
 

 

Unha revolta popular: o motín de Esquilache 

Entre o 23 e o 26 de marzo de 1766 tivo lugar en Madrid u motín contra o 

ministro Esquilache que provocou importantes consecuencias.  

Para coñecer algo máis sobre este acontecemento, busca información e 

redacta un informe no que desenvolvas cuestións como: 

 

-Quen era Esquilache e que cargos desempeñou no reinado de Carlos III? 

-Cal foi o detonante do estoupido do motín? Pero foi esa a única razón da 

protesta popular? Analiza e comenta outras causas. 

-Cales foron as accións máis destacadas dos amotinados? 

-Que medidas tomou o monarca para calmar á poboación? Como afectaron a 

Esquilache? 

 

Para completar o teu traballo podes analizar e comentar os seguintes documentos que fan referencia directa 

ao tema tratado: 

 
Carlos III ordena o recorte de capas e sombreiros 

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  
 

Motín de Esquilache 
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. 2ª metade do século XVIII  



 

Sátiras contra Esquilache 

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 

 
 

 


