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LEVANTAMENTO DE 1846

Obxectivos e metodoloxía - Contexto histórico

OBXECTIVOS E METODOLOXÍA
•
•
•
•

Recoñecer a dinámica dos procesos revolucionarios liberais e burgueses que se deron en Europa e
América desde finais do s. XVIII a mediados do s. XIX a partir dun exemplo local.
Recoñecer o proceso de construción do Estado liberal en España no segundo terzo do século XIX a
partir dun exemplo local.
Relacionar o levantamento de 1846 en Galicia dentro do contexto máis xeral do liberalismo decimonónico.
Identificar o levantamento de 1846 como punto de inicio do galeguismo, na súa fase provincialista,
como teoría e práctica política.

Esta unidade didáctica vai dirixida ao alumnado do último curso de ESO. Con todo, esta unidade
tamén pode ser de interese para o alumnado de Bacharelato e para persoas adultas.
A unidade didáctica pódese realizar de xeito convencional, a partir dos textos coas correspondentes
actividades, ou ben pódeselle deixar ao alumnado que parta directamente das actividades para resolvelas
coa axuda dos textos.
A estrutura da unidade didáctica ten catro partes principais: primeira, o contexto histórico; segunda,
o levantamento en si (os preparativos, o propio acontecemento e o seu diario e as repercusións); terceira,
as aproximacións á época desde diferentes abordaxes historiográficas (xeracional, biográfica, de xénero,
comparativa, cotiá e local); e cuarta, un pequeno obradoiro de historia con actividades.
Os diferentes capítulos están feitos como módulos, para que se poidan traballar ou descartar. Por
exemplo, se xa se traballou na aula a implantación do Estado liberal en España pódese prescindir do
contexto histórico e ir directamente á cuestión do propio levantamento de 1846.
CONTEXTO HISTÓRICO
Coa Revolución Francesa de 1789 o absolutismo do Antigo Réxime perdeu o poder en favor das novas ideas liberais da burguesía, que se propagaron rapidamente por toda Europa e América. É o comezo
dun novo mundo onde se pasa de ser súbdito a cidadán. É o comezo da Idade Contemporánea.
Na primeira metade do século XIX desencadeáronse sucesivas revolucións liberais comandadas pola burguesía para implantar os réximes parlamentarios. Ademais, estábase dando en
paralelo a revolución industrial que transformou radicalmente
a economía e a sociedade.
En España foi a invasión napoléonica de 1808 o acontecemento que creou as condicións para dar comezo á Idade Contemporánea. A guerra contra o francés (1808-1815) supuxo
unha clara ruptura co período anterior, pero o camiño a esa nova
sociedade liberal non se ía dar facilmente posto que había moitos
intereses na monarquía, na aristocracia e na Igrexa por manter o
statu quo.

Fusilamentos do 2 de maio en Madrid. Gravado de 1814.
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Contexto histórico

Tras a derrota napoleónica, o reinado de Fernando VII (1815-1833) promoveu unha volta ao absolutismo do Antigo Réxime, coa oposición dos liberais, que foron duramente reprimidos. Ademais, nesta
época independizáronse do reino español a maioría dos territorios de América. Todo isto provocou unha
grave inestabilidade política.
Vai ser durante o reinado de Isabel II (1833-1868) cando se
cree finalmente o novo tipo de Estado liberal. Na infancia da raíña
marcarán a pauta as rexencias, primeiro a de Mª Cristina, de tendencia liberal moderada (1833-1840), e despois, do xeneral Espartero, de tendencia liberal progresista (1840-43).
As resistencias á creación dese novo Estado serán fortes. De feito, nos primeiros anos de Goberno liberal este terá que facer fronte
aos absolutistas na Primeira Guerra Carlista (1833-39).
Tras a fin da guerra coa vitoria liberal, agudízanse as diferenzas entre liberais moderados e progresistas. E dentro do novo réxime político liberal carecíase dun modelo de cambio pacífico de goberno,
o que implicou máis inestabilidade política. Deste modo, cando gobernaban os liberais moderados, os
liberais progresistas precisaban promover pronunciamentos militares ou levantamentos para alcanzar o
poder, e viceversa.
Mentres tanto, desde os gobernos liberais vaise desmantelando paulatinamente o Antigo Réxime para
construír o novo Estado de corte liberal. Destacan medidas como a nova estrutura do Estado centralista
baseada nas provincias (novo mapa provincial, Javier de Burgos, 1833).
Outra medida decisiva do novo Estado liberal foi a desamortización, que lle afectou especialmente ao
poder da Igrexa Católica, un dos baluartes do tradicionalismo, polo que perde parte do seu poder, e ten
que vender as terras e desaloxar os mosteiros masculinos.
A raíña Isabel II comeza a reinar directamente con apenas trece anos, a partir de
1843, e opta sempre polos liberais moderados, no que se chamará década moderada
(1844-1854).
O líder moderado Narváez leva a cabo unha política autoritaria a partir de 1844. Crea a Garda Civil para manter un maior control gobernamental, promove a Constitución de 1845, de tendencia moi conservadora onde só poden votar uns poucos privilexiados, establece
un novo réxime tributario e restrinxe dereitos individuais como a
liberdade de prensa.
Nese contexto de oposición ás políticas moi conservadoras de
Narváez hai que situar o levantamento galego de 1846.
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Que é un levantamento?

ACTIVIDADES
O Estado liberal creou un novo mapa provincial. Galicia pasou a ter catro provincias. O primeiro
mapa científico na península, con medicións estritas, é o que fixo Domingo Fontán en 1834 e que
imprimiu en París en 1845.
Constituíde pequenos grupos e procurade o mapa de Galicia de Domingo Fontán descargándoo do web do Instituto Geográfico Nacional (IGN): https://www.ign.es/web/ign/portal
Facede este itinerario: Centro de descargas › Documentación Geográfica y Cartografía Antigua › Cartografía antigua e entrades no visor deste último apartado e no seu filtro poñedes a palabra “Galicia”,
e aí localizades o mapa polo ano de impresión.
O mapa de Fontán está dividido en doce seccións, imprimídeas e xuntade as pezas para crear o mapa
completo de Galicia.
QUE É UN LEVANTAMENTO?
Denominación
Un levantamento é unha rebelión armada apoiada por un sector civil que pretende derrocar o poder establecido ou obrigar a que este mude
de rumbo político e que ademais se resolve en pouco tempo. Pódeselle
chamar tamén alzamento, revolta ou sedición.
Un fenómeno moi parecido é o pronunciamento, coa diferenza de
que este é unha rebelión exclusivamente armada sen intervención dunha
compoñente civil. Por iso, ás veces, os dous termos confúndense e empréganse indistintamente.
Pola contra, o termo revolución, que tamén se lle aplicou ao levantamento galego de 1846, implica unha transformación completa do réxime político e da sociedade, polo que si difire bastante dos dous termos
anteriores, xa que non é un mero cambio de goberno.
ACTIVIDADES
Que diferenza hai entre pronunciamento e levantamento?
Causas
Por que se sucederon os pronunciamentos e levantamentos na España do século XIX? A política española decimonónica non soubo deseñar mecanismos de alternancia política pacífica até ben entrado
o século. Así, o bando político apartado do poder tiña que recorrer á sublevación militar para tentar chegar
ao Goberno. De aí o papel central do exército na política da época. Ademais, hai que contar que o liberalismo primeiro, e o liberalismo progresista despois, tivo moita influencia entre os oficiais.
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Qué é un levantamento? - O levantamento de 1846

No primeiro terzo do século os pronunciamentos ou levantamentos foron
de signo absolutista, nos curtos períodos de goberno liberal, pero sobre todo
foron de signo liberal (Porlier na Coruña en 1815, o de Riego en 1820) ante o
absolutismo de Fernando VII (1815-1833).
Unha vez vencida a ameaza absolutista tras a Primeria Guerra Carlista
(1833-39), no bando liberal triunfante acentuaranse dúas grandes correntes: a
moderada e a progresista, que tamén pelexarán entre eles por deter o poder.
De aí que a partir de 1839 moitos levantamentos sexan liberais dun bando
contra outro para alcanzar o Goberno. Como o levantamento galego de 1846.
ACTIVIDADES
Por que houbo este tipo de sublevacións na España do século XIX?
Buscade información e facede un cadro comparativo coas diferenzas entre liberais
moderados e liberais progresistas na España isabelina.
O LEVANTAMENTO DE 1846
En que consistiu?
En abril de 1846 houbo en Galicia un levantamento militar progresista contra o Goberno liberal
moderado de Narváez que contou cun decidido apoio civil.
Entre os promotores civís do levantamento destacan dous grupos: Juana de Vega e o seu círculo do
liberalismo progresista da Coruña e a xeración de intelectuais provincialistas de Santiago, a maioría
deles estudantes da Universidade, que se lle pode chamar xeración de 1840. Tamén recibiu o apoio menor
dalgúns burgueses e artesáns, manténdose á marxe a maioría do campesiñado.
Polo tanto, o levantamento galego ten dous planos que se poden
diferenciar: o plano militar, co pronunciamento armado de Solís, que
se enmarca dentro da loita entre moderados e progresistas da política
xeral española; e o plano civil progresista e galeguista que apoiou o
levantamento, tanto por parte dos progresistas como dos provincialistas, sendo estes os que lle imprimiron un xiro ideolóxico singular ao
levantamento.
Ante o centralismo liberal que predominaba no Goberno español
os provincialistas defenderon Galicia como un territorio que debería
ser considerado no seu conxunto e non como a suma de catro provincias. Esta configuración dun pensamento galeguista polos intelectuais da xeración de 1840 é clave para recoñecer a importancia deste
levantamento na historia de Galicia.
Pero como se chegou ao levantamento?
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Os preparativos - O levantamento

ACTIVIDADES
Que dous grupos civís apoiaron o levantamento militar? Que dous planos tivo o levantamento galego?
Os preparativos
Os progresistas estaban moi molestos coas medidas do Goberno conservador de Narváez
e conspiraban contra el en círculos militares e civís. O Goberno,, pola súa parte, tentaba
controlar a situación censurando publicacións e movendo de destino os que consideraba
líderes militares progresistas.
Na cidade da Coruña, de gran predicamento liberal desde comezos de século, xuntábanse no salón de Juana de Vega os militares e burgueses progresistas para organizar
a súa oposición ao goberno moderado. Juana de Vega era espiada polo Goberno pero os
bos contactos cos cónsules inglés e francés fan que poida eludir esa vixilancia.
Mentres, en Santiago, a xeración provincialista de 1840-46,, onde destacan estudantes, intelectuais e burgueses, tamén está desexosa dun cambio de goberno, xa que a maioría
desta xeración profesa o progresismo máis avanzado.
Galicia non era o único territorio onde había ese malestar progresista pero si foi aquí onde se levantou
parte do exército para tentar mudar o Goberno.
ACTIVIDADES
Investigade sobre a figura de Juana de Vega e o seu papel na política española do século XIX e facede
unha pequena biografía dela.
O levantamento
Neste ambiente, o comandante Miguel Solís, progresista destinado na Coruña e asiduo
do salón liberal de Juana de Vega, é enviado polo Goberno conservador, temeroso de que
se subleve, a outro destino cos seus dous batallóns. O 2 de abril de 1846, Solís, coas súas
tropas, vai camiño do novo destino pero recala en Lugo, a última cidade galega do seu
itinerario, e daquela “pronúnciase”, levántase contra o Goberno moderado. Enseguida
ten apoio civil na cidade e crean unha Xunta de Goberno.
As motivacións inmediatas do levantamento son derrubar o goberno conservador
de Narváez e reducir os novos impostos.
Dous días despois espállase o movemento a Santiago, onde se constitúen unha Xunta e
un novo Concello de inspiración progresista provincialista e recrútanse numerosos estudantes para apoiar o levantamento. Nos días seguintes uníronse multitude de vilas ao levantamento e as cidades de Pontevedra e Vigo.
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O levantamento

Con todo, resístense ao levantamento as cidades da Coruña e Ferrol debido á forte presenza de
militares progobernamentais, co capitán xeneral Juan de Villalonga á fronte, que ordena preparar un exército para deter o alzamento e pon ao seu mando a Puig Samper.
Os progresistas conseguen crear dous corpos do exército, un ao mando de Solís, no
norte de Galicia, e outro ao mando de Rubín, no sur. E ante a extensión da rebelión
creouse unha Xunta Superior de Goberno de Galicia en Santiago, con Pío Rodríguez
Terrazo de presidente e Antolín Faraldo de secretario. Nas proclamas dos sublevados comeza a aparecer a loita contra o centralismo, polo que o movemento pasa a ter xa outra
compoñente galeguista, grazas ao grupo provincialista santiagués.
As tropas gobernamentais de Puig Samper non conseguen reducir as tropas de Solís e
Rubín. O levantamento prolóngase,, polo que obriga ao goberno central a enviar tropas a
Galicia para sufocalo baixo as ordes do xeneral José Gutiérrez de la Concha.
Houbo varios enfrontamentos armados entre os dous bandos pero o decisivo foi a
batalla de Cacheiras, onde finalmente venceron as tropas gobernamentais de Concha
aos batallóns de Solís.
As tropas de Solís, en retirada, refuxiáronse en Santiago e as rúas da cidade foron
testemuña o 23 de abril das últimas escaramuzas antes da rendición de Solís nas escaleiras do mosteiro de San Martiño Pinario, onde se acubillaran. Era a fin do levantamento progresista apoiado polos provincialistas.
Miguel Solís e once oficiais máis foron xulgados sumarisimamente e fusilados
en Carral o 26 de abril. Os apoios civís do levantamento, como os membros das Xuntas e Concellos progresistas e os estudantes, conseguiron fuxir ao exilio, a Portugal, e
foron amnistiados meses despois.
Poñíase punto final a tres semanas de abril onde varios batallóns do exército e as Xuntas de vilas e
cidades galegas pelexaran para promover un goberno progresista que defendera a singularidade de Galicia.
ACTIVIDADES
Buscade a Gazeta de Madrid (https://www.boe.es/diario_gazeta/), que é o precedente do Boletín Oficial do Estado (BOE). Na parte de consultas da Gaceta (Busque una noticia) poñedes a palabra “Galicia” no recadro de título e escribides a data do mes de abril de 1846 a partir do día do levantamento e
xa podedes ver as novas, entre elas os partes de guerra do levantamento.
Lede os títulos das novas relacionadas co levantamento e discutide sobre os límites das versións que
ofrece esa fonte.
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Diario do levantamento

DIARIO DO LEVANTAMENTO
2 de abril
Pronunciamento do comandante Miguel Solís, en Lugo: inicio da rebelión. As tropas
sublevadas conseguen o seu primeiro triunfo.
4 de abril
En Santiago de Compostela, xúntanse o exército e un grupo de
universitarios, ofrecéndose á Xunta que se constitúe ese día baixo a
presidencia de Pío Rodríguez Terrazo. A Xunta fai unha proclama.
Na Coruña, o capitán xeneral Juan de Villalonga péchase na
cidade e fai un pronunciamento progobernamental para abortar a
posible rebelión. Ademais, prepara un corpo do exército liderado
por Puig Samper para destinalo a Santiago de Compostela e dominar esa cidade en poder dos pronunciados.
5 de abril
Solís, co exército pronunciado, diríxese a Santiago de Compostela.
6 de abril
Os dirixentes máis activos en Santiago son Faraldo, Romero Ortiz, os irmáns
Pasarín, Ramón Garea e Bermúdez Cedrón.
7 de abril
En Santiago, Solís engrosa o seu exército coas tropas desta cidade e con
centos de voluntarios civís (uns 300 universitarios), polo que decide partir
cara á cidade da Coruña.
8 de abril
Atópanse os exércitos de Puig Samper e de Solís en Sigüeiro, nunha batalla romántica na que cada parte tenta convencer á outra. Non se dispara nin
un só tiro. Solís regresa a Santiago.
9 de abril
Pronunciamento, en Pontevedra, a prol do levantamento progresista.
10 de abril
Pronunciamento en Tui, Vigo e bisbarra.
Nesta mesma noite, Solís deixa Santiago e emprende a súa viaxe cara a
terras de Pontevedra.
11 de abril
Sabendo da partida para Pontevedra de Solís, esa mesma mañá, entrada de Puig Samper en Santiago.
Publica un bando no que ofrece un indulto a “todos os que, arrepentidos do seu extravío, abandonasen
a senda da insurrección” e publica outro para desmentir os rumores do armisticio de 48 horas difundido
polas tropas de Solís. Emprende a ruta cara a Pontevedra para tentar acabar con Solís. Ao coñecer o levantamento de Vigo e de toda a provincia, decide abortar a súa operación e as súas tropas dispérsanse camiño
de Santiago.
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12 de abril
Na mañá deste día Puig Samper continúa a súa retirada cara a Sigüeiro, cun pouco máis de orde nas
súas tropas. Incorpóranse á marcha moitos dos que quedaran atrás o día anterior.
13 de abril
Saída de Solís en dirección á Coruña ao encontro de Puig Samper. Batalla entre os dous exércitos en Ponte Sigüeiro. A loita dura catro horas e Puig
Samper decide retirarse cara á Coruña. Solís evita darlle alcance e decide
retirarse cara a Santiago para facer noite.
14 de abril
Chega a Galicia o xeneral Concha, enviado polo Goberno para sufocar o
levantamento.
15 de abril
Reunión, en Santiago, dos presidentes das Xuntas de Santiago, Vigo, Pontevedra e, como representantes do exército, Solís e Rubín. Só falta a representación de Lugo por motivos de rivalidade con Compostela
por ser o centro de operacións. Constitución de dous corpos do exército, ao mando de Solís e Rubín, para
emprender ese mesmo día a viaxe para A Coruña e Ourense respectivamente.
Nesta reunión constitúese a Xunta Superior do Goberno de Galicia para a administración deses exércitos, entre outras tarefas, e que está formada por: Pío Rodríguez Terrazo (presidente), José María Santos
e Ramón Buch (vogais), Antolín Faraldo (secretario). A Proclama, elaborada por Faraldo, aparece ese
mesmo día.
16 de abril
Publicación das medidas da nova Xunta. Os exércitos de Solís e Rubín viaxan
cara á Coruña e Ourense, respectivamente.
17 de abril
O exército de Solís chega á Coruña pola mañá e agarda que os progresistas
da cidade lle permitan entrar sen verter sangue. Ao ver que A Coruña non se
subleva, trasládase cara a Ferrol, facendo noite en Betanzos.
O xeneral Concha trasládase e ordena a concentración das súas forzas para
loitar contra o exército sublevado.
18 de abril
O xeneral Concha recibe un aviso coa información de que en Ourense abriron fogo sobre os sublevados. Pensa que foron as forzas comandadas por Solís
e Rubín e decide viaxar a Ourense, convencido de que pode acabar axiña co
levantamento galego.
19 de abril
O xeneral Concha entra pola tarde en Ourense e decide agardar a que cheguen reforzos.
20 de abril
Solís chega a Ferrol e sucede o mesmo que na Coruña o día 17. Decide regresar a Betanzos. Rubín,
pola súa parte, decide retirarse tamén de Ourense e dirixirse cara a Vigo, por Ribadavia.
10

LEVANTAMENTO DE 1846

Diario do levantamento

21 de abril
O xeneral Concha, máis confiado, decide atacar. Sae cara a Santiago, onde está chegando Solís. A Xunta, descontenta pola acción dos dous exércitos, decide nomear a Solís xefe supremo e envialo a Ourense
para unirse con Rubín e xuntar os dous exércitos en contra do inimigo.
22 de abril
En Santiago, Solís coñece a proximidade do exército de Concha. A Xunta oponse á súa idea de defenderse en Santiago. Solís pensa que Rubín vaise achegar para xuntar as dúas forzas, e dirixe, a medianoite,
o seu exército en dirección a Padrón. A desinformación e as contradicións que se lle presentan, fan que en
poucas horas mude varias veces a estratexia que vai seguir, e por último decide dirixirse cara a Cacheiras a
enfrontarse co inimigo. A Xunta decide non apoiar a súa decisión, collendo esta camiño a Padrón.
Concha, pola súa parte, muda igualmente varias veces a estratexia que vai seguir, decidindo finalmente
ir ao encontro de Solís.
23 de abril
O encontro de Concha e Solís ten lugar ás 10 h da mañá en Montouto. A cabalería de Concha impresiona tanto a Solís e o terreo parécelle
tan desfavorable que decide a retirada cara a Santiago, dividindo o seu
exército para facer dubidar a Concha acerca do número de forzas que alí
se atopan.
O exército de Solís tenta refuxiarse en Santiago, perseguido pola forza
de Concha, e as tropas son distribuídas polos barrios de Sar, o Hórreo e
o Camiño Novo, agardando os reforzos de Rubín, que nunca chegarían.
O exército de Concha vese reforzado pola chegada dunha nova columna e entra en Santiago por tres frontes: unha primeira polo Camiño
Real de Padrón, unha segunda pola estrada de Lugo e a máis numerosa
polas rúas do Hórreo e Sar. Ás 14 h dáse un sinal de artillería e comeza o
ataque sobre as casas ocupadas e a loita corpo a corpo ten lugar nas rúas de Santiago.
Comeza entón un duro enfrontamento no que os progresistas se defenden, pero a medida que a munición se esgota, contra as 16 h, as tropas sublevadas vanse retirando e cedendo terreo ao inimigo.
Convencido de que o reforzo de Rubín estará preto, Solís dá orde de refuxiarse no mosteiro de San
Martiño Pinario e nos pazos e casa achegadas á catedral.
Concha, que lle prometera ás súas tropas o saqueo
das casas de Santiago se o seguían na loita, dá orde de
tomar os postos máis avanzados da defensa, nos que
os rebeldes quedaran sen munición, como o Pazo Arcebispal, as casas de Acibechería e a praza do Campo.
Nese momento, tomado xa polas tropas gobernamentais o convento de San Paio de Antealtares e a
Casa do Concello, Concha dirixe os seus esforzos ao
Pazo Arcebispal facendo recuar os rebeldes. Solís e as
súas tropas marchan e levan con eles o arcebispo Vélez
para o veciño edificio de San Martiño Pinario, por
se serve de intermediario coas tropas gobernamentais.
Chegan a defenderse, desde o seu refuxio en San
Martiño Pinario, uns dous mil homes, até o esgotamento das municións.
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Diario do levantamento - Repercusións do levantamento

Solís solicita un armisticio a través do arcebispo que o xeneral Concha lle denega. Este, á súa vez, tenta
convencer as tropas de Solís para que depoñan as armas e abandonen o mosteiro.
Entón, cando os oficiais de Solís ven con desesperación o fin do seu levantamento, invitan o seu dirixente a fuxir; el responde que o seu compromiso é o de dar exemplo aos que loitaron ao seu carón.
Ás 19.30 h Solís decide seguir os seus soldados que xa levaban media hora entregando as armas. Aprésano nas escaleiras de San Martiño Pinario xunto con sesenta oficiais.
24 de abril
Co fin de xulgar os apresados, o capitán xeneral Villalonga encarga a constitución dun tribunal militar, que baixo as súas ordes resolve fusilar os mandos
militares do levantamento.
25 de abril
Camiño de Santiago á Coruña, na busca dalgunha autoridade civil que quixese asinar a acta, escoltados por un batallón gobernamental, chegan a Carral os
condenados, onde o vicealcalde Fernando Ínsua acepta asinar. Ese mesmo día, as
tropas de Rubín, coñecedoras da sorte de Solís, foxen a Portugal.
26 de abril
Os encarcerados son interrogados a partir das 6 h da mañá. Durante o interrogatorio, chega unha orde de Villalonga para que fusilen urxentemente os
revolucionarios, ante o temor a máis rebelións.
Solís é fusilado ás 18 h e, a seguir, os seus oficiais. Pasarán á historia como os
mártires de Carral.
Ese día xa conseguiran fuxir a Portugal todos os membros das distintas xuntas.
ACTIVIDADES
Aproveitade o mapa de Fontán, debuxade un mapa de Galicia coas catro provincias e as principais cidades e trazade os movementos e as principais accións militares que houbo no levantamento de 1846.
A partir do diario tamén podedes facer grupos e representar o levantamento de 1846, cos seus preparativos, o seu desenvolvemento militar e civil e mais o seu fin.
REPERCUSIÓNS DO LEVANTAMENTO
A represión
O fusilamento de Solís e o resto de oficiais en Carral foi a mostra máis extrema da represión, en
tempos onde a percepción social en relación á pena de morte estaba mudando. Exemplo disto é que o
capitán xeneral Juan de Villalonga non quixo facer o xuízo en Santiago ou na Coruña, temeroso de que
a oposición progresista conseguise detelo. E tamén acelerou o xuízo para cortar a posibilidade de que
puidese chegar un indulto desde o Goberno central. Ademais, Villalonga non conseguiu moita adhesión
política nas autoridades municipais e tivo que ir até Carral para que unha autoridade quixese asinar a
celebración do xuízo.
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Ao longo do século XIX houbo unha evolución na teoría e na práctica da
política represiva. Grazas ao labor de persoas como Concepción Arenal abriuse
paso a idea de que o “axustizamento” público era un hábito que había que evitar e
comezou a cuestionarse a pena de morte, aínda que tivo que pasar moito tempo
para que quedase parcialmente abolida.
No ámbito militar o triunfo nos cuarteis significaba grandes ascensos pero o
fracaso, pola contra, podía implicar a morte ou o exilio, como sucedeu no levantamento de 1846. Con todo, co discorrer do século as penas irán suavizándose.
E no ámbito civil deuse tamén unha
maior suavización da represión. A partir
dos levantamentos dos anos 40 desapareceron, na maioría dos casos, as penas de
morte por este tipo de revoltas e foron
substituídas por penas de cadea, inhabilitacións profesionais ou exilio. Ademais,
xeneralizáronse os indultos e amnistías,
polo que a pena minguaba.
ACTIVIDADES
A ONG Amnistía Internacional é recoñecida polo seu labor en contra da pena de morte. Investiga
sobre o seu traballo e que tipo de campañas fai para evitar a pena máxima. En cantos países se mantén
a pena de morte na actualidade? Cales son os estados onde se dan máis condenas deste tipo?
A influencia posterior do levantamento
Inmediatamente despois do levantamento un dos seus protagonistas provincialistas narrou os acontecementos nun libro titulado Reseña histórica de los
últimos acontecimientos de Galicia (1846) pero empregou o pseudónimo de Juan
do Porto para evitar represalias.
A pesar do fracaso do levantamento manterase a intensificación do cambio
cultural en Galicia, co camiño trazado pola xeración de 1840 de apertura ás novas correntes culturais da época que desembocará no Rexurdimento. Ademais,
ao longo das décadas seguintes o historiador Manuel Murguía, que fora testemuña adolescente do levantamento, escribe sobre el en varios xornais e libros.
Dez anos despois do levantamento, en 1856, celebrouse ás aforas de Santiago
o denominado Banquete de Conxo, un xantar onde confraternizarán estudantes e artesáns da cidade con discursos democráticos e galeguistas en homenaxe
aos protagonistas do Levantamento de 1846.
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Nas décadas que seguiron aos “sucesos de Carral”, como se dicía na época,
os progresistas mantiveron o seu recordo no Parlamento. En 1856, o Goberno
español, progresista, concédelles aos fusilados en Carral a Cruz do Valor e a
Constancia, e fálase de erixir un monumento na súa homenaxe.
Pero non será até comezos do século XX, en 1904, cando se faga ese monumento promovido pola Liga Galega da Coruña, que erixe o monumento
aos “mártires de Carral” por subscrición popular na mesma vila onde foron
fusilados Solís e os seus oficiais.
Un dos maiores promotores do monumento, Francisco Tettamancy, do
grupo rexionalista coruñés, publicou pouco despois un par de libros sobre o
levantamento, La Revolución gallega de 1846 (1908) e Los mártires de Carral
(1912) onde fai unha reivindicación galeguista dos feitos.
Un pouco máis avanzado o século XX o Levantamento de 1846 foi recreado na novela de Otero Pedrayo Os camiños da vida (1928).
En 1977 comezou a estudarse por primeira vez este suceso desde un punto de vista universitario coa publicación da investigación El levantamiento de
1846 y el nacimiento del galleguismo de Xosé Ramón Barreiro Fernández,
onde estableceu a distinción entre o plano militar e o plano político progresista e galeguista.
ACTIVIDADES
Procurade a imaxe do monumento aos mártires de Carral en internet e debuxádeo. Que forma ten?
Que credes que se quere representar con este monumento? Con que mundo relacionades a palabra mártir?
OS PROVINCIALISTAS
Entre os apoios civís do Levantamento de 1846 destacou o grupo de estudantes e intelectuais da Universidade de Santiago no período 1840-1846. A importancia deste grupo radicou na súa implicación no levantamento pero tamén polo
seu pensamento. Este grupo foi a primeira xeración que tivo a idea de Galicia
como centro das súas preocupacións, polo que se lles considera os iniciadores do
primeiro galeguismo.
Ante o novo mapa político provincial do Estado liberal (1833) esta xeración
defendeu que se considerase a Galicia como unha provincia única, á maneira do
antigo reino de Galicia, e non só unha suma de catro provincias, sen ningún ente
aglutinante. De aí o seu nome de provincialistas.
Os primeiros provincialistas foron unha xeración moi inquieta intelectualmente que estudaban ou residían en Compostela e que pertencían, na súa maioría,
á Academia Literaria, centro de intercambio das ideas máis innovadoras, que ían
desde o catolicismo social ao socialismo utópico, cun claro predominio do libera14
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lismo máis progresista. Ademais, mostraron un grande interese no fomento da cultura e da divulgación
da ciencia e foron os introdutores do romanticismo como movemento cultural.
Estas inquedanzas do grupo plasmábanse a través da prensa cunha manifesta tendencia literaria e vocación de intervención social. A referencia a Galicia nos títulos
das numerosas publicacións que fundaron e mais nas que escribiron foi unha constante.
O fracaso do levantamento provocou a dispersión da xeración e tiveron que pasar
algúns anos para que os seus postulados fosen recoñecidos politicamente.
Destacan nesta xeración Neira de Mosquera, os irmáns Faraldo, os irmáns Rúa Figueroa, José Mª Posada, Francisco Añón, Alberto Camino, Carracido, Martínez Padín,
Vicente Cociña etc.
ACTIVIDADES
Que obxección tiñan os provincialistas á implantación da nova estrutura do Estado liberal?
ANTOLÍN FARALDO
Entre os provincialistas destacou especialmente Antolín Faraldo. Naceu en
Betanzos en 1822 e estudou Medicina na Universidade de Santiago entre 1835 e
1842. Enseguida se converte nun destacado xornalista e axitador cultural que en
1840 axuda a crear a Academia Literaria.
En torno a Faraldo e á Academia Literaria nace a Xeración Provincialista de
1840. Faraldo convértese no principal ideólogo do provincialismo, onde defende posicións progresistas e asume unha análise crítica da realidade galega. É na
prensa onde traballa e difunde os seus artigos (El Idólatra de Galicia, El Recreo
Compostelano, La situación de Galicia, El Porvenir).
No pensamento de Faraldo destacan a vinculación de temas galegos con temas
universais, a visión crítica de Galicia e a importancia do pasado na construción
dun porvir.
En abril de 1846, a raíz do levantamento progresista, Faraldo pasará á acción e será un dos seus máximos dirixentes civís. Desde o día 5 de abril, Faraldo, como membro da Xunta Revolucionaria de Santiago, recruta con éxito un gran número de intelectuais e estudantes para a causa progresista, formando
así un novo Batallón Literario de Santiago.
Faraldo tamén será decisivo na Asemblea de Xuntas do día 15, onde, como secretario da Xunta Superior Provincial de Goberno de Galicia, redacta unha proclama da sublevación nun ton provincialista:
Galicia, arrastrando hasta aquí una existencia oprobiosa convertida en una verdadera colonia de la corte,
va a levantarse de su humillación y abatimiento. Esta Junta, amiga sincera del país, se consagrará constantemente a engrandecer el antiguo reino de Galicia (...).
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O fracaso do levantamento o día 23 lévao ao exilio en Portugal durante uns meses e despois, cando xa
pode volver, decide facelo a Madrid, onde proseguirá o seu traballo como xornalista progresista. Tempo
despois irá a Andalucia, onde morre moi novo, en 1853.
ACTIVIDADES
Analizade o fragmento da proclama escrita por Faraldo e considerade o que quería dicir no contexto
da época.
HISTORIA DAS MULLERES
En relación ao Levantamento de 1846, o papel de Juana de Vega foi crucial
como promotora del, aínda que despois a maioría das accións na esfera pública,
tanto no campo militar como no político das xuntas, foi realizado por homes. As
mulleres tiñan vetada a intervención pública, nun tempo onde paradoxalmente a
monarquía estaba desempeñada por unha muller, Isabel II, e a primeira rexente
era outra muller, a súa nai, Mª Cristina.
É salientable tamén que Antolín Faraldo, no seo da Academia Literaria de
Santiago, pronunciara en 1842 a conferencia «Esclavas aún las mujeres, la filosofía del siglo XIX debe proclamar justa su emancipación», posicionándose a favor
dos dereitos das mulleres de xeito pioneiro.
Hai que ter en conta que a sociedade da época era patriarcal, o que supoñía
a supeditación da muller en moitos ámbitos.
Unhas poucas pero influentes mulleres puideron sortear o discurso machista decimonónico. Destacan
entre elas as xa mencionadas, Juana de Vega e Concepción Arenal, e posteriormente, Rosalía de Castro
e Emilia Pardo Bazán, que se rebelaron coas súas obras e vidas contra os discursos que subordinaban as
mulleres.
ACTIVIDADES
Buscade na liña do tempo do Álbum de mulleres do Consello da Cultura Galega:
http://culturagalega.gal/album/docs/linatempo.pdf o que aparece recensionado da primeira metade
do século XIX e sinalade os ítem relacionados co Levantamento de 1846.
HISTORIA COMPARATIVA: A REVOLTA DE MARÍA DA FONTE
Ao mesmo tempo que sucedeu o levantamento de 1846 en Galicia, no norte de Portugal houbo unha
revolta chamada Revolución de María da Fonte pero con trazos diferentes.
En Portugal deuse tamén a loita entre absolutistas e liberais, que provocou guerras e levantamentos.
Tras as guerras, un goberno liberal comezou a facer reformas a partir de 1842 en impostos, no recruta16
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mento militar e coa prohibición de realizar enterramentos á beira das igrexas. Estas medidas foron contestadas
por unha revolta popular comandada por mulleres no
norte do país.
Aínda que as coordenadas políticas de liberalismo/
absolutismo coinciden nas dúas beiras do Miño, a revolta de María da Fonte foi de carácter popular mentres o levantamento en Galicia foi de carácter elitista,
de militares apoiados por intelectuais universitarios e
algúns burgueses. De aí que o levantamento galego se
poida considerar unha loita entre elites, mentres que a
revolta portuguesa se considera a primeira sublevación
de masas da historia contemporánea portuguesa.
A revolta popular miñota, a diferenza do levantamento galego, conseguiu facer caer o goberno aínda
que derivou despois noutro enfrontamento político e militar entre liberais e absolutistas.
ACTIVIDADES
Escoitade a canción Sete mulheres do Minho de Dulce Pontes ou Zeca Afonso que lle dedican á revolta
de María da Fonte e explicade a revolta a partir da letra procurando o significado das palabras que non
entendades.
HISTORIA COTIÁ
A maioría das accións militares teñen consecuencias tamén na poboación civil e o levantamento de
1846 non foi unha excepción.
A poboación dos lugares onde ocorreron as batallas foi a que se tivo que facer cargo dos corpos dos
mortos, como aconteceu en Cacheiras tras a batalla que se deu alí. En Santiago foron moitos os mortos
enterrados no campo de Santa Susana, a carón da capela.
Outra consecuencia na vida cotiá é o sometemento da poboación civil a saqueos e pillaxe por parte do
exército, como sucedeu en Santiago, por parte das tropas gobernamentais. Así e todo, o Levantamento de
1846 non debeu supoñer grandes contratempos para a maioría da poboación civil xa que que se mantivo
o mercado de Santa Susana durante todos os xoves de abril.
Para os membros do exército as consecuencias son máis directas. Ademais dos mortos están os feridos, que no caso das batallas de Cacheiras e Santiago foron atendidos no Hospital Real.
ACTIVIDADES
Que consecuencias poden traer as accións militares á poboación civil?
17
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HISTORIA LOCAL: SANTIAGO
O novo mapa provincial liberal de 1833 fixo desaparecer o antigo reino de Galicia, polo que a cidade
de Santiago, baixo o control tradicionalista do arcebispo, perde a súa capitalidade e a súa provincia, en
favor da Coruña liberal.
A desamortización liberal provocou que os mosteiros masculinos quedasen baleiros coa exclaustración dos relixiosos a partir de 1835, quedando só en activo os conventos femininos. Santiago, que ten unha
nutrida presenza de mosteiros, quedou así con enormes edificios baleiros durante varias décadas. Por iso,
en 1846 o mosteiro de San Martiño Pinario estaba sen monxes e as tropas de Solís puideron refuxiarse alí.
A perda do poder da Igrexa e da capitalidade fai que a cidade caia nun considerable declive.
Comeza entón a gañar importancia a Universidade e o culto ao apóstolo, co fomento das peregrinacións, como eixes nos que desenvolver a cidade. De aí que se dese a partir de entón a tensión entre
un ambiente de tendencia tradicionalista que predominaba na Igrexa e un ambiente máis liberal entre a
burguesía, o profesorado e os estudantes da Universidade.

Como legado desta época Santiago conserva a importancia da Alameda, como xardín romántico que
se desenvolve nesta altura, e a propia vista á cidade que se mostra desde esa nova perspectiva e que desde
ese momento se converterá na postal máis recoñecida por composteláns e visitantes a través de debuxos,
gravados e fotografías.
ACTIVIDADES
Identificade nun plano de Santiago os conventos e mosteiros que hai na zona histórica e arredores. Para
conseguir o plano podedes ir á Oficina de Turismo e pedir un plano da cidade ou senón descargalo en:
https://www.santiagoturismo.com/publicacions/plano-de-santiago-de-compostela
Sinalade no plano os conventos e despois investigade que funcións teñen actualmente.
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TRABALLAR A HISTORIA
As fontes
Como en calquera acontecemento na historia temos que recorrer ás fontes para poder estudalo convenientemente. Entre estas diferenciamos as primarias e as secundarias. Ademais, as fontes poden ser de
diverso tipo pero a maioría son documentos ou obxectos.
ACTIVIDADES
Sinala cales destas fontes sobre o Levantamento de 1846 son primarias e cales secundarias.
- Bandos dos sublevados.
- Partes de guerra do Goberno.
- Libros do historiador Tettamancy (1908, 1912).
- Cartas de Juana de Vega ás autoridades militares (1846).
- Cartas de despedida dos oficiais sublevados antes da súa execución (1846).
- O libro de Juan do Porto (1846), protagonista dos acontecementos.
- Narración da testemuña presencial do Manuel Murguía adolescente.
- Libros do historiador Xosé Ramón Barreiro Fernández (1977, 2016).
A cronoloxía
En relación á cronoloxía o Levantamento galego de 1846 foi un feito moi concreto temporalmente,
de aí que sexa de fácil datación. Como calquera outro feito histórico podemos contextualizalo nun período máis ou menos longo segundo nos interese ampliar ou concretar o seu contexto. Para situar politicamente este acontecemento podemos facelo incluíndoo no período político que o envolve, o reinado de
Isabel II (1833-1868), pero tamén podemos denominalo como o da construción do Estado liberal en
España. E isto non quita que poidamos incluír o levantamento en períodos menores ou maiores, segundo
nos conveña.
ACTIVIDADES
Á maneira dunha matrioska (boneca) rusa vai colocando os marcos temporais do Levantamento de
1846 de máis curto a máis longo.
Primeira metade do século XIX, Mes de abril de 1846, Reinado de Isabel II, Segundo terzo do século XIX,
1846, Século XIX, Historia Contemporánea de España, primavera de 1846, Década Moderada, Mediados
do XIX.
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Os termos
As palabras teñen a súa propia historia, a súa propia evolución, onde o seu significado pode ir variando pero tamén pode manterse parte del, ou sexa, cos seus cambios e permanencias.
Sempre é interesante saber a orixe do termo, a etimoloxía, o que significa en primeiro lugar, de onde
procede, de que lingua, en que contexto histórico xurdiu e a evolución sufrida. Ás veces coñecemos esa orixe grazas aos dicionarios etimolóxicos ou dicionarios históricos, outras veces esa orixe resulta descoñecida.
Por exemplo, a palabra liberal, e o seu derivado liberalismo, xurdiu no español a finais do s. XVIII e
comezos do s. XIX para denominar a quen loitaba nesa época en España contra o absolutismo. A partir
de aí a palabra liberal difundiuse ao resto das linguas. Vén da palabra libertis, do latín, que significa propio
de quen é libre.
Comprender a evolución da palabra acláranos o seu significado e permítenos coñecer mellor cada
época. A palabra liberal evoluciona desde un sentido inicial máis “revolucionario” a comezos do século
XIX até un significado máis “reformista” ou incluso “conservador” a mediados e finais do mesmo século,
dentro sempre dun contexto político burgués. Con todo, hai elementos no seu significado que se manteñen ao longo do tempo, como a importancia da propiedade privada e da iniciativa persoal.
ACTIVIDADES
Escollede por grupos varias das palabras destacadas e buscádeas en dicionarios. Ademais de sinalar o
significado tentade investigar a orixe, alcance e evolución do seu significado na historia contemporánea. Despois facede a posta en común.
Absolutismo
Moderado
Revolución

Antigo Réxime
Progresista
Romanticismo

Conservador

Desamortización

Pronunciamento

Liberalismo

Levantamento

Provincialismo

Galeguismo
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RECURSOS EN LIÑA
Nas actividades aparecen os seguintes recursos en liña:
Instituto Geográfico Nacional (IGN): https://www.ign.es/web/ign/portal
A Gazeta de Madrid: https://www.boe.es/diario_gazeta/
Liña do tempo do Álbum de mulleres do Consello da Cultura Galega:
http://culturagalega.gal/album/docs/linatempo.pdf
A canción Sete mulheres do Minho cantada por Dulce Pontes:
https://www.youtube.com/watch?v=0eXsNuJkwS4
O plano de Santiago:
https://www.santiagoturismo.com/publicacions/plano-de-santiago-de-compostela
A maiores son de grande interese algúns outros recursos:
Para mapas de Santiago: o xeoportal
https://xeoportal.santiagodecompostela.gal/xeoportal/#/pages/21
Para os documentos da época: Galiciana
https://biblioteca.galiciana.gal/gl/inicio/inicio.do
Para un achegamento cultural ao levantamento de 1846: culturagalega.org
http://culturagalega.gal/noticia.php?id=14621
Sobre a batalla de Cacheiras:
https://issuu.com/bibliotecatilos/docs/2016_edici_n_dixital_do_libro_da_batalla_de_cachei
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