 

exercía como polo bando das capas e sombreiros; moitas polos elaboradas polo sectores das 

elites contrarios ás medidas reformistas e controladoras dos gobernos de Carlos III. 

Yo, el gran Leopoldo primero, 

marqués de Esquilache augusto, 

rijo la España a mi gusto 

y mando a Carlos Tercero. 

Hago en los dos lo que quiero, 

nada consulto ni informo, 

al que es bueno le reformo 

y a los pueblos aniquilo, 

y el buen Carlos, mi pupilo, 

dice a todo: me conformo. 

Sátira contra Esquilache 

 

Por conocernos a todos 

nos remangaba su celo 

los sombreros hasta el cielo, 

las capas hasta los codos; 



por este y otros mil modos 

conocernos pretendía, 

y su intento logró, 

pues al fin nos conoció 

mejor de lo que quería. 

Sátira contra Esquilache 

 

22. Expulsión dos xesuítas 

Co pretexto de que foran os instigadores do motín contra Esquilache, Carlos III decretou a 

expulsión da poderosa Compañía de Xesús dos dominios de España. En 1773 a Compañía foi 

disolta polo Papa (en 1814 foi restablecida e ao ano seguinte volveu a establecerse en 

España). 

Don Carlos, pola graza de Deus rei de Castela, etc. (...). Estimulado polas obrigas en que me atopo, 

relativas á obriga de manter en subordinación, tranquilidade e xustiza nos meus pobos, xunto con 

outras urxentes, xustas e necesarias que me reservo no meu real ánimo, usando da suprema 

autoridade que o Todopoderoso depositou nas miñas mans para a protección dos meus vasalos e 

respecto á miña Coroa: mando que saian de todos os meus dominios de España, Indias e Illas 

Filipinas os Regulares da Compañía, tanto sacerdotes como coadxutores e legos e os novicios que 

desexen seguilos; e que se ocupen todas as temporalidades da Compañía nos meus dominios. E para 

que se execute de modo uniforme en todos eles, din plenos poderes (...) ao conde de Aranda, 

presidente do meu Consello, con facultade para proceder desde agora a tomar as providencias 

correspondentes. (...) 

Declaro que na ocupación das temporalidades da Compañía se comprenden os bens e efectos, tanto 

mobles como raíces e as rendas eclesiásticas que posúan lexitimamente no reino, sen prexuízo das 

cargas e alimentos vitalicios dos individuos, que serán de cen pesos, durante a súa vida, para os 

sacerdotes e noventa para os legos, a pagar da masa xeral que se forme cos bens da Compañía. (...) 

Prohibo que nunca máis poida volver a admitirse nos meus reinos a ningún individuo da Compañía. 

(...) Tampouco poderán ensinar, predicar nin confesar nestes reinos (...) 

Todo o que tivese correspondencia cos xesuítas (...) será castigado en proporción á súa culpa.  

CARLOS III. Pragmática sanción. 2-4-1767 [cast.] 

 

23. As reformas ilustradas e as Sociedades Económicas de Amigos do País 

No reinado de Carlos III, propuxéronse ou leváronse a cabo unha serie de reformas co obxectivo 

de incrementar o benestar material do país, mellorar a sociedade e alcanzar a felicidade do pobo. 

Para potenciar as reformas, os ilustrados crearon diversas institucións, como as Sociedades 

Económicas de Amigos do País, que elaboraban informes, publicaban ensaios, propoñían 

proxectos, e realizaban numerosas propostas de renovación sobre os temas máis variados. 



 

Certamente, a grande empresa de restablecer a decaída constitución dunha provincia é moi superior a 

todos os desvelos, expensas e fatigas de persoas particulares. É mester comezar poñendo a labranza 

naquel pé vigoroso, ao cal sucede infaliblemente o aumento na poboación. Séguese o establecer 

fábricas, facilitar o comercio interior e exterior, facer en fin que renaza por todas partes a industria; e 

en cada un destes ramos xa a pereza envellecida e connaturalizada, xa os abusos autorizados dos pobos 

tal vez fundados no método particular do seu goberno, ou xa as leis mesmas do reino que non poden ter 

un mesmo uso en todos os tempos, e en todas as provincias, opoñen a cada paso un gran número de 

embarazos que só pode remover a soberana autoridade. 

Unha nobreza instruída, e laboriosa pode chegar a coñecer as enfermidades políticas que teñen 

prostrada a súa provincia, investigar as causas que concorreron a ocasionalas, encontrar a costa de 

observación e de estudio os medios máis proporcionados para o seu restablecemento, e aínda sacrificar 

parte dos seus caudais, aventurando algunhas probas que verifiquen en pequeno a solidez das súas 

reflexións. Pero non farán estas grandes progresos na práctica, se non están sostidas por un Goberno 

iluminado, cuxo supremo poder as faga triunfar de todos os obstáculos, que se opuxeren á súa 

execución. Sen este apoio os proxectos máis vantaxosos, e mellor premeditados serán desvanecidos por 

un tropel de fantásticos inconvenientes que están sempre prontos a conxurarse contra toda novidade; e 

o celo máis fervoroso vendo repetidas veces inutilizadas as súas tentativas, irá insensiblemente 

desmaiando, e cederá ao fin ao torrente das preocupacións convencido de que os seus esforzos non son 

bastantes para contrastalo. 

Só a oportuna concorrencia destes principios, aplicación constante de parte da nobreza, e protección 

asegurada de parte do Ministerio, é o axente infalible da prosperidade de aquelas provincias, a cuxo 

favor conspiran reunidos pola Providencia. E, cando estiveron xamais con tanta vantaxe como o logra 

hoxe o noso País Bascongado? Que século viu ata agora un reinado en que as ideas favorables ao 

público encontrasen a acollida que hoxe encontran? Qué provincia poderá xactarse como as nosas de 

haber tido una nobreza que se ocupase unicamente en promover a felicidade dos seus pobos ata facer 

profesión declarada do estudio por conseguila? 

Xavier María de MUNIBE E IDIAQUEZ, conde de PEÑAFLORIDA. Discurso preliminar [ante a 

Sociedade Bascongada de Amigos do Pais]. 7-2-1765 [cast.] 

 

24. Colonización de Serra Morena 

A colonización de Serra Morena foi un dos ensaios máis interesantes de repoboación interior 

do século XVIII. A idea partiu do conde de Campomanes  e tivo como principal responsable 

a Paulo de Olavide. En 1775 había 15 poboacións novas que daban ocupación e traballo a 

unhas 2.500 familias. 

Don Carlos III, pola graza de Deus rei de Castela, de León, de Aragón, etc. a vós, Paulo de Olavide, 

(...) Superintendente xeral electo para a dirección das novas poboacións que se deben facer en Serra 

Morena e demais correxedores, intendentes, xuíces, xustizas (...) dos meus reinos, saúde e graza. 



Sabede que, propoñéndome don Xoán Gaspar de Thurriegel, de nación bárbaro, de relixión 

católico, a introdución de 6.000 colonos católicos alemáns e flamengos nos meus dominios, tiven a 

ben admitir esta proposta (...) encargando ao meu Consello que para o establecemento das 

poboacións (...) se formase unha instrución (...) que contén os capítulos seguintes: (...) 

5. A primeira preocupación do Superintendente xeral das ditas poboacións debe ser elixir os sitios 

nos que se deban establecer, e que sexan sans, ben ventilados, sen augas estancadas (...). 

6. Cada poboación terá 15, 20 ou 30 casas como máximo, dándolles unha extensión conveniente. 

7. O Superintendente poderá establecer estas casas contiguas unhas coas outras, ou inmediatas á 

facenda que se lle asigne a cada poboador, para que a teña próxima e poida cerrar e cultivar sen 

perder tempo en ir e vir dos labores, adoptando con preferencia este último método, sempre que o 

terreo o permita. 

8. A cada veciño ou poboador se lle dará 50 fanegas de terra de labor (...) 

11. Delimitados os terreos que se asignen a cada pobo, colocaranse sinais, que dividan este termo 

dos outros poboados (...). 

14. Cada 3 ou 4 poboacións formarán unha freguesía ou Concello cun deputado cada unha, e terán 

un párroco, un alcalde e un persoeiro do común (...) 

15. En lugar oportuno construirase unha igrexa con habitación e horta para o párroco, casa de 

Concello e cárcere. (...) 

17. As poboacións dun Concello deberán establecer muíños, ben de auga ou de vento (...) 

32. Coidará o Superintendente de que as novas poboacións se instalen sobre os camiños reais ou 

inmediatas a eles, tanto pola maior facilidade que terán en despachar os froitos como pola utilidade 

de que estean acompañadas e protexidas contra malfeitores e salteadores públicos. 

37. Tamén se subministrarán as tropas necesarias para que axuden ao corte da madeira, sacas de 

pedra, edificación das casas (...). 

41. A cada familia se lle entregarán dúas vacas, cinco ovellas, cinco cabras, cinco galiñas, un galo e 

una porca de parir. 

42. Se lle entregará grans e legumes no primeiro ano para a subsistencia e a sementeira. 

CARLOS III. Instrucións [e foro para as novas poboacións de Serra Morena]. 5-7-1767 [cast.] 

 

 



25. Medidas para potenciar o desenvolvemento económico 

Durante o reinado de Carlos III foron numerosos os proxectos elaborados polos seus 

ministros e colaboradores destinadas a potenciar o desenvolvemento económico do país. 

1. En primeiro lugar, os párrocos deben exhortar aos seus fregueses, segundo a calidade do país e 

colleita do seu material, a empregarse na industria máis apropiada para el. Así o fan nalgunhas 

partes de Francia; e en Rusia tomaron este camiño para facer coñecer ao pobo ignorante o que lle 

convén. Esta instrución é unha obra de caridade, pero antes de podela repartir os cregos e demais 

eclesiásticos, deben instruírse eles mesmos destes principios e máximas nacionais. O pobo 

respéctaos polo seu carácter sacerdotal, e escoitaraos coa maior atención. 

2. Os cabaleiros e xentes acomodadas poden auxiliar aos seus rendeiros; e nesta protección 

recollerán rapidamente o beneficio, porque venderán mellor os seus froitos; medrará a poboación; e 

as terras cultivaranse mellor.  A riqueza é o sobrante do necesario para o sustento do pobo. Se este 

permanece ocioso e pobre, pouca pode ser a riqueza dos nobres.  

Pedro RODRÍGUEZ CAMPOMANES. Discurso sobre o fomento da industria popular. 1774 

[cast.] 

 

26. Os límites do pensamento ilustrado 

A Inquisición foi un dos principais atrancos para o avance das reformas ilustradas e moitos 

personaxes partidarios dos cambios tiveron problemas cos tribunais inquisitoriais. O proceso 

máis chamativo foi a condena de Paulo Olavide, intendente en Andalucía e máximo 

responsable da creación de novas colonias agrícolas en Serra Morena. 

Formado o Tribunal polos inquisidores da Corte (...) saíu don Paulo Olavide en calidade de reo  sen 

insignia da Orde de Santiago, da que estaba degradado de antemán (...); permitíuselle sentar no 

banco e nesta disposición oíu todo o extracto da súa causa, durando este acto desde as oito da mañá 

ata as dúas e media da tarde. 

Como a causa é tan extensa, só se pode dicir en compendio que estaba chea de excesos e 

libertinaxes (...); negaba a maioría dos dogmas da relixión católica (...), burlábase das prácticas 

piadosas (...), negaba a suprema autoridade do Papa (...), que era inútil a invocación e intersección 

dos santos (...), que eran inútiles moitas misas aos defuntos (...), negaba o inferno e non recoñecía 

máis accións malas que o homicidio e o furto (...), non permitiu que se publicase a bula da cruzada 

porque negaba as indulxencias (...), tiña moitas pinturas obscenas (...). Facía alarde en público de 

celebrar as máis perversas máximas de Montesquieu. Tivo trato e comunicación con Rousseau e 

Voltaire e este último recomendoulle a un amigo seu de París, cunha carta que traducida di: “Vai 

don Paulo Olavide, home que sabe pensar, é español, e non como os seus bárbaros compatriotas, 

pensa mal do catolicismo e da Inquisición e se Madrid tivese cen homes coma el sería Madrid outro 

París” (...). 



Penas: Que se lle confisquen todos os seus bens; oito anos de reclusión (...); que estea baixo un 

director douto que lle ensine e fortifique na doutrina cristiá (...). Que xamais poida vestirse nin usar 

seda, veludo, galóns de ouro e prata, nin pedras preciosas, e só gaste un pano común e de pouco 

custo; que sexa desterrado mentres viva de Madrid, Sitios Reais, novas poboacións de Serra 

Morena, como tamén da cidade de Lima. 

Breve e compendiosa noticia da causa e sentencia dada polo santo e supremo Tribunal da 

Inquisición contra don Paulo Olavide. 24-11-1778 [cast.] 

 

27. A miseria dos labregos galegos 

As condicións de vida dos labregos galegos, como as da maioría de campesiños de todo o 

país, cambiaron moi pouco ao logo do Antigo Réxime, tal como se desprende dos informes e 

descricións da época. 

O cuberto destes pobres non é mais que un simple cuberto. Non debe chamarse casa no que viven, 

senón choza de palla. Os mobles que contén están reducidos a un roído apeiro de labranza, unha 

arca, pouco menos antiga que a de Noé, para o reservado, e todo o demais común a brutos e 

racionais coa diferenza que a cama destes é máis dura que a de aqueles. (...) 

Non sei como describir o seu alimento cotián. (...) O escaso diñeiro, o pouco froito das árbores e da 

terra non alcanza, á maioría, máis que para un pouco sustento, e se tivesen sequera abundancia de 

pan, consideraríanse moi felices (...). 

Hai moitísimos que estando en continuo afán traballando todo o ano por este precioso e preciso 

alimento, como os chinos de Cantón por un puñado de arroz, despois de recoller por agosto o froito 

da súa suor, chega o tempo de sementar e non teñen nin un celamín de gran. Non se pregunte a 

causa, pois nin teño lingua para dicila nin ollos para chorala. 

Pedro GONZÁLEZ DE ULLOA. Descrición dos estados de la casa de Monterrei. 1777 [cast.] 

 

28. A introdución da pataca en Galicia 

Entre os produtos traídos de América que se aclimataron en España destacan o millo e a 

pataca. En Galicia alcanzaron un gran desenvolvemento, ata constituír dous elementos 

básicos da dieta alimenticia dos galegos, e contribuíron á progresiva desaparición das fames 

endémicas. O millo introduciuse no século XVII e a pataca no XVIII.  

Antes de 1768, no que Galicia padeceu os azotes da fame e da peste, só nesta provincia 

[Mondoñedo] cultivábanse as patacas, e en curta cantidade; pero desde aquela época fóronse 

estendendo considerablemente por todas as demais provincias do reino, a termos que xa no 

Cebreiro as sementan por marzo ou abril, cando as neves van a menos. En todas partes danse, e é 

un excelente recurso para suplir a falta de grans, maiormente en Galicia, onde as chuvias frecuentes 



son por lo regular as que poñen en risco as colleitas polo verán, pois esas mesmas chuvias serven 

para engordar as patacas. 

Xosé LUCAS LABRADA. Descrición económica do reino de Galicia. 1804 [cast.] 
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Antonio MEIJIDE PARDO. Testemuños históricos sobre a antigüidade do cultivo da pataca en 

Galicia. 1984 [cast.] 

 

29. Potenciación da produción artesanal 

Os ilustrados galegos puxeron en marcha ou apoiaron iniciativas destinadas a incrementar a 

industria popular, un tipo de actividade compatible co traballo das familias campesiñas. Este 

é o caso dos curtidos. 



O traballo que se emprega no curtido en nada embaraza ao labrador para que se dedique aos 

labores do campo; os ratos que chove, as horas en que vai moita calor, a mesma noite, son tempo 

oportuno para dedicarse a esta ocupación. A constitución local dos labradores de Galicia contribúe 

moito a esta fin. Divididos en aldeas, non se estorban uns aos outros, nin cos píos propios para a 

cortiza, nin nos pozos que serven para a operación do cal. Todos os materiais necesarios para o 

curtido se atopan alí moi comodamente. A auga é moi abundante en todo o país; a cortiza de 

carballo, que é equivalente á da aciñeira, é moi común; hai cal dentro do reino, e vén tamén de 

venda nos portos con moita abundancia. Hai peles en gran número, pero principalmente veñen de 

América á Coruña en cantidade prodixiosa. Todo parece que concorre a facilitar este ramo tan útil 

en Galicia.    

Pedro Antonio SÁNCHEZ VAAMONDE. Memoria (...) para fomentar entre os labradores de 

Galicia as fábricas de curtidos. 1782 [cast.] 

 

30. O fomento do comercio 

Para potenciar o desenvolvemento económico en xeral e do comercio marítimo galego en 

particular, Carlos III estableceu na Coruña, en 1785, o Real Consulado. Entre as súas 

realizacións está a restauración e reparación do vello faro romano da Coruña, a Torre de 

Hércules. 

Teño determinado establecer na cidade [da Coruña] e no seu porto un Consulado de mar e terra 

extensivo ao de Vigo e a todos os portos do arcebispado de Santiago, baixo as seguintes regras: 

1. O Consulado da Coruña estará formado por propietarios que posúan oito mil pesos ou máis en 

fincas e herdades; de comerciantes ao por maior, de mercadores (...), de donos de fábricas 

importantes, e de propietarios de embarcacións capaces de navegar nos mares de Europa e América 

(...). 

54. O Consulado acordará os medios máis axeitados para o establecemento de escolas de Comercio, 

Agricultura e Debuxo, e especialmente dun Colexio de Pilotaxe e Mariñeiría. (...) Tamén contribuirá 

a proporcionar os medios máis rápidos e adecuados para limpar a ría, rematar a obra do dique, e 

facilitar as restantes que se necesiten para mellorar o porto. 

CARLOS III. Cédula de creación do Real Consulado. 1785 [cast.] 

 

31. Actividades da Sociedade lucense 

En Galicia foron creadas dúas Sociedades Económicas de Amigos do País: unha en  Santiago 

e outra en Lugo. A de Santiago puxo en marcha diversas iniciativas (creación de escolas 

técnicas e potenciación das manufacturas locais), mentres que a  Sociedade de Lugo tivo unha 

vida menos activa e variada. 



Desde o seu establecemento (...) non deixou de promover por todos os medios posibles os seus 

obxectivos, verificando especialmente o cumprimento dos traballos de fiadas a torno, finura e 

branqueo de lenzos, plantío de moreiras e outros vexetais, fomento das fábricas, escola da doutrina 

cristiá e primeiras letras, ofrecendo e dando premios en obsequio das artes, inventos e memorias de 

mérito, facilitando e pagando o desaugue e desecación dunha lagoa próxima a esta cidade que non 

só a infesta senón que estorba un terreo propicio para unha fermosa alameda.  

SOCIEDADE ECONÓMICA DE AMIGOS DO PAÍS DE LUGO. Informe. 1786 [cast.] 

 

32. A recuperación de Menorca e Florida 

España prestou axuda aos insurrectos das 13 colonias inglesas de Norteamérica. Tras a 

independencia e o nacemento dos EE UU, Inglaterra devolveu a España a illa de Menorca, a 

Florida e extensos territorios en Honduras e Campeche.  

Art. 4. O rei da Gran Bretaña cede en toda propiedade a S.M. Católica a illa de Menorca. 

Art. 5. S.M. británica cede así mesmo en absoluta propiedade a Florida (...) 

Art. 6. Sendo a intención das dúas altas partes contratantes evitar en todo o posible os motivos de 

queixa e discordia a que anteriormente deu ocasión a explotación do pau de tintura de Campeche, 

(...) acórdase expresamente que só súbditos da S.M. británica poderán cortar, cargar e transportar 

pau de tintura de Campeche no distrito que se comprende entre os ríos Valiz e Hondo (...). 

Art. 7. S.M. Católica restituirá a Gran Bretaña as illas de Providencia e de Bahama sen excepción 

no mesmo estado en que estaban cando foron conquistadas polas armas do rei de España. 

Tratado de Versalles. 3-9-1783 [cast.] 

 

33. O amor dos vascos aos seus foros 

Os monarcas Borbóns estableceron un modelo político absolutista e centralizado; non entanto, 

distintos señoríos e reinos mantiveron os seus particularismos, privilexios, leis e foros propios, 

que os reis respectaron a cambio de fidelidade e obediencia ao rei. Tal é o caso dos señoríos 

vascos onde a conciencia dos seus dereitos estaba amplamente aceptada entre a poboación. 

Esta provincia [Guipúscoa] está chea de foros e de privilexios,e os seus naturais  estímanos tanto, que 

aínda que se lles brinde con moitas vantaxes, non as admitirán, como chegue a rozar con eles, non 

entanto de que hai moitos que lonxe de ser útiles lles son prexudiciais. Pero isto nada importa con tal 

que se chamen foros, cuxa voz é tan bonita e afagadora para os seus oídos que se arrouban ao 

pronunciala. A xente instruída rise de esta graciosa insensatez, pero non se atreve a manifestar o seu 

modo de pensar, temerosos de ser vítimas da ignorancia e da porfía do pobo. Acórdanse moito os 

cabaleiros guipuscoanos da machinada [revolta popular do año 1718], en que foron asasinados unha 

multitude de nobres de primeira distinción, e queimadas as súas casas, porque eran de contraria 



opinión ao torrente dos seus paisanos e adheríanse ás intencións do seu Monarca, cando quixo 

establecer aduanas ao pé dos Pirenos na xurisdición de Guipúscoa (...). 

O idioma [en Biscaia] é o mesmo que en Guipúscoa, pero algo adulterado. Esta doce e enérxica lingua 

carece de case todos os termos das ciencias e das artes; proba segura de que a filosofía xamais habitou 

nestas montañas e de que o espírito humano mantívose en todos os séculos anteriores na inercia e 

ignorancia máis groseira. 

O amor patriótico (...) está apoderado de todos os biscaíños (este mesmo espírito patriótico está 

infundido entre os alaveses e guipuscoanos). 

Valentín de FORONDA. Cartas escritas de M. de Fer. 1783.  [castelán] 

 

34. Carlos III e os seus ministros 

Carlos III, que tiña xa unha ampla experiencia de goberno antes de ser rei de España, gustaba 

de apoiarse en ministros defensores das prerrogativas reais e das reformas para incrementar o 

poder da Monarquía. 

Carlos III non foi considerado un home de grandes dotes, pero todos os que o coñecen admiran a 

bondade do seu corazón, e de feito é imposible velo sen recoñecer con claridade nel trazos de 

benevolencia e honestidade. Como home de principios considera que o seu deber principal é 

promover a felicidade do seu reino (...). Á hora de escoller aos seus ministros, unicamente ten en 

conta o ben dos seus súbditos, e hai que confesar que, polo xeral, a súa elección foi acertada. 

O seu Primeiro ministro actual, o conde de Floridablanca [Xosé Moñino], é un home de grandes 

habilidades, de rectas intencións e que traballa infatigablemente. Seu pai foi escribán episcopal en 

Murcia. El mesmo foi admitido moi novo na casa de Benavente como avogado do duque de Arcos e 

baixo a súa protección chegou a ser fiscal. Neste cargo destacou por apoiar as ideas do conde de 

Aranda en favor da expulsión dos xesuítas (...). Despois foi enviado como embaixador a Roma (...) e 

de alí foi chamado polo rei para que dirixise os seus Consellos (...). 

Todos aqueles que teñen o honor de estar ao lado do conde de Campomanes admiran a extensión 

ilimitada dos seus coñecementos en todas as ciencias e a bondade do seu corazón, que dirixe todos 

os seus esforzos e atencións a un único obxectivo: a prosperidade do seu país. Aínda que brilla en 

todas as ramas do saber, destaca particularmente en Dereito, Historia e Economía. O posto que 

ocupa non o debe máis que a si mesmo e ao clamor da nación. 

Para un inglés pode resultar sorprendente comprobar que todos os postos importantes están 

ocupados por homes que saíron de estratos máis baixos e, en ningún caso, por persoas distinguidas 

ou Grandes de España. Estes están precisamente onde se merecen, facendo funcións de axudantes de 

cámara do rei ou como cabaleirizos maiores, agrupados arredor do trono, compartindo con el o seu 

esplendor, mentres que o traballo e a responsabilidade que implica a administración do Estado 

déixase nas mans de personaxes mellor cualificados que eles para levar esta carga. En Inglaterra 

ocorre exactamente o contrario. Os homes de condición prepáranse desde a infancia para cargos 



importantes (...). En España, polo contrario, nas clases altas está todo adormecido. Satisfeitos coas 

súas riquezas e honores herdados, os nobres non viven máis que para o pracer.  

J. TOWNSEND. Viaxe por España [nos anos 1786-1787]. 1791 [inglés] 

 

35. Normativa sobre escolas e condición dos mestres 

As escolas primarias no Antigo Réxime eran escasas e estaban mal dotadas. A formación dos 

mestres era moi superficial, e os seus salarios ínfimos, situación que repercutía na súa 

consideración social e no trato que recibían dos seus propios alumnos. 

1ª. Todo mestre, para primeiras letras, será examinado de doutrina cristiá (...) e demostrará boa 

vida, costumes e limpeza de sangue. (...) 

5ª. Ningún mestre recibirá na súa escola discípulo doutro, sen que antes teña satisfeito o importe da 

ensinanza ao mestre de onde marchou. 

8ª. Se lle prohibirá aos mestres os asuetos ou recreacións que soen tomarse en varios días, co 

pretexto de que un discípulo deu asueto por véspera ou día do seu santo, porque ocasiona moitos 

prexuízos, tanto na educación como nas pendencias que con este motivo se orixinan entre os nenos. 

(...) 

14ª. Os mestres non permitirán, de ningún modo, que os seus discípulos alcumen con sobrenomes e 

ultraxes aos demais mestres, que resulta penoso canto por estas rúas se oe, tratándoos de modo 

ignominioso, insultándoos con escarnio nas mesmas escolas, con pedras e palabras indecentes, de  

modo que os teñen polos homes máis desprezables do mundo, cando o seu traballo é o primeiro 

entre todos os da república.  

Regulamento das escolas de primeiras letras. 1789 [cast.]  

 

36. Escaseza de servizos médicos 

A atención médica, incluso a máis primaria, era moi escasa; o número de médicos titulares 

era moi reducido, igual que o número de hospitais. En moitos casos, personaxes cunha 

mínima formación eran os que realizaban servizos médicos, como era o caso dos saca-moas e 

os compoñedores. 

Aviso ao público: 

Chegou á Coruña don Alexandro Citerini, de nación romana, natural da cidade de Bolonia, dentista 

aprobado en varias Cortes de Europa, e ultimamente na de Madrid polo Real Proto Medicato 

Titular desta cidade. O dito Alexandro expón que ninguén debe admirarse que os homes máis 

experimentados manifesten ao público os seus descubrimentos, mentres non leven a súa habilidade 

escrita no rostro, e que só lle asisten dous motivos: o primeiro o beneficio do público no honrado 

interese de darse a coñecer, para o que é preciso demostrar as operacións que practica nesta forma 



e son: sacar os dentes, moas e raigaños, aínda que estean cubertos de carne ou desafiuzados doutros 

profesores con toda lixeireza e menos fortificación do paciente; limpa a importante dentadura tan 

necesaria para a mastigación como a pronunciación e adorno do rostro con toda suavidade e sen 

medo que se lle quite aquela parte vítrea poñéndoos brancos coma o alabastro sen a menor dor. 

Tamén pon dentes artificiais con tal primor que desmenten a estes; tamén dentadura enteira, caixas, 

e medias caixas e dentes soltos de modo que pode comer con eles sen medo de que se lle caian; 

enche os que estivesen furados con ouro, prata ou chumbo, do modo que cada un desexe. Ten unha 

opiata particular para mantelos brancos que cada un poida usala de por si; tamén fai bragueiros e 

suspensións para homes, mulleres e nenos. En fin, ofrece dar proba de todo canto expón e alivio aos 

pobres de caridade cun elixir particular para os escorbutos, e que subministrará aos necesitados sen 

interese algún mentres non experimenten o beneficio. Sinala desde as 9 ás 10 da mañá, e desde as 4 

ás 5 da tarde para curar de balde aos pobres que queiran concorrer á súa casa. 

Aviso de apertura de consulta médica. 1792 [cast.] 

 

37. Un proxecto de código constitucional para España 

A finais do século XVIII os reformistas radicais comezaron a defender novos conceptos do 

poder, do goberno e da sociedade que son a base do primeiro liberalismo español. 

1º. O individuo patriota, en quen se deposite a forza ou poder executor, teña para a promulgación 

dos decretos conducentes ao ben da sociedade (...), un supremo Consello de Estado, que represente 

a voz de todo o pobo e a súa vontade xeral. 

2º. Deputados e representantes das provincias, das distintas clases do pobo, das comarcas e das 

cidades, han de propoñer entre os individuos dos consellos das provincias e algúns outros 

sobresaíntes, os que deben formar este supremo consello, e tocará ao xefe da sociedade a elección e 

nomeamento (...). 

3º. O consentimento dos deputados mencionados no artigo antecedente, o do Consello de Estado e a 

vontade do depositario do poder ou forza executoria da sociedade, han de constituír o que se chame 

lei. 

Manuel María de AGUIRRE. Cartas e discursos do militar inxenuo ao Correo dos Cegos de 

Madrid. 1787 [cast.] 

 

38. O perigo do contaxio revolucionario 

As noticias procedentes de Francia desde 1789 causaron un forte impacto en toda Europa 

polo temor a que se estendese a revolución. Para tratar de impedilo, Carlos IV ordenou un 

férreo control nas aduanas e portos da propaganda revolucionaria, pero as medidas foron 

insuficientes e as noticias se divulgaron con rapidez. 



O incendio de Francia vai medrando e pode propagarse como a peste, encontrando disposta a 

materia nos pobos da fronteira (...). A necesidade de formar un cordón contra esta peste urxe máis e 

máis cada día, e é preciso arrimar a certos puntos da raia todas as tropas posibles nas provincias de 

Guipúscoa e Biscaia, reinos de Navarra e Aragón e principado de Cataluña (...). O mando principal 

do cordón deberá estar a cargo dos capitáns xenerais (...). O pretexto lexítimo para este cordón 

será, sen entrar a nomear nada do que toque á revolución francesa e á súa nova Constitución, 

divulgar os avisos e temores que temos de que os malfeitores franceses e os que se lles uniran dos 

nosos meditan pasar a raia e vir a roubar, saquear e maltratar as xentes dos nosos pobos. 

Conde de FLORIDABLANCA. Informe ao rei Carlos IV. 1791 [cast.] 

 

1. Que todas as brochuras ou papeis impresos ou manuscritos que traten das revolucións e nova 

constitución da Francia desde o seu principio ata agora, logo que cheguen ás Aduanas, se remitan 

polos Administradores delas directamente ao Ministerio de Estado, que é a quen lle corresponden os 

asuntos relativos a Nacións estranxeiras. 

2. Que os abanicos, caixas, cintas e outras manobras que teñan alusión aos mesmos asuntos, se remitan 

ao Ministerio de Facenda, que disporá se lles quiten as tales alusións, antes de entregaras aos seus 

donos. 

3. Que todos os libros en lingua francesa que cheguen ás Aduanas das fronteiras e portos con destino a 

Madrid, se remitan polos Administradores delas, cerrados  selados, aos Directores xerais de Rendas; 

os cales avisen a súa chegada ao Gobernador do Consello, para que recoñecéndoos, se de o pase aos 

que fosen correntes, detendo  os sediciosos, e que traen as revolucións de Francia, que se deberán 

remitir por ditos Directores ao Ministerio de Estado.  

CARLOS IV. Real Orde. 15-7-1792 [cast.] 

 

39. A guerra contra a Francia revolucionaria 

A Revolución francesa de 1789 orixinou o apoio das monarquías europeas á causa de Luís 

XVI. En xaneiro de 1793, logo da execución do rei francés na guillotina, España entrou na 

guerra contra os revolucionarios franceses. 

Mentres continuaban as miñas instancias [de evitar a morte de Luís XVI], mesturadas con ameazas, 

estaban cometendo o cruel e inaudito asasinato do seu Soberano; e cando o meu corazón e o de 

todos os españois estaban oprimidos e indignados con tal atroz delito, aínda intentaban seguir coas 

negociacións. (...) Finalmente, o día 7 do corrente declaráronos a guerra, que xa nos estaban 

facendo, aínda que sen publicala, polo menos dende o 26 de febreiro, pois esta é a data da patente 

de corso contra as nosas naves de guerra e de comercio (...). 

En consecuencia, pois, de tal conduta e das hostilidades comezadas por parte de Francia (...), polo 

meu Real Decreto de 23 do corrente, comunicado ao meu Consello Supremo de Guerra: Resolvo que 

se declare e publique nesta Corte contra Francia, as súas posesións e habitantes, e sen perda de 



tempo circulen as providencias e ordes que correspondan e conduzan á defensa dos meus dominios e 

vasalos, e á ofensa do inimigo, prohibindo, como prohibo, todo comercio, trato e comunicación 

entre aqueles e estes, baixo as graves penas expresadas nas Leis Pragmáticas e Reais Cédulas 

libradas con semellantes motivos. 

CARLOS IV. Declaración [de guerra a Francia]. 25-3-1793 [cast.] 

 

40. Críticas e conspiración de Picornell en 1795  

Os sucesos da Francia revolucionaria acentuaron en España as críticas contra o absolutismo, 

manifestadas en numerosos manifestos, pasquíns e accións nos que se esixían remedios 

urxentes. A destacar o intento de mobilización popular dirixida por Picornell. 

O pobo, plenamente convencido de que cantas miserias e calamidades aflixen á nación son efectos 

do mal goberno, vendo ao estado eclesiástico vexado, ao nobre abatido e ao plebeo na maior 

opresión e infelicidade; as ciencias sen protección, as artes sen fomento, a agricultura destruída, o 

comercio arruinado, as leis sen forza, a virtude perseguida, o mérito desatendido, os bos ministros 

depostos, os maxistrados íntegros desanimados, os amantes do público desterrados, os foros dos 

tribunais violados, as provincias invadidas, os exércitos sacrificados, o reino despoboado e o erario 

público exhausto, a pesar de tan grandes flotas, de tan extraordinarios tributos, de tan 

extraordinarias ofertas e da creación dun sen número de millóns de vales; en suma, vendo o pobo a 

administración da xustiza completamente perdida, despois de ter esperado en van por longo tempo a 

debida reforma de tantas inxustizas e desordes, cansado de ver repetir inutilmente representacións, 

queixas e lamentos, coñecendo que o sufrir máis sería consentir nas máis execrables maldades e 

cooperar á súa total destrución, vese na indispensable necesidade de buscar por si mesmo, en 

virtude dos seus imprescritibles dereitos, ao remedio de tantos males, por ser doutro modo imposible 

salvar á patria da completa ruína que a ameaza. (...) 

Todos estes motivos obrigan ao pobo a tomar a firme resolución de recobrar os seus dereitos, de 

facelos valer e respectar, coa finalidade de corrixir o Goberno e amañalo do modo máis conveniente 

para o restablecemento da felicidade xeral. 

Para este importante obxecto, ademais de armarse, establece unha Xunta Suprema, a fin de que no 

nome e en representación do pobo español, e en virtude dos dereitos e facultades que lle outorga, 

examine todos os males que padece o Estado polos vicios da Constitución, abusos e usurpacións do 

Goberno e proceda a súa total reforma. 

Manifesto e instrución ao pobo de Madrid. 1795 [cast.] 

 

41. A desamortización de Godoy 

As dificultades económicas polas que estaba a pasar a Monarquía borbónica a finais do 

século XVIII, levou ao ministro Manuel Godoy a decretar as primeiras medidas 



desamortizadoras, que afectaron a bens eclesiásticos, co obxectivo de recadar fondos cos que 

facer fronte ás débedas do Estado xeradas . 

No medio das urxencias presentes da Coroa, creo necesario dispor dun fondo cuantioso que sirva ao 

dobre obxectivo de subrogar en lugar dos Vales Reais outra débeda con menor interese e 

inconvenientes, e de poder aliviar a industria e comercio (...). Dispoño que se alleen todos os bens 

raíces pertencentes a hospitais, hospicios, casas de misericordia, de reclusión e de expósitos, 

confrarías, memorias, obras pías e padroados de leigos, poñéndose os produtos destas vendas, así 

como os dos capitais de censos que se redimisen pertencentes a estes establecementos e fundacións, 

na Real Caixa de amortización. (...) 

Os alleamentos deberán facerse do modo máis sinxelo, subdividíndose as herdades, canto sexa 

posible, para facilitar a concorrencia dos compradores e a multiplicación dos propietarios, 

realizándose as vendas (...) en pública poxa con previa taxación. 

Lei de desamortización. 1798 [cast.] 

 

42. Unha fábrica téxtil en Pontevedra a finais do século XVIII 

En 1793 os irmáns Lees, procedentes de Inglaterra, contando co apoio financeiro do 

Consulado da Coruña montaron en Pontevedra unha fábrica de tecidos de algodón e la na que 

introduciron modernas máquinas e novos modelos de fabricación. 

MÁQUINAS. Unha máquina para facer cardas (...). Outra para abrir e limpar la e algodón (...). 

Outra gran máquina de cardar (...). Outra para fiar groso, ou preparatoria para fiar fino, que ten 40 

fusos (...). 20 máquinas de fiar fino con 100 fusos cada unha e 3 máis de 80. (...) Só se precisa dun 

home, muller ou nena para manexar cada máquina que fía por 60 mulleres ao modo común, segundo 

se ten demostrado. Serven igualmente para fiar la de gran finura e igualdade, e non hai a menor 

dúbida de que as máquinas ben gobernadas traballan cun grao de exactitude e perfección á que non 

pode chegar o traballo manual, nin proporcionar o valor das manufacturas a uns prezos tan 

equitativos como as que se constrúen nesta fábrica co menor traballo e poucos operarios (...). 

NÚMERO DE PERSOAS EMPREGADAS. Ata agora están empregadas de continuo nas varias 

operacións 90 persoas entre homes, mulleres e nenos; a meirande parte deles están pagados por 

peso e medida e non por diario. 

Manuel de YRAZÁBAL. Relación dos adiantos e estado presente da Real Fábrica de tecidos de 

la e algodón, establecida polos dous irmáns ingleses Benxamín e Xoán Lees nesta vila de 

Pontevedra (...). 1798 [cast.] 

 

43. O gando e os campesiños galegos no Antigo Réxime 



A posesión do gando permitía ás familias campesiñas dispor de axuda no traballo dos campos 

(animais de tiro), así como contar cunha reserva de alimento e un recurso que poder vender 

para poder cubrir outras necesidades.  

 

Pode dicirse que en lugar de fábricas, este reino ten por equivalente a industria do gando. Este é o 

tesouro do labrego e o principal recurso nas súas necesidades. Da súa venda saca canto precisa 

para a súa subsistencia. Non ten grans suficientes para pagar as pensións cargadas sobre as terras, 

o seu auxilio é o gando. Para satisfacer os diversos impostos, acude ao gando. Ten que mercar o 

carro, a fouce e os apeiros de labranza, o sal, o xabón, a roupa, o tabaco; ten que casar ao fillo ou á 

filla, ten que satisfacer os dereitos parroquiais, etc, a súa gran faldriqueira, e case a única, consiste 

nas utilidades do gando. (...) 

Se estas terras montuosas e lixeiras renden dúas ou tres colleitas ao ano, é debido aos estercados  

que fan o gando; sen eles quedarían incultas, porque non pagarían o traballo. As viñas, árbores, 

prados, todo recibe aumento cos estercados. O labrador cos froitos que lle subministra o gando 

consume moitos menos grans. O leite, o queixo e a manteiga, ademais de ser un regalo, reducen o 

gusto polo pan (...). As artes reciben do gando neste reino moitos socorros. As las, peles, pezoñas e 

os cornos subministran ocupación en Galicia a moitos brazos. 

Pedro Antonio SÁNCHEZ VAAMONDE. Memoria sobre os gandos de Galicia considerados 

relativamente á economía política. 1802 [cast.]   

 

44. Os ingleses, rexeitados en Ferrol 

En varias ocasións trataron os ingleses de apoderarse de Ferrol, por ser importante base naval 

e arsenal da Armada, pero as defensas da ría impedírono. Por iso, en 1800, intentárono por 

terra mediante un desembarco nas praias de Doniños, pero tamén entón foron rexeitados. 

Corría o día 25 de agosto do ano 1800 cando a expedición inglesa, mandada polo almirante Waren, 

presentouse fronte ás costas de Ferrol. Estaba formada por sete navíos de guerra, dous deles de tres 

pontes; seis fragatas, cinco bergantíns, dúas balandras, unha goleta e oitenta e sete buques de 

transportes, que conducían (...), segundo os papeis oficiais de Inglaterra, un exército de 13.000 

homes, pero pola declaración dun mariñeiro francés que viña prisioneiro, estaba formada por 

15.000 entre infantería, cabalería e artillería. (..) Fondearon e prepararon o seu desembarco na 

paria de Doniños (...) a nove quilómetros de distancia. (...) Mentres que avanzaban case sen 

oposición polas solitarias ribeiras, tomábanse rápidas disposicións (...) e reunida a guarnición dos 

buques da escuadra en número duns quiñentos homes, (...) púxose esta columna ao mando do 

capitán de navío Xoán de Dios Topete e saíu precipitadamente a ocupar as alturas de Brión para 

facer fronte ao inimigo e impedir que avanzase sobre a cidade. (...) Cando o capitán xeneral soubo 

destes movementos polo vixía da Torre de Hércules, enviou reforzos (...) que ocuparon as alturas de 

Chamorro (...). O inimigo, vendo o resultado dos seus infrutuosos ataques, a actitude guerreira dos 

buques e baterías (...) e a decisión dun pobo disposto a resistir vigorosamente, unido á feliz 



circunstancia do cambio de tempo (...) iniciou o reembarco (...), de modo que só conseguiron os 

invasores dominar as nosas costas durante trinta e seis horas. 

Xosé MONTERO ARÓSTIEGUI. Historia e descrición da vila e departamento de Ferrol. 1858 

[cast.] 

 

45. A expedición Balmis e a difusión da vacina da varíola en 1803 

En 1796 o inglés Eduardo Jenner descubriu a vacina coa que combater a varíola. En 1803 a 

Coroa española organizou unha expedición desde A Coruña para levar a vacina ás posesións 

de América e Asia. Para transportar o fluído vacinal e mantelo fresco empregouse o sistema 

de inoculación sucesiva de brazo a brazo entre individuos sans, para o que se seleccionaron 

22 nenos da Casa de Expósitos coruñesa. A expedición foi un éxito, retornando en 1806. 

O precioso descubrimento da vacina acreditado en España e case toda Europa como preservativo 

eficaz da varíola, animou a paternal solicitude do Rei a estendelo nos seus dominios de Indias, onde 

é maior o número de vítimas que sacrifica esta horrible praga. Con tal obxecto se serve mandar, 

logo de escoitado o ditame do Consello e dalgúns sabios, que se forme unha expedición marítima, 

composta de facultativos hábiles e adictos á empresa, dirixida polo médico honorario da Cámara 

don Francisco Xavier de Balmis, e pagada do seu Real Erario, sen perdoar gastos nin fatigas, leven 

suficiente número de nenos aos que inocular sucesivamente no curso da navegación. E conservando 

por este e outros medios o fluído vacinal en toda a súa eficacia, fagan á súa chegada as primeiras 

operacións brazo a brazo, que continuarán despois nas dúas Américas, e se fose posible, nas illas 

Filipinas, observando as anomalías que a diversidade de climas e de castas poida introducir, co 

obxecto de ilustrar canto sexa posible un descubrimento que tanto interesa á humanidade, 

publicando oportunamente as observacións e resultados desta expedición filantrópica. 

CARLOS IV. Resolución. 5-8-1803 [cast.] 

 

 



46. Proliferación dos mercados rurais en Galicia 

No Antigo Réxime o comercio de ámbito local realizábase fundamentalmente nas feiras. Era 

habitual unha certa especialización no tipo de produtos a vender, así como un escalonamento 

nas datas para non interferirse unhas a outras. 

As feiras que se celebran nesta provincia [Ourense] son: unha mensual en Monterrei o 16, a onde  

concorre moito gando, lenzos, la do país, peixe curado e fresco, e comestibles. Outra en 

Montederramo o 26, de gando, ovellas, carneiros, gran e pan cocido. Outra tamén mensual en 

Vilamaior da Xironda, a onde se leva gando vacún e cabalar, e pan cocido. Outra en Xinzo de Limia 

o 14 de cada mes, a onde concorre moito gando, lenzos, la do país, comestibles e peixe fresco e 

curado; a meirande parte dos obxectos son levados alí desde os portos de Pontevedra e Marín. En 

Maceda de Limia hai feira o 20 de cada mes de gando vacún e cabalar, pan cocido e todos os 

efectos sinalados anteriormente. En Allariz haina tamén mensual o día primeiro, de gando, 

carneiros, galiñas, polos, leitóns, touciño e outros variados efectos. En Ourense celébrase o 7 (...) e 

tamén hai alí mercado todos os venres, ao que concorre moito comestible. Na Peroxa faise unha 

feira o 27 de cada mes, de gando, zapatos e algunha quincalla. En Vilanova dos Infantes haina 

mensual (...). En Bouzas, a dúas leguas de distancia de Ourense, camiño de Santiago xunto ao lugar 

de Tamallancos, celébrase mensual o 26, e concorre a ela moito gando, centeo, trigo, millo e pan 

cocido. No Carballiño faise o 16 de cada mes (...). En Ribadavia haina tamén mensual, o 8, de 

gando e mercado semanal. A todas concorren arrieiros con viño de varias partes da provincia e de 

fóra dela. 

Xosé Lucas LABRADA. Descrición económica do reino de Galicia. 1804 [cast.] 

 

47. A batalla de Trafalgar 

Asinada a paz con Francia, os enfrontamentos cos británicos foron constantes e acabaron por 

provocar a quebra do comercio con América, a supeditación do Goberno aos intereses da 

política francesa, a destrución da Mariña en Trafalgar (1805), e o incremento do malestar 

social. 

Se Napoleón quere a guerra, que a faga el só. (...) Por que ten que estar España suxeita aos 

caprichos dese cabaleiro? 

Verdadeiramente -dixo Malaspina- a nosa unión con Francia ata agora foi desastrosa. 

Por que a farían? Ben din que ese Godoy é un home sen estudios. Crerá que pode gobernar unha 

nación tocando a guitarra! (...) 

E agora quedamos sen escuadra, sen mariños, e quedaremos sen poder andar se seguimos unidos 

aos franceses... Queira Deus que estes señores non nos dean un mal pago. Quen se luciu foi o señor 

Villeneuve. Vamos, que Gravina, se se opuxese á saída da escuadra, como opinaban Churruca e 

Alcalá Galiano, teríase evitado este desastre que parte o corazón. (...) 



Parece que unha das razóns que deu Gravina foi o mal tempo, e mirando o barómetro da cámara, 

dixo: “Non ven vostedes que o barómetro anuncia mal tempo? Non ven vostedes como baixa?” 

Entón Villeneuve dixo secamente: “O que baixa aquí é o valor”. Ao oír este insulto, Gravina 

ergueuse cego de ira (...) e exclamou: “Á mar mañá mesmo”! Pero creo eu que Gravina non debeu 

facer caso das fanfurriñadas do francés, non señor; que o primeiro é a prudencia e máis coñecendo, 

como coñecía, que a escuadra combinada non tiña condicións para loitar contra Inglaterra. 

Bieito PÉREZ GALDÓS. Trafalgar [recreación literaria]. 1873 [cast.]  

 

48. O ascenso fulgurante de Gogoy 

Desde 1788, o rei Carlos IV e a raíña María Luísa foron colmando de títulos e honores a Manuel 

Godoy, quen dirixiu desde 1792 como primeiro ministro toda a política española. A confianza 

real propiciou que seguise acumulando títulos e distincións, causando receos no príncipe 

Fernando e nas elites tradicionais e dando pé ao maldicir popular. 

Tamén son complicados os pensamentos que aquela tarde vai rumiando o conde de Valduerna cara a 

unha audiencia con Godoy, quen alterna por semanas entre o seu palacio madrileño de Buenavista e de 

Aranxuez. A esas horas estará de volta xa de despachar co  rei, pois pronto ofrecerá a súa diaria 

audiencia pública, aparte da súa recepción aos embaixadores cada mañá, antes de acompañar á raíña 

na súa mesa como primeiro xentilhome de cámara. O conde camiña preguntándose polo motivo da 

convocatoria. 

Un conserxe lle introduce no gabinete de traballo de Godoy que, sentado á súa mesa sen a casaca, está 

escribindo unha nota e invita a Valduerna a acomodarse mentres remata. Entrementres, o conde 

contempla a ese home gallardo na súa madurez, de louzán cute, cara redonda, ollos pardos baixo o 

arco das poboadas cellas rubias, espesos cabelos dourados e labios sensuais. "Un exemplo estimulante 

-pensa Valduerna-: aos dezasete anos simple Garda de Corps e agora, aos corenta, Príncipe da Paz -

por unha guerra perdida-, Xeneralísimo, Gran Almirante, Conselleiro de Estado, duque de Alcudia, 

cabaleiro do Toisón de Ouro, Gran Cordón da Lexión de Honor, Superintendente Xeneral de Correos e 

Camiños, rexedor perpetuo da Vila de Madrid e das cidades de Santiago, Cádiz, Málaga, Ecixa..."A voz 

da Súa Excelencia corta esa inacabada enumeración mental. O ministro abrevia as cortesías e entra 

con rapidez en materia. - Necesito que traballe en arranxar un proxecto de tratado con Francia, e non 

fai falta encarecerlle o máis absoluto segredo. (...) 

Godoy da por terminado o diálogo e chama a un conserxe coa campaíña para que lle axude a poñerse 

a casaca coa que acude á audiencia pública. Ao collela o conserxe cae dun peto unha pequena carteira 

de coiro granate que Valduerna lle viu levar sempre consigo. O conserxe descúlpase, recolle a carteira 

e déixaa aberta sobre a mesa. Godoy acercase ao subalterno para colocarse a prenda e, mentres tanto 

o conde, xa de pé, ten ocasión de ver nesa carteira catro miniaturas prendidas todas xuntas. Tres son 

retratos dos fillos de Godoy: Carlota Luísa, habida coa súa esposa, e Luís e Manuel coa súa amante, 

dona Xosefa Tudó. O cuarto neno produce enorme sorpresa a Valduerna: é o príncipe Francisco de 

Paula, fillo dos reis don Carlos e dona María Luísa. Que fai ese retrato xunto aos outros tres? 

Xosé Luis SAMPEDRO. Real Sitio [recreación literaria]. 1993 [cast.] 



 

49. Proxectos sobre Portugal e un reino para Godoy 

Godoy optou por manter una política de alianza coa Francia revolucionaria para facer fronte 

aos ingleses, que ameazaban o comercio con América. En 1807, os franceses planificaron 

conquistar Portugal, contando co apoio e facilidades de paso da coroa española. Os aliados 

planificaron o reparto de Portugal, creando un reino para Godoy.  

Art.1. A provincia de Entre-Douro-e-Miño coa cidade de Porto darase en toda propiedade e 

soberanía de S.M. ao rei de Etruria co título de rei da Lusitania Setentrional. 

Art.2. A provincia do Alentexo e o reino dos Algarves se darán en toda propiedade e soberanía ao 

Príncipe da Paz [Godoy], para que as goce co título de príncipe dos Algarves. 

Art.3. As provincias de Beira, Tras-os-Montes e a Estremadura portuguesa quedarán en depósito ata 

a paz xeral, para dispor delas segundo as circunstancias e segundo conveña ás dúas altas partes 

contratantes. (...) 

Art.13. As dúas altas partes contratantes se entenderán para facer un repartimento igual das illas, 

colonias e outras propiedades ultramarinas de Portugal. 

Tratado de Fontainebleau. 27-10-1807 [cast.] 

 

50. A conxura do Escorial 

O fulgurante ascenso de Godoy xerou un forte resentimento no príncipe de Asturias, 

Fernando, temeroso de perder a Coroa, que foi creando un grupo opositor dentro da Corte 

formado, fundamentalmente, por aristócratas. En 1807 trazaron un plano para derrocar a 

Carlos IV, pero foi descuberto; a pesar da traizón que o plano significaba, o pai perdoou ao 

fillo. 

O príncipe Fernando prepara un movemento en Palacio: a coroa de V.M. periga: a raíña María 

Luísa corre o risco de morrer envelenada: urxe impedir tales intentos sen perder un instante: o 

vasalo fiel que dá este aviso non está en posición nin en circunstancias para poder cumprir doutra 

maneira os seus deberes. 

Anónimo atopado por Carlos IV no seu escritorio. 28-10-1807 [cast.] 

 

Deus, que vela sobre as súas criaturas, non permite a execución de feitos atroces cando as vítimas 

son inocentes (...). Vivía eu persuadido desta verdade, cando unha man descoñecida me ensina e 

descubre o máis enorme e temerario plan que se trazaba no meu propio palacio contra a miña 

persoa. A miña vida, que tantas veces estivo en perigo era xa unha carga pesada para o meu 

sucesor, que preocupado, obcecado e alleado dos  principios de cristiandade que lle ensinou o meu 

paternal coidado e amor, admitira un plan para destronarme. Entón eu quixen indagar por min 



mesmo a verdade do feito e sorprendéndoo no seu cuarto, atopei no seu  poder a cifra de 

intelixencia e de instrucións que recibía dos malvados. Convoquei ao meu gobernador interino do 

Consello, para que asociado con outros ministros practicasen as dilixencias de indagación. Todo se 

fixo e dela resultan varios reos para os que decretei prisión, así como o arresto do meu fillo na súa 

habitación. 

CARLOS IV. Manifesto. 30-10-1807 [cast.] 


