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La crisi de I'Antic Régim. La formació de I'Estat liberal
(1 808- 1 868)

Revolució democrática i Restau r ació borbónica
(1868- 18e8)

Les transformacions económiques i socials al segle XIX.
EI moviment obrer

2.

3.

4.

Durant el segle xx es yan porar les bases del mén contemporani: una
societat industdali urbana¡ un Estat parlamentari, basat en la llibertat
de les p€rioner i en les elercions; uns Gorrents dtopinió nous deltot:
liberalisme, republicanilme, socialisme, ratalanism€... Elr canvis,
tanmateix, no yan ser fácil¡ ni lineals. Tampoc no van tenir el mateix
abast en totes les comarques de catalunya. En el conjunt de |tEstat
espanyol, a la fi del segle xx tan rols algunes zones -catalunya,
el PaÍ¡ Ba¡c i Astúries- havien iniciat el procés indu¡tdalitzador.
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La crisi de lAntic Régim.

La formació de I'Estat liberal
(1S08-1858)

, La guerra delFrancés (1808-1814)

. El restabliment de I'absolutisme (1814-1820)'

IJemancipació de I'América hispana

. Constitucionalisme i absolutisme
(1820-1833)

La primera gtlerca carlina
(1833-1840)

Uestabfiment de I'Estat liberal
(1833-1840)

Moderats i progressistes

IJhegemonia dels moderats
(1843-18s4)

El Bienni Progressista
i la descomposició del régim
moderat (1854-1868)

DOSSIER: La Renaixenga

La data de1808 assenyala un profund canvi de rumb en la história de Catalunya i

d'Espanya. locupació napoleónica va provocar l'inici d'una cruenta guerra. Peró

també va permetre la difusió de les idees liberals i revolucionáries, que aviat van

aconseguir un ampli ressó entre els sectors que resistien a l'ocupació francesa- Des-

prés de la guerra, Ferran Vllva restablir l'absolutisme, peró res ja no podia ser com

abans. [Antic Régim estava malferit.

Durant els anys 1833-1868 es va produir la Revolució Liberal a Espanya. El nou Estat

liberalva consolidar un régim polític basat en el sufiagi censatari ien una nova

classe de propietaris terratinents i financers, sorgida de la vella noblesa i de la bur-

gesia. Aquests canvis es van dur a terme en un context molt complex, caracteritzat

per I'oposició violenta dels partidaris de lAntic Régim (guerres carlines) i per l'acti-

tud rebel dels marginats pel nou régim que s'implantava,la petita i mitjana burge-

sia i les classes populars urbanes'

a

a

^ 
Caricatura publicada durant el Trienni Liberal (1 820-1 823) que

mostra el poble i I'exércit enterrant els sectors partidaris de l'Antic

Régim. Els aixecaments contra l'absolutisme de Ferran Vll van ser

pro-tagonitzats per oficials de I'exércit, que comptaven amb el suport

dels sectors populars de les ciutats.

< Grup de milicians
liberals pels carrers de
Barcelona a la Primera
meitat del segle xtx,

segons un quadre de
l'época.
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La gurerra

Y any 1.804, quan a Espanya regna-
va Carles IV (1788-1808), Napo-
leó va ser proclamat emperador
dels francesos. Durant el seu go-
vern, Franqa es va consolidar com
una gran poténcia militar que aspi-

La guerra del Francés

ksevi!11

Cadis
1810-1812

Qfll) zona sota domini anqtés

¡a Datera zona ocupadafJ pelsÍrancesos

rava a dominar tot Europa. Amb
I'objectiu de derrotar Ia Gran Bre-
tanyal la poténcia que va oposar
més resisténcia a Napoleó, l'empe-
rador va intentar un bloqueig con-
tinental que aillés e1s anglesos. Por-
tugal era l'únic aliat de1 Regne
Unit; per aixó Napoleó va signar

amb Espanya el tractat de Fon-
tainebleau (1807), que preveia 1'o-

cupació de Portugal i la seva parti-
ció entre Espanya i FranEa.

Al comenEament de 1808, d'a-
cord amb el tractat esmentat, les

tropes franceses van entrar a la Pe-

nínsula i van ocupar-ne les places

més importants, sense que les au-

toritats espanyoles s'hi oposessin.
Peró el descontentament popular.
aguditzat per la crisi económica
d'aquells anys, anava augmentant.
El príncep Ferran, fill de Carles iV
va aglutinar l'oposició de molts
sectors privilegiats contra Codoy.
primer ministre del rei, i va pro-
moure el motí d' Araniuez (17 -Ie
de marq de 1B0B), que va provocar
la destitució del primer ministre :

I'abdicació de Carles IV.

Napoleó va aprofitar les desavi-
nences entre Carles IV i e1 seu fill.
proclamat Ferran VIl. i va aconse-

guir a Baiona que tots dos abdi-
quessin en favor seu. IJemperadoi
va nomenar rei d'Espanya el seu

germá Josep, amb el nom de Josep I.

E1 nou rei va aplegar unes Corts.
convocades a la manera tradicio-
nal, que van aprovar una mena de

constitució -l'Estatut de Baiona.
Mentrestant, s'anava escampan:

un profund sentiment antifrancés
que va culminar eI2 de maig a Ma-
drid amb unalqament popular dura-
ment reprimit per l'exércit francés.
La revola es va estendre i va dona¡
pas a 1a guerra contra l'invasor.

Des d'aleshores, a Espanya va
haver-hi dos poders: la monarquia
bonapartista de ]osep I, que tenia el
suport de l'exércit francés i d'una
minoria d'espanyols, els afrance-
sats, i les juntes provincials que es

van crear en mohs llocs d'Espanya
per oposar-se a les noves autoritats
franceses. Una funta Suprema
Central va assumir 1a sobirania er
nom de1 rei Ferran VII i va coor-
dinar 1a resisténcia. El 1809, 1a Jun-
ta Central va convocar les Corts, :
l'any 1810 va traspassar el poder a
un Consell de Regéncia, que actua-

va en nom de Ferran MI i que es va

establir a Cadis.

t EIs afusellaments
del3 de maig ala
Moncloa,obra
pintada per
Francisco de
Goya el 1 81 4.
S'hi descriu la
cruel repressió
que va seguir a
l'algament que el
poble de Madrid
va protagonitzar
el 2 de maig
de 1 808.
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2.La cnside I'Antic Régim. La formació de I'Estat liberal (1808-1868) I

La guerra va ser molt violenta.
Ilexércit francés, que va tenir moltes
dificultats, mai no va controlar tol
el país. E1s resistents actuaven en
grups petits -1es guerrilles popu-
lars-, peró comptaven amb un exér-

cit regular m alpreparat. Per axd els

francesos van aconseguir imposar-

se tins al IBI2, any enqué va arrlbar
a Espanya un important contingent
de tropes angleses i l'exércit anglo-

espanyol va iniciar I'otensiva.
A Catalunya, Barcelona va estar

sempre sota domini francés. El juny
de 1,8t1, els francesos havien ocu-

pat també Girona, Lleida, Tortosa i
Tarragona. A1 comenqament de

1812, Napoleó, malgrat l'oposició
de Josep I, va annexar el Principat a

Franga. De tota manera, una bona
part de les terres catalanes, llevat
del departament del Ter, restaven

fora de1 control real de I'Adminis-
tració i de l'exércit de Napoleó.

Després de les derrotes de 1813

a la península Ibérica, i quan els

francesos ja havien comenEat a ser

derrotats a Rússia i a Europa, Na-
poleó va veure 1a necessitat de con-
centrar tots els esforgos militars
al cenlre de1 continent. Josep I va
abandonar Espanya, i 1'emperador
i Ferran MI van signar el tractat de
pau de Valenqay (10 de desembre
de 1813). Així, Ferran va ser resta-
blert en el tron espanyol sense cap

condició. El juny de 1.81,4les últi-
mes tropes franceses van travessar
els Pirineus de retorn al seu país.

Les Corts de Cadis

Les Corts que havia convocatlaJun-
ta Central es van constituir a Cadis
l'any 1.81.0. La gueta impedia e1

procés tradicional d'elecció de dipu-
tats per estaments -noblesa, clergat
i burgesia- i va afavorir la formació
d'una assemblea en qué la represen-

tació era individuai i no estamental.
8130% dels diputats eren eclesiás-

tics -la majoria, urbans i il'lustrats-;
eI 24"A, advocats i catedrátics; el

1,3oA, míIitars; eI17 o/", funcionaris;
el 5 o/", nobles, i eI 3 "lo. comerciants.

Entre els diputats hi havia tres

rcndéncies polítiques molt diferen-
ciades: e1s absolutistes, que volien
mantenir I'Antic Régim intacte; els

reformistes, que, sota la direcció
de Jovellanos, eren partidaris que e1

rei rnantingués un poder impoftant,
i els liberals, Favorables a la sobi-
rania nacional i a 1a formació d'un
nou régim liberal. En realitat, els di-
putats no representaven tota la po-
blació, sinó només una minoria
i1'lustrada i urbana. Els diputats li-
berals, a més, tot i que no eren ma-
joria, tenien uns objectius més clars

i van aconseguir imposar e1s seus

criteris.
Des de1 primer moment, 1es

Corts de Cadis es van atribuir 1a re-
presentació de la sobirania nacional.
La seva obra legislativa va compor-
tar la substitució de les estructures
socials, económiques i polítiques de

la monarquia absoluta i de l'Antic
Régim per les d'un Estat liberal.

Lobra fonamental dels diputats
va ser la Constitució de 7812. EI

nou text incloia una declaració de

drets de l'home i és consideratla pri-
mera constitució contemporánia de

l'Estat espanyol. Declarava e1s princi-
pis de sobirania nacional -e1 poder ha
d'estar enmans de1 conjunt de ciuta-
dans, no pas de1 rei-, llibertat indivi-
dual -establia la llibertat d'expressió
i d'impremta- i propietat. També
establia una monarquia libe r al i p ar-

lamentária amb separació de po-

ders, peró amb una forta preeminén-
cia d'una sola cambra legislativa ele-

gida per sufragi masculí indirecte.
Pel que fa als aspectes socials,

1es Corts van establir la igualtat de

tots els ciutadans davant la llei; van
abolir els privilegis socials i econó-
mics de la noblesa i dels eclesiás-

tics, i van abolir també les jurisdic-
cions senyorials, per bé que la no-
blesa va mantenir 1a propietat de la
terra (senyorius territorials). Van
decr eLar, també, la desamortització
de les propietals eclesiástiques (que

1a havia establert la monarquia bo-
napartista) i l'abolició de la Inquisi-
ció. La religió católica, peró, seguia

sent l'única acceptada a Espanya.

Ouant a l'economia, s'establia la
llibertat absoluta de producció agrí-

cola i industrial (quedaven abolits
els gremis) i de comercialització
(s'eliminaven les duanes internes i
s'establia la llibertat de preus).

Cal assenyalar que totes aques-

tes innovacions es van fer en nom
de la unació espanyola,, si bé aques-

ta no hi va participar. La immensa
majoria de la població desconeixia
I'obra de Cadis i no estava en dis-
posició d'entendre-ia. Per aixó, aca-

bada 1a guerrat la població -mo1t
influída per 1a deFensa de l'absolu-
tisme que feia 1a major part de 1'Es-

g1ésia- va aclamar el rei retornat i

no es va mobilitzar per defensar 1a

Constitució.

l Promulgació
solemne de
la Constitució
de 181 2 a la plaqa
gaditana de San
Felipe. La pintura
va ser feta per
Salvador Viniegra
a mitjan segle xrx.
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Elgovern absolut
de Ferran Vl¡ {1814-1820}

Fer:ran VII era molt esperat a Espa-

nya, fins al punt que durant la guerra

va rebre ei sobrenom d'el Desitlat.Hi
havia el dubte, tanmateix, de si ac-

ceptaria 1a Constitució o restabliria
I'absolutisme. El marE de 1.81.4,Fer-

ran MI va travessar 1a frontera per
Girona i es va dirigir a Saragossa i
Valéncia; a tot arreu va ser rebut amb
un gran entusiasme popular.

Quan va arribar a Valéncia, un
grup de diputats absolutistes van
fer públic elManifiesto de los Persas,

on criticaven tota l'obra revolu-
cionária de 1es Corts de Cadis i de-

manaven el restabliment de I'Antic
Régim i de 1a monarquia absoluta.
La posició ultraconservadora d'una
part de I'exércit, de la noblesa i de

I'Església, units a I'entusiasme po-
pular i a1 maniFest, van refermar

el rei en les seves intencions; així,
va decidir no jurar la Constitució.

EI dia 4 de maig, el rei va decre-

tar I'anu1'lació de la Constitució de

1.81.2 i de tota l'obra de 1es Corts

de Cadis, i va recuperar la plena sc

birania. Comenqava així un períori
de sis anys caracleritzal pe1 reto
a l'absolutisme (1 81 4- 1 820), eke
tabliment total de I'Antic Régin
la repressió contra e1s afrancesa

i contra els liberals que havien llur
tat contra e1s francesos. Els uns i e-

allres s'hagueren d'exiliar.
Van ser, a més, anys de profuno

crisi económica. La guerra har
empobrit el país: la població hi
via disminuít, ies collites havien e.

tat destruldes, les tropes havie
saquejal les ciutats i viles, 1a

pient indústria téxti1 catalana esta'.

arruinada i el comerE s'havia para

litzat. Des de 1,8!4,Ia situació ::
va millorar i la crisi comercial es'.

agreujar apartk de 1,816, engenerz
litzar-se els moviments inde
dentistes a América. Aquesl fet'.4
aFectar greument el comerq i la l-
senda espanyola, ja que es van ::
terrompre les arribades de

preciós a Espanya. Lúnica mane:
d'evitar 1a fallida era que els gru:
privilegiats -noblesa i Esglési

paguessin impostos d'acord amb
seva riquesa, peró aquests sectc:

socials no estaven disposats a :;
nunciar als seus privilegis. Tampc
la monarquia no era partidária d'

questa soiució, ja que necessitava

suport dels privilegiats per manterr
el poder absolut. De fel, poditem c t
que la sort de l'absolutisme i la de

privilegis de 1a noblesa i de I

estaven íntimament unide s.

Els grups liberals, formats m¿

joritáriament per sectors de 1'exé:

cit, intel.lectuals i burgesos, v;
prolagonitzar diversos cops d'est;
anomenats yr onunciamiento s p e

obligar el rei a restablir la Constitr-
ci6 de 1812. CaI tenir en corrrp:
que la guerra havia facilitat 1'en

trada i la promoció dins i'exérc
de persones amb idees liberai
Aquest sector de l'oficialitat va te
nir un protagonisme important e

la defensa del liberalisme, a cau

de la debilitat de la burgesia i de

poca incidéncia de les noves ide
entre 1es classes populars.

> Retrat de
Ferran Vll, obra
de Vicente López.
El monarca
va restablir
I'absolutisme,
amb el suport de
la Santa Alianqa,
el 1 823.

> Entrevista de
Guayaquil (26

de juliol de 1 822)
entre els generals
Simón Bolívar, que
va liderar la lluita
¡ndependentista
americana a Nova
Granada, i José
de San Martín,
que va encapgalar
el moviment
emancipador
a I'Argentina. Oli
d'Octavio Gómez.
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2. La crisi de I'Antic Régim. La formació de I'Estat liberal (1808-1868) |

que van fracassar per falta d'organit-
zaci6, de coordinació i de suportpo-
pular, cal destacar el protagonitzat
pel general Lacy 7'any 1.817, que es

va produir a Catalunya i que va tenir
un cert suport de la pobiació de Bar-

celona, especialment de ia burgesia

comercial. Peró el complotva fracas-

sar i el generai Lacy va ser executat.

lJemancipació
de lAmérica hispana

La guerra del Francés va comportar
la independéncia de fet de l'Améri-
ca hispana. Trencats els contactes

amb les autoritats de 1a metrópoli,
els criolls van optar arreuper crear
juntes provincials, que tanma-
teix es van negar a subordinar-se a

1a Junta Suprema Central. Els in-
tents posteriors de Ferran VII per
recuperar l'autoritat en aquells ter-
ritoris van provocar un gran nom-
bre d'empreses bél'liques que, al

capdavall, van desembocar en la
creació de les diverses repúbliques
hispanoamericanes independents.

El procés emancipador es va ar-

ticular básicament a través de tres

focus. D'una banda, l'any 1810 el

general José de San Martín va
proclamar a Buenos Aires la inde-
pendéncia de la República Argenti-
na i, des d'aIIí, va organitzar el pro-
cés emancipador de Xile. D'altra
banda, el general Simón Bolívar va
üderar e1procés emancipador al vir-
regnat de Nova Granada, una área

que va esdevenir plenament inde-
pendent entre els anys 1Bt9 i L822, i
que va donar lloc a diverses repúbli-
ques. Finalment, 1a independéncia
de Méxic va aribar eI IB2t. EI vir-
regnat de1 Perú,ba7uard de 1es auto-
ritats espanyoles, va ser alliberat per
les tropes liderades pel general An-
tonio José de Sucre I'any 1,824.

Les repúbliques hispanoameri-
canes van accedir a la independén-
cia enmig de grans contradiccions.
Els diversos governs estaven con-
trolats per una elit de criolls que
marginaven la majoria indígena i
imposaven la seva hegemonia so-

cial i económica. D'altra banda, la

EL SALVADOR (

NICARAGUA

cosTA RrcA (1

i processos d'independéncia

OCEA
TLANTIC

EA
NTIC

0 1000 km

sa"ñta Fe de
coLor\,1BtA (1831

OCEA
PACíFIC

PichinchaW.c
EOUADOB

(1 830)

xrLE (18

Chacabuco (181

oc
AT L A

$llles l\,talvines

formació d'uns estats plenament li-
berals va fracassar per la manca
d'una classe mitiana ámplia, per
ia intromissió permanent de l'exér-
cit en la vida política i, finalment,
perla tendéncia a la Formació de ré-
gims unipersonals i despótics, el
cabdillisme. A més, les noves re-
públiques van mantenir el model
d'economia agrária i de depen-
déncia colonial dels segles prece-
dents -primer, dela Gran Bretanya
i, després, dels Estats Units.

Des de I'any 1824, doncs, f im-
peri colonial espanyol va quedar
reduit als ámbits de Cuba i de Puer-
to Rico, a 1es Antilles, i al de 1es Fi-
lipines, al sud-est asiátic.

< Antonio José de
Sucre (1 795-1 830)
va ser el més
important dels
lloctinents
de Bolívar i un dels
cabdills més
destacats de
I'emancipació de
I'América del Sud.
Oli de Joaquín
Pinto.

f ] capitanies

al Audiéncies

- , Juntes revolucionáries
# constituides

+ Campanyesde BolÍvari Sucre

-----------+ Campanyes de San MartÍn

X Batalla

Límits de les noves

- 

repúbliques independents

- 

Reoública de la Granl-l CoiómO¡a (lAt9.le¡O)

Data de formació efectiva de
\ rÓ rÓ' 

l'estat independent

|-i:.Ñ Territoris disputals desprésN\\\\\ de la independéncia
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ElTrienni Liberal
(1820-1823)

U1. óe gener de 1,820 es va produir
un altre pronunciament. Aquest,
peró, va tenir éxit i va propiciar un
període de vigéncia de la Consti-
tució, el Trienni Liberal (1820-
1823). El coronel Riego, que co-
mandava un exércit que havia de
sortir cap a América per reprimir la
revolta colonial. es va pronunciar a

Andalusia a favor de la Constitució
i va aconseguir el suport de la po-
tent burgesia comercial i de les
classes mitjanes gaditanes, que co-
neixien i defensaven les idees libe-
rals. Tot al ilarg de les setmanes
següents van esclaLar altres pro-
nunciaments en diverses ciutats
espanyoles, que van tenir el suport
de la burgesia i d'amplis sectors
populars, descontents per 1a mala
situació económica. D'aquesta ma-
nera, el rei es va veure obiigat a res-
tablir la Constitució de 181,2.

Els governs liberals que es van
succeir fins al1,823 van restablir to-
tes 1es lleis que s'havien aprovat a

les Corts de Cadis i van decretar di-

¡ Retrat del coronel Rafael del Riego,
inspirador del pronunc¡ament de 1 820 que
doná lloc al Trienni Liberal (1 820-1 823).

verses mesures per tal de millorar
la situació económica. E1 comerg es

va veure afavorit per l'eliminació
de les duanes interiors i es va pro-
clamar de nou la llibertat d'indús-
tria. La reforma tributária va obli-
gar la noblesa i l'Església a pagar
impostos, peró va provocar males-
tar entre les classes populars, que
veien com augmentaven les conlri-
bucions. Una de les reformes més
importants va afectar I'Església: es

van suprimir diversos monestirs i

convents i els seus béns -bás
ment terres- es van
titzar, és a dir, es van convertir
propietat pública i es van subh
tar. Amb aquesta mesura els

rals aconseguien reduir el poder
l'Església i, alhora, feien dismi
el fort endeutament de ia hi
púbiica. A més, van veure
mentat el suport de determ
sectors, perqué la sort dels qui v
adquirir terres -burgesos i
rics- va quedar vinculada a1

del liberalisme. l

Les coses van comenEar a cad
viar, peró, apartv de 1822. La rad
calitzactó dels governs liberais e
anar paral.lela al creixement del
sectors absolutistes. Aquests, orga

nilzats en partides reialistes. ¡o
nien e1 suport del rei, de la nobleE
i de l'Església, peró també de mo.t
pagesos descontents pels nous io
postos. Les partides eren nombro
ses, especialment a les zones rural
de Catalunya;l'agost de lB22 esw
formar a 1a Seu d'Urgell una 16

géncia que actuava en nom de1 reij
que va proclamar Ferran VII corc ¡

monarca absolut.
El cop decisiu contra els liberal

va venir, peró, de l'exterior. Des dr

1815, Europa estava dominada p'a

Ies poténcies que havien derrotÁ
Napoleó. Reunides al Congrés dr
Viena, les grans poténcies havia
imposat 1a Restauració, un inted
de tornada a l'Antic Régim i a la si
tuació europea anterior a la Revo
lució Francesa. Els grans estats ab
solutistes -Rússia, Prússia i Aur
tria, als quals es va afegirla lranqr
borbónica- havien signat la Sanü
Alianga, pacte pel qual es compro
metien a intervenir en qualsevd
país on triomfessin les idees revo
lucionáries.

De tet, l'exemple d'Espanyr
ja s'havia est¿s a altres paísos euro
peus -Portugal i els estats itaiiaDr
de Nápols i el Piemont-. Per aixq
al congrés de Verona, celebratl'oc.
tubre de 1822,Les poténcies abso
lutistes van encarregar a FranEa qul
restablís l'absolutisme a Espanya
mitjanqant una nova ocupació mi.
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> Gravat realitzat
durant el Trienni
Liberal que
mostra un militar
liberal ensenyant
a un clergue
absolutista la
Constitució
de 18'f 2.
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Elproblema successor¡

Les dificuitats del rei per tenir des-
cendéncia van obrir un complicat
problema successori que, final-
ment, va conduir a una guerra civi1.

EIIB29, FerranVII, vidu per tercera
vegada, es va casar amb 1a seva ne-
boda Maria Cristina de Nápols.
El rei no tenia descendéncia dels
seus matrimonis anteriors i en
aquell moment 1'hereu de la coro-
na era el seu germá Carles Maria
Isidre, que s'havia enfrontat amb
eil per raons polítiques. El marg de
1 830, el rei va ordenar ia publicació
de la Pragmática Sanció, dispo-
sició que anul'lava la llei sálica
imposada per Felip V a comenga-
ments del segle X\{tI, segons 1a qual

Régim. La formació de I'Estat liberal (1808-1868)

iitar. Amb el suport dels reialistes,
un exércit francés, conegut com els

Cent Mil Fills de Sant Lluís, va
travessarla frontera (abril de 1823)

sense trobar prácticament cap mena
de resisténcia. El 30 de setembre,
l'exércit francés ocupava Cadis i
alliberava el rei. Barcelona, que va
ser el darrer reducte liberal. fou
ocupada al novembre.

La Década Ominosa
(1823-1833)

El restabliment de l'absolutis-
me va comportar de nou una re-
pressió molt dura. Molts liberals es

van haver d'exiliar, i els que es van
quedar van ser empresonats o exe-
cutats. Tota la legislació del Trienni
va ser anul.lada, i l'Església va recu-
perar els seus béns; sorprenent-
ment, peró, la Inquisició no va ser
restaurada.

La desastrosa situació econó-
mica de1 país va obligar el rei a bus-
car el suport dels reialistes mo-
derats i a aplicar algunes mesures
económiques favorables a la bur-
gesia com, per exemple ,unaranzel
proteccionista* per a les manufac-
tures catalanes. Uactitud del rei va
provocar el descontentament dels
sectors ultrareialistes *els anome-
nals aVostólics-, Ive volien una ac-
ció més contundent contra els libe-
rais. El novembre de 1826, es va fer
públic un manifest de ia Federació
dels Reialistes Purs, que desqualifi-
cava lerran VII i proposava com a
rei el seu germá, l'ultrareialista Car-
les Maria Isidre. Aquest desconten-
tament contra el rei va provocaf
a Catalunya ia insurrecció dels
Malcontents (1,827), protagonit-
zada pels pagesos que havien for-
mat part de 1es partides reialistes
del1.822 i que tenien el suport del
clergat rural. Per esclafar ia revolta
el rei va enviar a Catalunya, en
qualitat de capitá general, el comte
d'Espanya. que es va caracteritzar
per Ia seva crueltat no solamenl
contra els insurrectes, sinó tam-
bé contra qualsevol simpatitzant
dels liberals.

les dones no podien regnar a Es-

panya. El mes d'octubre del mateix
any naixia Isabel, fi1la i hereva de

Ferran VII, i Carles era exclós dels
seus drets a la corona.

El setembre de 1,832, quan el rei
ja estava malalt de gravetat, Maria
Cristina va afavorir una obertura del
régim per aconseguir el suport dels
liberals per tal d'assegurar 1a corona
a 1a seva filla Isabel. Es va decretar
una ámplia amnisLia política imolts
exiliats liberals van tornar a Espan-
ya. EnmorirFerranWl (setembre de

1833), el país es va dividir en dos
bándols enfrontats: els cadins i eis

isabelins. No es tractava, peró, d'u-
na simple qüestió dinástica, ja que
els carlins defensaven l'absoiutisme
i els isabelins, el liberalisme.

a Desembarcament
de Ferran Vll a
El Puerto de Santa
María (Cadis)
l'1 d'octubre
de 1 823. Després
de la invasió de
l'exércit absolutista
francés, conegut
amb el nom dels
Cent Mil Fills
de Sant Lluís,
es va restaurar
I'absolutisme
a Espanya.

v Afusellament de
José M. de Torrijos,
que va encapgalar,
el183,l,un
desembarcament
armat a Fuengirola.
L ajusticiament
dels revoltats es va
produir per ordre
directa del rei. Oli
d'Antoni Gisbert.
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Carlins iisabelins
La primera guerra carlina va ser un
auténtic enfrontament entre e1s par-
tidaris de I'Antic Régim i els que de-
fensaven e1 pas cap al liberalisme.
E1s liberals van donar suport a la rei-
na Maria Cristina, que actuava com
a regent de la seva filla Isabel.

IJany 1833, al País Basc i a Na-
varra, i també a part de Cataiunya,
del País Valenciá i d'Aragó, es van
aixecar partides reialistes que van
proclamar rei Carles Maria Isi-
dre, germá del rei difunt. Cal tenir
en compte, peró, que les bases del
carlisme es trobaven a 1'etapa an-
terior, quan es van formar les pri-
meres partides reiahstes i es va
produir 1a insurrecció dels Malcon-
tents. Peró a la major part del país

es van imposar els partidaris d'Isa-
bel II, que tenien sota e1 seu con-
trol 1'exércit i gakebé tots els ór-
gans de poder. E1 bándo1 isabelí va
tenir el suport d'una part impor-
tant de lajerarquia eclesiástica, de

la gran majoria de la noblesa, de la

burgesia i dels sectors populars, es-

pecialment de 1es ciutats.
Quins suports tenia el carlisme

a les zones on va ser majoritari?
Per contestar aquesta pregunta cal
referir-se a tres aspectes: el forai, el
socioecondmic i I'ideológic.
r Quant a 1a qüestió foral, cal te-
nir en compte que al País Basc i a

¡ El naixement de la infanta lsabel, filla
de Ferran Vll i de Maria Cristina de Nápols,
va ser l'origen del problema successori
que portá a la guerra carl¡na.

Navarra hi havia una forta op
ció al centralisme que defensa
els liberals, ja que aquests terrir
tenien uns furs -lleis própies-
els permetien mantenir una legr

ció diferenciada de ia de la r,

d'Espanya, especialment en J

pecte fiscal. La defensa dels

era, doncs, una de les motivaci
dels carlins bascos i navarresos,
que Fa a Catalunya, ei carlismr
defensar ben aviat, almenys te
cament/ 1a recuperació de les c<

titucions de Catalunya que Feli

havia suprimit després de 1a gu
de Successió 1ÉUnitat 1). Peró

tenir en compte que en tots aqu
territoris també hi havia libe
que defensaven els furs.
r Pel que fa a1s aspectes so¡
económics, ca1 deshcar que
bases populars de1 carlisme 

1

venien de les zones rurals del
Basc, Navarra, l'interior de C
lunya i del País Valenciá (e1M,

trat) i de partd'Aragó. Enaque
zonesl molts petits pagesos i r

jans propietaris, amb unes coi

cions de vida relativament acol
dades, van donar suport a1 carlir
perqué es van veure perjudicats
les reformes liberals que ja s'ha,
iniciat. Aquests camperois eren r

traris a les transformacions ecc

miques de carácter capitalista
el régim liberal implantava, c

ara 1a desamortització de les te
de I'Església, que només benefi
va 1a burgesia urbana i els aboc
alaproletariuació, jaque no po(
competir amb els nous propieti
A més, aquests pagesos també r

contraris, perqué els empobrien
nous impostos en metál.lic que
introduir els liberals.
r La qüestió ideológica tar
era molt important: els carlins,
tenien com a lema uAltar i Trc

defensaven 1es idees tradicior
de 1a monarquia de dret díví, p

també de la religió i de 1'Esglé

que creien amenaqades pel tri<
dels liberals. E1s sectors més c

servadors de l'Església van 
1

moure una campanya contr¿

liberalisme que va influir decis

l Expedició de
les tropes carlines
contra Madrid,
durant la primera
guerra carlina.
Els carlins només
es van fer forts en
algunes regions
del País Basc
i Navarra, en
algunes
comarques
de I'interior de
Catalunya i al nord
del País Valenciá.
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ment en molts pagesos que tenien
sentiments religiosos molt arrelats.
Aquests pagesos consideraven que
la política religiosa dels liberals era

una intromissió en la seva forma de

vida tradicional i f inici d'una des-

cristianització que lrobaven inac-
ceptable. També van donar suport
als carlins molts sectors tradiciona-
iistes de la petita noblesa que com-
partien les idees dels revoltats.

[enfrontament bél.lic

La primera guerra carlina va durar
set anys (1833-1840), peró els car-
lins no van aconseguir maj genera-
lttzar el conflicte a tot el territori
de l'Estat ni ocupar durant gaire

temps cap gran ciutat. La guerra es

va caracteritzar per I' enfrontament
entre petites partides de voluntaris
reialistes, que actuaven en forma
de guerrilles, i 1'exércit regular fidel
ai govern. Va ser, a més, una con-
tesa molt destructiva i extrema-
dament violenta -amb afusella-
ments indiscriminats i tota mena
de represálies en tots dos bándols-,
peró no hi va haver grans opera-
cions militars.

IJany 1833, al País Basc, Navar-
ra i Catalunya es van iniciar aixeca-
ments de petites partides reialistes.
EL1.834, amb 1a incorporació d'al-
guns oficials de I'exércit, e1s carlins
van estendré la revolta a la major
part del País Basc; perd en e1 setge

de Bilbao (1835) va morir Zumala-
cárregui, e1 seu militar més desta-
cat. A partir d e 1836, els carlins van
intentar porlar la revolta a allres
ilocs de la Península, peró no van
aconseguir cap nou suport impor-
Lant.

A Catalunya e1s carlins van te-
nir alguns éxits a partir de 1.835,

quan el govern va haver d'enviar la
majoria de tropes al País Basc i Na-
varra. A partir d'aquell moment els

revoltats van aconseguir controlar
una ámp1ia franja de f interior -a1
nord, el Berguedá, el Solsonés i e1

IJuqanés, i al sud, 1es terres de I'E-
bre-. En canvi, tot el litoral catalá,
el Segriá, l'Urgell, la major part dei

Va11és, el Gironés i totes les ciutats
importants del Principat van restar
sempre sota e1 domini de les forces
liberals.

La darrera fase de Ia guerra aI

País Basc, a partir de 1837, es va
caracteritzar per les victdries de

1'exércit governamental, dirigit pe1

general Espartero, i per la divisió
entre els carlins, perqué uns eren
favorables a arribar a un acord
i d'altres es mostraven intransi-
gents. El 1 839 es va acabar la guer-
ra al País Basc, quan Espartero i

La primera guerra carlina a Espanya

uea cnNrABntc

Maroto, comandant de les tropes
carlines, van arribar al conveni de
Bergara. Per aquest acord, els car-

lins abandonaven la lluita armada i
els seus oficials podien incorporar-
se a l'exércit; a més, el govern libe-
ral es comprometia a mantenir e1s

turs a1 País Basc i Navarra. A Cata-
lunya i al Maestrat, peró, e1s carlins
no van accephr 1a pau i, sota 1a di-
recció de Ramon Cabrera, van con-
tinuarla guerra fins que van ser de-
finitivament derrotats el juliol
de 1.840.
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¡ El conveni de
Bergara(Abrazo
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el general liberal
Espartero i el carlí
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El Bienni Progressista
(18s4-1856)

En els anys anteriors, havien sorgit
desavinences dins el partit mode-
rat, perqu¿ alguns moderats creien
que el govern havia restringit ex-

cessivamenl 1es llibertats. Entre ells

sobresortia e1 general O'Donnell.
El juny de 1,854, O'Donnell va

encapgalar el pronunciament de
Vicálvaro, peró no va aconseguir
cap resulut definitiu. Poc després

es va publicar el manifesl de Man-
zarrares, que criticava la dictadura
moderada, i al cap d'uns quants
dies van esclatar alEaments contra
el govern a diverses ciutats espa-

nyoles, dirigits pels progressistes.
amb la participació dels demócra-
tes. En aquest context, O'Donnell
va fundar la Unió Liberal, partit
de centre amb I'objectiu d'agluti-

A Repartiment d el Manifiesto de Manzanares,
durant la revolta popular que va donar lloc al
Bienni Progressista (1 854{ 856).

nar e1s moderats més liberals i els

progressistes més conservadors.
La reina es va veure obligada a

nomenar prkner ministre el general

progressista Espartero, que va gover-
nar en coalició amb la Unió Liberal.
Comenqava, doncs, un breu període
de govern progressista -e1 Bienni
Progressista (1854-rc5q-, que va
comportar una tornada al régim de

1,835-1837. Es va reprendre tota I'o-
bra de desmantellament de l'Antic
Régim, que els moderats havien atu-
ra! i es va aprofundir el régim liberal.
Moltes de les l1eis més polémiques
aprovades entre 1.843 i 1854 van ser

anul.lades, mentre tomaven a entrar
en vigor les del període tB35-1.837.

La Constitució de 1845 va ser dero-
gada i unes Corts escollides segons 1a

llei electoral progressista de 1,837, i
en les quals per primer cop hi havia

demócrates, van projectar I'ela
ció d'un nou text constitucional
Constitució de 1,856, de carácter

nament progressista), que no va

trarmai envigor.
Uobra legislativa més impod

tant del Bienni es va Fer en e1 caml

de l'economia, i va lenir com a obt

jectiu posar 1es bases per al ple der

envolupament capitalisla de 1'E*

tat espanyol. Una de les mesure
principals va ser 1a Llei de des
arnortització civil del ministr¡
Pascual Mad oz(1,855), que comple

tava la desamorlització eciesiástiu

de Mendizábal. La desamortitz¿
ció civil va afectar, Fonamental

ment, 1es terres de propietat muni
cipal i les comunals, que van se

subhastades públicament. IJobje:
tiu de Madoz era obtenir dinel
i invertir-los en la modernitzacil
económica del país, especialmen
per estimular la construcció de n,

xarxa ferroviária.
faltra iniciativa económica i¡o

portant del govern progressista u

ser la Llei de ferrocarrils (185í
que va perme ft e, en eI p eitode 1 855

1865, la construcció d'una part itl
portant de la xarxa ferroviária es

panyola. Aquesta llei concedia molt
avantatges als inversors estranger

-subvencions estatals, facilitats pe

importar material ferroviari-, dr

manera que el capital invertit en tr

construcció de1 ferrocarril va ser m¡
joritáriament estranger. A més, le
lleis bancáries de 1856 van propicir
la creació de companyies de crédit
de bancs, determinants per canalit

zar els capitals i desenvolupar e1 c¿

pitalisme espanyol.
Quant al moviment obrer, a

destacar 1a conflictivitat obrera prc

vocada per la introducció de les sel

factines*, que havien deixat molt
obrers sense feina en el ram de tr

indústria téxtil. A Catalunya, I'a:

xecament popular del 14 de julic

de 1,854 contra el régim modec
va anar acompanyat de la destrut
ció d'aquestes máquines (1udil

me*). Durant alguns mesos, les a:

sociacions obreres de Barceloo

van aconseguir millorar 1es cond:

> El general Joan
Prim, en una
caricatura
de la revista
LaFlaca.
Prim, que es va
fer popular en la
campanya del
nord d'Africa, es.
va incorporar al
Partit Progressista
el 1 862.
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--:.nbé incloia una declaració de

::.6. entre els quals destaca 1a ili-
'::tat d'expressió, d'impremta i de

:=.'gió, a més de l'obligació de I'Es-

-: de manlenir I'Església católica.

-üendizábal també va impulsar
:: seguit de lleis de tipus económic

- =rcial que van contribuir a l'esta-

:-::nent definitiu del liberalisme: ia
-':ertat d'indústria i comerg (amb

..rolició dels gremis), 1'abolició

:e-. delmes, 1a supressió de les dua-

::.s irteriors, la desvinculació de les

:::pietats de la noblesa i la desa-

--.ttítzació dels béns de I'Esg1ésia.

ha desvinculació
illa desamortització
'-:: comenqat e1 segle XIX, el camp

:,.:anyol presentava encara la si-

:-=ció característica de I'Antic Ré-
gim: la major part de la terra era

::-:nans de la noblesa -en torma de
''-::,i¿tát vinculada-, i de 1'Església i
:=-s rn unici pis -y ro y i ctat a m 0r I ¡ I z/1 -

".-. Ambdues modalitats de pro-
:t:--at tenien en comú el carácter

: -::alienabilitat: no es podien ven-

::: ni comprar, i restaven sempre

::- ¡oder dels seus beneficiaris. En

¡=::eral, es tractava de terres mal

= 
,:lotades. de les quals no es treja

:- :¿ndiment adequat. D'altra ban-

:: :nolts municipis i moltes terres

.:--rr.-en sotmesos a la jurisdicció
::-; senyors nobles o eclesiástics
'::jn senvorial), els quals, tot i que
--- n eren els propietaris. tenien
::=: a administra-hi justícia i a per-

:::¡e'n impostos d'origen feudal.
les lleis de desvinculació van

:É:rnetre que els nobles disposes-

;:- l-iiurement de les seves terres,

;:¿ lins en aquell moment havien
:.-t vinculades a la tamília. A par-

- C'aleshores, doncs, si el noble
::: .,.o1iá, podia vendre-les. Aques-
:.s disposicions van beneficiar els

-"ls propietaris senyorials, ja que

:r: tnplicaven cap mena d'expro-
:-.::ó i, en canvi, permetien a 1a

:,.,:blesa desprendre's del patrimoni
:-::rvs rendible. Van desaparéixer,

; -és, el régim senyorial i ia juris-

:-:;ió nobiliária; a partir d'aquell

moment va ser I'Estat I'encarregal
d'administrar justícia a tot el terri-
tori. Amb les noves lleis, doncs,

la noblesa perdia alguns privilegis
feudals, peró consolidava e1 domi-
ni de les seves immenses propie-
tats -ara en un régim plenament
capitalista.

La desamotització va afec-

tar els béns de l'Esglesia. concreta-

ment les terres i els edificis de les

comunitats eclesiástiques que van
ser suprimides. Aquestes propie-
tats/ quan eren confiscadesr es con-
vertien en béns nacionals, és a dir,

passaven a ser propietat de I'Es-

tat; posteriorment, es posaven a la

venda en subhasta pública. La ma-
joria de compradors eren burgesos

i pagesos ricsr tot i que lambé van
comprar lerres desamorti tzades aI-

guns nobles. Amb aquesta mesura,

Mendizábal es proposava tres ob-
jectius: reduir el deute públic -les
terres es podien pagar en metál'lic
o amb títols de deute públic-, ob-

tenir diners per continuar la guerra
carlina i consolidar un grup de pro-
pietaris afectes a la causa liberal i a
la monarquia d'lsabel II.

de 50 a 100

fins a 25

,r El 4 de maig
de 1 837 esclatá
a Barcelona una
bullanga dirigida
pel republicá
Ramon Xaudaró,
que fou durament
reprimida per
l'exércit. Xaudaró
va ser afusellat
l'endemá en
plena Rambla
de Barcelona.
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La regéncia d'Espartero
(1840-r843)

Yany 1840, e1s moderats, novamenl
en e1 govern, van elaborat, d'acord
amb la reina regent, un conjunt de

mesures destinades a desfer part de

l'obra revolucionária de 1.835-L837 .

Pretenien restringir encara més el

sufragi, limitar la llibertat d'expres-

sió, paralitzar la desamortització
dels béns de I'Esg1ésia i accentuar el

control del govern sobre els ajunta-
ments.

E1s progressistes, dirigits pe1

general Espartero, e1 qual havia
aconseguit un gran prestigi i molta
popularitat per haver derrotat els

carlins, s'hi van oposar. A diver-
ses ciutats. on els progressistes te-

nien més suport, van esclatar mo-
viments insurreccionals que exi-
gien un qanvi de govern. El govern
moderat iva haver de dimitir i la
reina regPnt, Maria Cristina, es va

exiliar. El general Espartero es

va fer cárrec de la regéncia fins a

1a majoria d'edat d'lsabel IL Va go-

vernar Espanya durant tres anys,

peró amb una actitud autoritária

que va decebre molts progressis-
tes que tenien dipositades molles
esperances en e1 nou regent.

Per posar remei a la crisi de la
hisenda, el govern va iniciar nego-
ciacions amb la Gran Bretanya per
tal d'obtenir un elevat empréstit.
Com a contrapartida, calia signar
un acord comercial entre tols dos

palsos, pel qual es permetia I'entra-
da a Espanya dels productes manu-

l El general Baldomero Espartero, en un
retrat de José Casado del Alisal. Espartero va
esdevenir regent entre els anys 1 840 i 1 843.

facturats anglesos. La notícia
possible acord comercial va s

molt mal rel¿uda a Catalunya.
que la naixent indústria téxtil ca:

lana no podia competir amb 1'

glesa i necessitava mesures pI
teccionistes. Aquest fet agreuja
encara més la situació de des

tentament popular que hi havia

Barcelona per la política autori
d'Espartero. Tot plegat va p

un aixecament popular contra

regent a Barcelona (novembre d

IB42), en el qual van tenir un pr

tagonisme destacat els republica
i 1a burgesia. Ei general va actu

amb molta duresa i, per esclafar,
revolta, va ordenar el bombarde:

de 1a ciutat des de1 castell de Mo:::
juic. Espartero, a més, va obligal
ciutat a pagar una forta multa :

reconstruir la Ciutadella, el sím

de1 domini borbónic que els revc

tats havien comenqat a enderroc

La repressió contra Barcelo:
va afectar el prestigi d'Espartero.

maig de 1,843, es van produir u::

série d'avalots a diverses ciutats e

panyoies contra la regéncia del g:
nera1. Participaven en e1 movime:
tant progressistes com modera
de manera que Esparlero es 

"
quedar sense el suport necessar: d

va haver d'exiliar-se.

El descontentament
popular ieltriomf
dels moderats (1843)

El nou govern que es va formar es-

tava integrat per moderats i pro
gressistes. La seva acluació no rt
respondre, peró, a Ies expectativel
de canvi que s'havien creat, espe-

cialment a Catalunya.
Les relacions entre el nou go

vern i 1a Junta Suprema que s'havu
format al Principat al maig van set

molt conflictives. Finalment, e1 go
vern va ordenar la dissolució de 1¡

Junta i e1 desarmament de 1es mü'
cies populars. La Junta no va obeir:

va encapqalar una insurrecció qut

es va estendre a altres ciutats cat¿'

lanes. La revolta, coneguda com h

¡ El novembre
de 1 842 va tenir
lloc una nova
bullanga a
Barcelona
contra la política
lliurecanvista
d'Espartero. El
gravat mostra
un episodi de la
revolta a Ia plaqa
de Sant Jaume.
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jamáncia, va enfrontar, d'una ban-
da, l'exércit i la burgesia més con-
servadora i, de7'a7tra,les classes po-
puiars urbanes, la petita burgesia i
les seves milícies. La intervenció de

l'exércit va esclafar la revolta. Bar-
celona va tornar a ser bombardeja-
da, ara pe1 general Prim, i totes 1es

ciutats revoltades van caure sota e1

control del govern.
A les acaballes de 1843, e1 go-

vem va proclamar la maioria
ó'edat d'Isabel II. Pocs dies des-

prés, els moderats van guanyar les

eleccions i van aconseguir el poder,
que mantindrien ininterrompuda-
ment durant deu anys.

Les tendéncies del
liberalisme: moderats
iprogressistes

Els liberals s'havien mantingut units
mentre lluitaven contra l'absolutis-
ine, peró quan van tenir ocasió d'a-
plicar les seves idees van sorgir con-
:rovérsies entre ells. Amb la regéncia

de Maria Cristina es van consolidar
dos grups diferenciats de libeigls,
que vanmanteniruna pugna pel/po-
der fins a la Revolució de 1B6E: e1s

moderats i els progressistes.

E1s moderats representaven
els interessos de I'aristocrácia ler-
ratinent i de 1a burgesia més adi-
nerada, grans propietaris agraris i
financers. Els progressistes repre-
sentaven els interessos de 1a petrta

i mitjana burgesia, que obtenia els

ingressos amb les seves activitats
comercials i industrials. Els sectors
populars urbans van donar suport
inicialment als progressistes, peró
així que es van adonar que no res-

ponien a les seves aspiracions, van
passar a donar suport a altres grups
que defensaven el sufragi universal
i 1a democrácia: e1s demócrates i
e1s republicans; més endavant, a

parttu de finals de la década de
1860, molts treballadors urbans es

van identificar amb els grups parti-
daris d'una revolució social: socia-
listes i anarquistes.

Les diferéncies que separaven
moderats i progressisles se centra-
ven especialment en el grau depro-

¿ Ramón María Narváez va ser el cap indiscutit
del Partit Moderat i president del govern en
diverses ocasions. Oli de Vicente López.

tagonisme polític que havia de tenir
el rei en el nou ordenament consti-
tucional. Els progressistes eren par-
tidaris de la sobirania nacional i
volien limitar les atribucions del
monarca; segons e1ls, 1a sobirania
havia de residir en els representants
de la nació: e1s diputats de les Corts
escollits mitjangant un sufragi cen-
satari no tan restrictiu com e1 que
defensaven els moderats. Els mode-
rats, en canvi, eren partidaris de la
sobirania compartida entre el rei i
e1s representants de la nació -els di-
putats de les Corts elegits mit-
janEant un sufragi censatari molt
restringit- i volien que el monarca
tingués un poder moderador i que
pogués decidir sobre la dissolució
de les Corts i el nomenament del
president del consell de ministres.
D'altra banda, els progressistes vo-
lien ampliar e1 procés de desamor-
tiv,aci6, que e1s moderats volien
frenar per reconciliar-se amb 1'Es-

glésia; e1s primers també eren parti-
daris del reconeixement de les
llibertats públiques i privades
-llibertat de premsa, de reunió, d'o-
pinió, d'associació.

Isabel II sempre va donar su-
port als moderats. A més, el sistema
electoral teia molt difícil 1a victó-
ria dels progressistes. A 1a práctica,
aquests només podien arribar al
poder després d'un cop de forga
(pronunciament) que obligués 1a

reina a nomenar un progressista
per presidir el govern.

¡ Barcelona va ser
bombardejada
des del castell de
Montjuib per ordre
d'Espartero, per
esclafar la revolta
popular de 1 842.
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Els moderats consoliden
l'Estat liberal

Els moderats, grácies al suport de
la reina i a un sufragi censatari molt
restringit, es van mantenir en el po-
der durant deu anys consecutius

-període conegut amb el nom de

Década Moderada-, al llarg dels
quals van organitzar un Estat li-
beral a la seva mida. Amb els mo-
derats, liderats pel general Nar-
váez, s'imposaven els interessos
de I'oligarquia de grans terrati-
nents i financers, que van aconse-
guir marginar del poder la petita i
mitjana burgesia comercial i indus-
trial, que donava suport als pro-
gressistes, i també les classes popu-
lars, representades pels dqmócra-
tes i els republicans.

La peqa clau del nou ordrelolí-
tic va ser la Constitució de 1845,
que va arraconar la de 1837. La
nova constitució obria un període
d'inestabilitat constitucional que
es va mantenir al llarg de tot el se-

gle XIX, ja que a partir d'aleshores
cada canvi de partit de govern com-
poftava també un canvi de consti-

tució. La Constitució de IB45 esta-

blia la sobirania compartida entre
els representants de la nació (les

Corts) i e1 rei, i restringia els drets
dels ciutadans amb relació a la de
1.837 . Ellegislatiu quedava format
per dues cambres que tenien ei ma-
teix poder: el Senat-amb senadors
vitalicis nomenats pel rei- i el Con-
grés dels Diputats. La llei electoral
disposava la forma d'elecció dels
diputats establint un sufragi censa-
tari molt limitat -només podien vo-
tar unes 100.000 persones-, perqué
la Constitució fixava unes condi-
cions económiques molt elevades
per ser tant elector com elegible. La
Constitució de \845 donava molt
de poder a la corona: disposava d'i-
niciativa legislativa, podia nome-
nar i destituir els ministres, i dissol-
dre les Corts. Pel que fa a la qüestió
religiosa, s'establia que la nació es-

panyola era católica, que l'Estatha-
via de mantenir I'Església i no es

permetia el culte públic de cap altra
religió.

Lestabliment del régim mode-
rat es completava amb altres me-
SUTCS:

r La centralització política i
ministrativa de I'Estat (Llei
l'Administració local de 1845),
permetia el control govername
del poder municipal. Aquesta
disposava que els alcaldes dels

nicipis de més de 2.000 habi
de les capitals de província se

nomenats per la corona, i els

altres municipis, pe1 gove
civii. D'aquesta manera es co

lidaven la divisió provincial (
s'havia establert el 1833) i el

del governador civil, cárrec
nistratiu i polític de nomena
governamental que tenia á

atribucions polítiques, elector
judicials i fiscals. Tanmateix, e1

Basc i Navarra van mantenir
drets forals si bé amb algunes
riacions -les institucions basq

van perdre el poder legislatiu i I
cial, i es van suprimirles duanes

Vitória i Miranda de Ebro.
r La restricció de la
d'expressió i I'eiiminació dels
rats en els delictes d'opinió.
r La unificació lega1 i judicial,
el codi penal de 1848. Tam
s'imposá el sistema métric
ma1, amb l'abolició dels pesos

mesures tradicionals d'algunes
gions i comarques.
r La reforma tributária i de la
senda per part del ministre Alej
dro Mon, que intentava racio
zar el fisc centralitzant els im
tos a les mans de I'Estat i
ciant la contribució directa, és a

la que es pagava en funció de

propietat. També es va imposar
impost indirecte -f impost de c
sums- que gravava eis prod
de consum diari i que va ser
impopular.
r La creació de la Guirdia
encarregada de mantenir 1'o

públrc, especialment a 7es z
rurals. Es tractava d'un cos amb
nalitats civiis, peró amb una
ffuctura militar.
r El concordat amb la Santa
(1851), que pretenia la reconc
amb l'Església mitjanqant la

sió de la venda de béns

a Després de
la caiguda
d'Espartero,
va produir'se
a Barcelona
i a altres ciutats
catalanes una
revolta popular
coneguda com
la Jamáncia. El
gravat mostra una
escena de lluita
a la caserna del
carrer de Ferran
de Barcelona.
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coneixement per part de l'Estat del
catolicisme com a única religió 1e-

gal, cosa que comportava el finan-
qament púb1ic del culte i de1 clergat.

A més, 1'Esg1ésia aconseguia ám-
plies facultats en l'ámbit educatiu,
peró reconeixia el carácter irreversi-

bie de la desamortització.
r La progressiva implantació d'un
sistema educatiu únic, que va es-

devenir una eina de castellanitza-
ció als Palsos Catalans, ai País Basc

i a Galícia.

Uoposició al régim
moderat

Els progressistes eren la principal
forqa d'oposició, perd la impossibi-
f-itat que tenien d'arrlbar al poder
per 1a via legal va provocar la radi-
calització d'alguns sectors, que es

van escindir i van fundar el Partit
Demócrata (L849). Els demócra-
tes defensaven 1a sobirania popular
i el sufragi universal masculí. A
més, també defensaven una certa
intervenció de l'Estat en alguns as-

pectes socials -1a instrucció públi-
ca i l'assisténcia social- i un siste-
ma fiscal més just. El nou partit va
renir un important suport popular i
va aglutinar e1s primers nuclis re-

Els governs moderats i progressistes
durant el regnal d'lsabel ll

Presidents del C0nse,l de lvlinrstres ¿mb srs 0 mes
mesos de mandat, i'iemps total de

permanéncia en el cárrec.

:::t: ¡riguel ARrotA, Pañ¡dos y pr)granas p)lític]s (1808-
-936), v0l. l. N4adrid: Aguilar, 1 977.

publicans i e1s incipients grups so-

cialistes.

. L'oposició al moderantisme va
ser especialment forta a Catalu-
nya. E1 setembre de 1846 va co-

menqal la segona guerra carlina

-la guerra dels Matiners (L846-
IB49)-, que es va desenvolupar
només a Catalunya. Les causes

d'aquesta guerra estan relaciona-
des amb 1'oposició que una bona
part de la població catalana mante-
nia contra el régim moderat, espe-

cialment per la reforma fiscal del
ministre Mon i per la imposició del
sistema de reciutament militar de

1es quintes, que establia la incorpo-
ració a 1'exércit d'una cinquena
part dels homes útils, elegits per
sorteig. A més, la crisi económica
de 1846-1847 va fer augmentar e1

preu de1 b1at, i va provocar e1 tanca-
ment d'algunes fábriques i un atur
considerable.

Després d'alguns éxits inicials,
el maig deIlB4T e1s carlins sembla-
ven venquls. Tanmateix, el 1B4B es

van recupera! quan el general Ra-

mon Cabrera es va posar al capda-
vant dels revoitats. Els carlins van

arrtbar fins i tot als voltants de Bar-
celona. Els esdeveniments es van
compiicar I'any 1,848, quan algu-
nes milicies republicanes i progres-
sistes, animades per la revolució
que havia tingut 11oc a París al Fe-

brer, van iniciar una lluita armada
contra la dictadura moderada. Du-
rant uns quants mesos, I'exércit
governamental es va mantenir a 1a

detensiva. malgrat la seva superio-
ritat numérica. Per ta1 de reforqar
I'alianqa entre carlins i progressis-
tes, e1liberal radical Tomás Bertran
i Soler va proposar l'establiment
d'un govern catalá -la Diputació
de1 General de Catalunya-, fet que
va donar a 1a guerra dels Matiners
un carácter precatalanista. La guer-
ra, peró, es va acabar el maig de

IB49 amb la victória de l'exércit
moderat.

A partir de 1851 els governs
moderats van accentuar el seu con-
servadorisme. Paral.lelament, els

progressistes i els moderats més
centristes van decidir que calia un
cop de forga que desbaratés el mo-
nopoli del poder que detenien e1s

més conservadors.

a lsabel lljura la
Constitució
moderada de
1 845, en un acte
solemne. La nova
constitució
enfortia el poder
reial imoderava
els canvis iniciats
per la revolució
liberal.

f1 uooerats Fá Prosressistes
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Mentre es desenvolupava la guerra
carlina, es va iniciar el procés d,im-
plantació del régim liberal. Entre
1833 i IB37 van tenir lloc a Espa-
nya profundes transformacions de
carácter polític, económic i social
que van posar fi detinitivament a
l'Antic Régim i van implantar el nou
Estat liberal. Els canvis van ser possi-
bles per l'alianqa entre la nobiesa ter-
ratinent i la burgesia, i van tenir el
suport de ia monarquia i de l,exércit.

f Estatut Reial
il'oposició popular
El gener de 1834, la reina regent,
Maria Cristina, va nomenar primer
ministre el liberal moderat Martí-
nez de la Rosa. El nou govern va
elaborar un text constitucional de
carácter molt conservador, l,Esta-
tut Reial (abril de 1834), que no re-
coneixia la sobirania nacional i dei-
xava moltes atribucions a 1a coro-
na. A més, les Corts només tenien
el dret de petició al monarca i esta-
ven formades per dues cambres,

una de reservada als aristócrates
i una altra d'elegida segons un su-
fragi censatari* molt restringit, que
només concedia el dret de vot ai
0J5Y' de la població.

Davant les limitacions de I'Es-
tatut i de l'enduriment de la guerra
carlina, molts liberals es van radi-
calitzar. Durant l'estiu de 1835 a
moltes ciulats van esclatar revoltes
populars que exigien un canvi real
de régim. Les protestes van ser
molt importants a Barcelona, on
són conegudes com les bullan-
gues. Les classes populars barceio-
nines van assaltar els convents de
la ciutat i van matar molts eclesiás-
tics, a qui acusaven de donar su-
port als carlins. Les autoritats no
van fer res per evitar-ho perqué, de
fet, no podien controlar la situació;
el 10 d'agost alguns burgesos bar-
ceionins van constituir una Junta,
que durant unes quantes setmanes
va esdevenir e1 veritable govern de
Catalunya.

El clima de revolta que es vivia
en moltes ciutats i els éxits escas-

sos en la guerra carlina van m<
que el seLembre de 1835 ia reir
gent nomenés cap de govern
,\varez tr.l^endizábal, un p
d'idees liberals progressistes
tenia un ampli suport popul
juliol del 1836, amb la rornad¿
moderats al govern, van escl¿

diverses ciutats pronuncian
de carácter progressista, enc;
lats per la Milícia Nacional*. I
ment, e1 1,2 d'agost,la insurrt
de la guarni ció de La Granj
obligar la reina regent a tofi
cridar Mendizábal-ara com ¿

nistre d'Hisenda- i a restabl
Constitució de 1812.

La Constitució de ,l837

lactuació del nou govern, dr
rácter liberal progressista, ve
fonamental per posar fi a 1,A

Régim a Espanya i implantar r

nitivament el nou régim libera
La peEa clau d'aquest procé

ser la promulgació de Ia Cons
ció de 1837. Aquesr nou rexl
collia l'esperit de la de IB!2, 

1

tenia un carácter més modt
perqué establia un compromís
tre les posicions dels moder¿
dels progressistes. La Constitr
de 1837 declarava en el preán
la sobirania nacional, peró enl,i
culat s'establia que aquesta s

compartida entre el rei i les Cc
LEstat espanyol es convertia
una monarquia constitucional
qué el monarca tenia un auté:
poder moderador, ja que pc
suspendre les lleis aprovades
les Corts i dissoldre el iegisla
cosa que provocaria una nova c
vocatória d'eleccions. Les Corts
tarien formades per dues camb:
ei Congrés dels Diputats i el ser
La monarquia intervenia en el:
menament dels senadors, peri
I1ei electoral va establir que els
putats serien elegits per sufr
censatari masculí-s'havia de te
un determinat nivell de renda 

1

poder votar i ser elegit-, de man,
que només va Lenir dret al vot
2,2"A de Ia població espanyc

> Voluntaris
isabelins sortint
de Barcelona el
18 de setembre
de 1 834. A
Catalunya la
guerra carlina va
esdevenir una
guerra civil: la
població de les
comarques litorals
i urbanes va donar
suport al
liberalisme,
mentre que les
zones de l'interior
optaven pel
carlisme.
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cions laborals; el maig de 1855,

peró, les autoritats van iniciar una

dura repressió i van ordenar la dis-

solució de totes 1es societats obre-

rcs.EI2 de juliol comenqava a Bar-

celona la primera vaga general

d'Espanya, que es va estendre a al-

tres localitats catalanes i va ser re-

primida amb duresa.

El juliol de LB56 un cop d'estat
va posar punt final a1 Bienni Pro-

gressista. Va ser encapgalat pel ge-

neral O'Donnell i posava de mani-
fest els temors de 1a Unió Liberal
davant el protagonisme creixent
que havien adquirit e1s demócrates.

La descomposició
delrégim moderat
(1856-1S68)

E1 general O'Donnell va tornar a

instaurar les lleis moderades i la

Constitució de 1845. Loctubre de

1.856, a més, e1 general Narváez
tornava a presidir e1 govern. Entre

1856 i 1.866 hi va haver una alter-
nanEa en el poder entre el Partit

Moderat, dirigit per Narváez, i 1a

Unió Liberai, dirigida per O'Don-
neil. D'aquesta manera, els pro-

gressistes i els demócrates, com

umbé els carlins, quedaven nova-
menl fora del joc polític.

Els governs unionistes van in-

tentar aplicar un programa de re-

forma política i de l'Administració,
així com també de modernització

Evolució de les forces polítiques lins a la Restauració

de l'economia. Tánmateix, cada coP

que 1a reina tornava la presidéncia
del govern als moderats, es pro-

dula un involució. Uacció de go-

vern d'uns i altres va consolidar,
peró, la centralització política. Pe1

que fa a 1a política exterior, e1 go-

vern va dur a terme una interven-
ció militar al nord d'Africa (1859-

1860) per defensar les places es-

panyoles dels atacs marroquins i
per aconseguir prestigi amb visla a

I'interior i a l'exterior. Les tropes

espanyoies es van imposaS peró

els resultats van ser molt pobres: es

van ampliar els límits de Ceuta i el

Marroc va haver de pagar una in-
demnitzacjó de guerra.

Els darrers anys del regnat d'l-
sabel II es van caracleritzar per Ia
política conservadora i autoritária
dels moderals i per I'inici de con-

tactes entre l'oposició per enderro-

car e1 régim. EI 1866 els progressis-

tes van protagonitzar dos intents
de pronunciament, un dels quals

va ser dirigit pel general Prim. El ju-

liol de tB66 e\s progressistes, lide-
rats per Prim, i els demócrates van
signar el pacte d'Ostende, l'ob-
jectiu del qual era posar fi a la mo-
narquia d'lsabel II i elegir una as-

semblea constituent per sufragi

universal. Uns mesos més tard, es

va adherir al pacte la Unió Llberal,
dirigida pe1 general Serrano des de

la mort d'O'Donnell i marginada

delpoder, monopolitzat ara pel Par-

tit Moderat. La monarquia d'lsa-

bel II i e1 régim moderat quedaven,

doncs, ail1ats. D'altra banda, 1a greu

crisi financera áe 1866 i la crísi de

subsisténcies de 1868 van contri-
buir decisivament a augmentar el

desconlentament d'amplis sectors

socials molt heterogenis.

18741 868

v Entrevista del
general O'Donnell
amb el príncep
Muley-Abbas, la
qual posáfi a la
denominada
guena d'Africa
(1860). Museu de
l'Exércit, Madrid.
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El manifest de la Renaixenga

Els inicis de la Renaixenca literária

I a primera manifestació de la Renaixenqa va ser la pu-
I-r blicació, el 1833, a 1es págines del periódicElVayor, áe
I'oda La Vhtria, de Bonaventura Carles Aribau (1798-
3,862). Aquest poema es va convertir en el símbol de la li-
leratura renaixent. Més important va Ser I'obra de foa-
quimRubió i Ors, lo Cairc r del Llobregat, quel'any 1839 va
comenqar la publicació aL Diario tle Barcelona d'unes poe-
sies en catalá. Dos anys més tard les seves composicions
van aparéíxer en Forma de llibre. Al próleg, l'autor defen-

sava la necessitat de fomentar una literatura en catalá. Per
aixó ha estat considerat un auténtic manifest de la Renai-
xenqa. A partir d'aquell moment, la RenaixenEa va anar
prenent forma lentament, sobretot en els camps de la po-
esia i e1 teatre. Tot i així, els textos en prosa es van conti-
nuar escrivint en castellá durant aigunes décades, fins i tot
quan tractaven temátiques cataianes o feien una vindica-
ció de Catalunya i del seu passathistóric.

13**srE&
La Renaixenga, el redregament cultural de Gatalunya

Afinals del segle xvtl i comengaments del xrx, van aparéixer a Catalunya alguns símptomes de
lla intel.lectual. A paftir de la década de .1830, 

sota la influéncia del Romanticisme, aquests impulsos
van concretar en la Renaixenga. La Renaixenga va ser un corrent que pretenia dignificar la cultura
talana i integrar-la en els corrents renovadors de la cultura europea coetánia.

Pero la RenaixenEa es va caracteritzar, especialment, per l'ús literari de la llengua catalana.
rant els segles anteriors (xvr-xvilt) havia minvat molt la quantitat i la qualitat de la producció liter
en catalá. A més, com sabem, la llengua catalana va ser prohibida a I'Administració i a l'ensen',
ment després del decret de Nova Planta. Cal recordar, tanmateix, que la llengua catalana, tot i o.I
alguns sectors de l'alta aristocrácia n'havien abandonat l'ús, es va mantenir sempre viva a Catal"n
ya i que la majoria de catalans d'extracció popular no n'entenien cap altra.

.!*.ffi
Els Jocs Flora

< Capgalera dels Jocs Florals de 1877.

(llaboració dels autors)

ls

f atalunya pot aspirar encara á la independéncia , no á la
\-r política, puix pesa molt poc en comparació de les demés
nacions;les quals poden posar en lo plar de la balansa a més de
io volumen de sa historia, exércits de molts mils homens y es-
quadras de cents navios; pero sí á la lliteraria, fins á Ia qual no
s'estén ni se pot estendre Ia politica del equilibri. Catalunya
fou per espay de dos segles la mestra en lletras dels demés po.
bles; 2per qué, puix, no pot deixar de fer 1o humillant pap.i d"
deixeble ó imitadora, creant-se una lliteratura propia y a part
dé la castellanai 2Per qué no pot restablir sos jochs florals y sa

academia del gay saber, y tornar á sorprendre al mon amb ses

tensons, sos canls d'amor, sos sirventeses y sas audadas4

f a recuperació de la literatura catalana
l-,ru tenir la seva máxima expressió en la
restauració dels Jocs Florals (1859). Hi van
contribuir alguns intel.lectuals de prestigi,
com Manuel Milá i Fontanals, Joaquim Ru-
bió i Ors, Joan Cortada, Mariá Aguiló, An-
toni de Bofarull i Víctor Balaguer. Es tracta-
va d'un certamen poétic anual, d'origen
medieval, que va esdevenir una plataforma
per a la llengua catalana i un punt de troba-
da dels escriptors i, amb el temps, dels poli
tics catalanistes. La llengua emprada en els
jocs era molt arcaitzant, per Ia qual cosa
van esdevenir el reducte d'un grup minori-
tari d'intel.lectuals.

joaquim Rubió i Ors, Lo Caíier del Llabregat (1.841) (Elaboració dels autors)
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ffi
La cultura popular ila premsa

las provincias de España.

téss'ó Vá ser el cant coral, que, sota la direcció d'Anselm
Clavé, va assolir una gran popularitat entre els sectors
obreiS:dé Catalunlza

També és remarcable l'aparició i consolidació pro-
giessiúa dluna"piémsa en cataiá. El 1843 es va'publicar
u¡a revista'quiiizenál anomenada Lo Verdader Catalá,
'qüe. varlenir'una vida molt curta. A partir de 1865; peró,
van aparéixer publicacions periódiques de carácter lite-
l¿tl (CaÍe,alá¡i Catalh, Lo Cay Saber) o humorístic (la
C,mizan4 le'Grkcia,L'Esquella tle laTorcatxa), que van as-

solir luna gran popularitat. La publicacié en,c4talá més
inrp ortant,d'acuell parío de va s er 1a rév ista' L a Rii áx éns a

(1.871,), que l'any 1881 passá a ser diarí. La publicació, di-
rigida per Angel Guimerá i Pere Aldavert, es va convertir
enpoitaveir rdél'sqttqimajoritari dels drícriptors cataláns
i défeniáva ¡n eátálanisme romándc, amb- uriaüsié idea-
lista de,Ca!á1ulrya.

(Élaboració de1s a!¡tqis)

El govern espanyol i el teatre catalá

ft n vista de la comunicación pasada a este Ministerio por el censor interino
.Ed" a"urros del reino con fecha 4 del corriente, en la gu" ," hace notar el gran
nri*ifq,rdét¡óducóioné¡&;r.n¿iicas.4¡e sá',ry.qántaná,lá,-eens-ura escritas en

los diféi¿iiGs datréetosiy,iónsi&lr¡ndq qué,ésürbdtedad ha dé lnfluir,{or¿o.s4:
nrenté:árfornentái¡gl¡espíritu autóatono 'de ,la!'misrn:á!;', destirtyendo el medio
rnás,qfie4z:pará,que se $enei4ltce el uso dé',]á;!gngua uácional;lá reina (q. D. g.)

ha:ténido,'d:bien'rdi'sponér'qúé,én,adelánté'rno setádmitirán't'la,cénsura obra¡
dramáticas que estén exclusivamente escritas en cuaiquiera de los dialectos de

Reat Ordon (15 ¿enéi L867)

[Jn cop ttegits atentament aquests documents, fes les activitats següents: f;rT:]¿1i.T'i$i:],:1Til*'

a Defineix el concepte de Renaixenga. En quins camps es va centrar la Renaixenga? I?i:ff':Ui#";i:l:",
b Busca informació sobre el dret civil catalá i elabora'n un petit informe. rundador del teatre catalá'

c En quina situació es trobava la llengua catalana, al segle xlx, pel que fa a l'ús social?

d Busca informació sobre Bonaventura CarlesAribau i redacta'n una biografia breu.

e Explica, amb paraules teves, qué defensa Joaquim Rubió i Ors en el seu escrit i com ho argu-

menta.

f Qué eren els Jocs Florals? Com van contribuir a la recuperació cultural de Catalunya?

9 Qué defensava Frederic Soler?

h Qué va decidir el govern espanyol l'any 1867? Per qué creus que ho va fer?

i Busca informació sobre Jacint Verdaguer i Angel Guimerá. Després, redacta'n sengles biografies.



1 . La Constitució de 1812

Reprodulm alguns articles de la Constitució de 1812,|a primera constitució contemporánia de l,Es
tat espanyol.

Art. 3. La soberarua reside esencialmente en la nación, y
por lo mismo pertenece a ésla exclusivamente el derecho
de eshblecer sus leyes fundamentales.
Art. 4. La nación está obligada a conservar y proteger
con leyes sabias y justas la libertad civil, 1a propiedad y
los demás derechos legítimos de todos los individuos
que la componen.
Art. 8. También está obligado todo español, sin distin-
ción alguna, a contribuir en proporción de sus haberes
para los gastos de1 Estado.
Art.9. Está asimismo obligado todo español a defender
1a patria con las armas, cuando sea llamado por 1a ley.
Art. 12. La religión de 1a nación española esy seráper
petuamente la católica, apostólica/ romana, única verda-
dera. La nación la protege por leyes sabias y justa s,y pro-
híbe el ejercicio de cualquier otra.
Art. 14. E1 gobierno de 1a nación españoia es una Mo-
narquía moderada y hereditaria.
Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en 1as Cor-
tes con el Rey.
Art. 27 . Las Cortes son 1a reunión de todos los diputados
que representan la nación, nombrados por 1os ciudada-
nos en la forma que se dírá.
Aft,34. Para la elección de los diputados de Corres se ce-
lebrarán juntas electorales de parroquia, de partido y de
provincia.
Art. 35. Las juntas electorales de parroquia se compon-
drán de todos los ciudadanos avecindados y residóntes
en el territorio de la parroquia respectiva [...]
Art.9l. Para ser Diputado de Cortes se requiere ser ciu-
dadano que esté en eI ejercicio de sus derechos, mayor de
veinticinco años, y que haya nacido enla provincia o esté
avecindado en ella con residencia a lo menos de siete
anos 1...1

Art.92.Se requiere además. para ser Diputado de Cor-
tes/ tener una renta anual proporcionada, procedente de
bienes propios.

Art. 108. Los diputados se renovarán en su toralidad
cada dos años.

Art.142.E1Rey tiene la sanción de las leyes.

Art. 147. Si e1 Rey negare la sanción/ no se volverá a tra-
tar dei mismo asunto enlas Cortes de aquel año; pero po-
drá hacerse en las del siguiente.

Art. 17O, La potestad de hacer ejecutarlas leyes reside
exclusivamente en el Rey, y su auloridad se extiende a
todo cuanto conduce a 1a conservación del orden púb1ico
en 1o interio r y a la seguridad del Estado en lo exterior,
conforme a la Constitución y a las leyes.

Art. 242.La potestad de aplicar las leyes en las causas ci-
viles y criminales pertenece exclusivamente a los tribu-
nales.

Art.248. En 1os negocios comunes, civiles y criminales
no habrá más que un solo fuero para toda clase de perso-
nas.

Art. 339. Las contribuciones se repartirán entre todos
los españoles con proporción a sus facultades, sin excep-
ción ni privilegio alguno.

Art.366. En todos los pueblos de la Monarquía se esta-
blecerán escuelas de primeras letras, en las que se ense-
ñará a Ios niños a leer, escribir y contat y el catecismo de
la religión católica [...]
Art.37l.Todos los españoles tienenlibertad de escribir,
imprimir y publicar sus ideas po1íticas sin necesidad de

]i9encia, revisión o aprobación alguna anterior a la pu-
blicación, bajo las restricciones y responsabilidad que
establezcan las leyes.

Explica amb paraules propies i comenta els articles de la Constitució de 1g12, d,acord amb el
teri d'agrupació següent:

. concepte de sobirania,
¡ drets dels ciutadans,
. deures dels ciutadans,
. tractament de la qüestió religiosa,
. forma de govern, divisió de poders i funció de cadascun.

< Podada de la Constitució de 181 2, coneguda popularment com /a pepa,
ja que va ser proclamada el 1 9 de marg, dia de Sant Josep.

ü
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2. Declaració d'independéncia de Veneguela

L evolució de la guerra a Espanya va afavorir I'emancipació de les coldnies americanes. A Veneque-
la, el 19 d'abril de 1810, una revolució incruenta va aconseguir destituir les autor¡tats espanyoles i es
va constituir una junta de govern que, en teoria, es mantenia fidel al rei Ferran Vll. El marg de 1811
es va reunir un congrés que, el 5 de juliol, va proclamar solemnement la independéncia.

¡ n el nombre de Dios Todopoderoso. Nosotros, los re-
E presentantes de las provincias [...] qr" torman la Con-

federación Americana de Venezuela en el continente me-
ridional, reunidos en Congreso y considerando la piena y
absoluta posesión de nuestros derechos, que recobramos
justa y legítimamente desde el 19 de abril de 1 B 10, en con-
secuencia de la jomada de Bayona y la ocupación del tro-
no español por la conquista y sucesión de otra nueva di-
nastía constituida sin nuestro consentimiento, queremos,
antes de usar de los derechos de que nos tuvo privados la
fuerzapor más de tres siglos, y nós ha restiruiáo el orden
político de los acontecimientos humanos, patentizar al
universo las razones que han emanado de estos mismos
acontecimientos y autorizan el libre uso que vamos a ha-
cer de nueslra soberanía.

[...] Es contrario al orden, imposible al gobierno de Es-

paña y funesto a ia América, el que teniendo ésta un terri-
torio infinitamente más extenso y una población incom-
parablemente más numerosa, dependa y esté sujeta a un
ángulo peninsular del continente europeo. Las cesiones y
abdicaciones de Bayona, las jornadas de El Escorial y
Aranjuez 1,..] debieron poner en uso los derechos que has-

ta entonces habían sacrificado los americanos a 1a

e integridad de la nación española.
unidad I

1...] Hemos permanecido t¡es años en una indecisióny
ambigüedad política tan funesta y peligrosa que ella sólo
bastaría a autorizar la resolución que h le de nuestras pro-
mesas y los vínculos de la fraterniiad nos habían hecho di-
ferir, hasta que ia necesidad nos ha obligado a ir más allá de
1o que nos propusimos, impelidos por la conducta hostil y
desnaturalizada de los gobiemos de España, que nos ha re-
levado del juramento condicionai con que hemos sido lla-
mados a la augusta representación que ejercemos. [...]

Por tanto, [...] nosotros, los representantes de las Pro-
vincias Unidas de Venezuela, poniendo por testigo al Ser
Supremo de la justicia de nuestro proceder [...] a nombre y
con la voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso
puebJo de Venezuela, declaramos solemnemente al mun-
do que sus provincias unidas son y deben ser desde hoy,
de hecho y de derecho, estados libres soberanos e inde-
pendientes y que están absueltos de toda sumisión, de-
pendencia de Ia corona de España o de los que se dicen o
díjeren sus apoderados o representantes 1,..].

Declaració d'independéncia de Venequela (5 juliol 181 1)

a

b

c
d

e

Qué va passar a Veneguela el 19 d'abril de 1810?

Quina era la situació política i militar a Espanya a principis de 1810?

Com van justificar els congressistes venegolans la independéncia?

Qué significa I'al.lusió al "Ser Supremo"?
Busca informació sobre Simón Bolívar i redacta'n un informe breu.

3. Un man¡fest de Carles V

EI pretendent Carles Maria lsidre, proclamat rei pels seus partidaris amb el nom de Carles V, es va
dirigir en diverses ocasions als espanyols. El febrer de 1836, el monarca carlista va expressar la
seva preocupació per l'avanq de la revolució en el bándol isabelí.

. Españoles:

: Desde que la Providencia me puso enmedio de voso-
. tros he sido compañero y testigo de vuestras heroicas ac-
: ciones: dignos herederos de vuestros mayores, habéis

igualado, y más de una vez superaóo, aquéllas briliantes
i empresas que hicieron a la España tan gloriosá con admi-

ración del Orbe entero. Hoy también os contempla la Eu-
ropa; y el mundo todo tiene la vista fija sobre esras Provin-

cias inimitables, y sobre el valiente ejército,a cuyo frente j--, J *---- r^v¡¡!v :

me honro de hallarme coiocado. Me congratulo ionvoso-
tros, y a nombre de [a religión y delapatria os doy las gra-
cias por vuestros generosos esfuerzos. El cielo mismo ha i
manifestado cuán gratos le eran vuestros sefvicios, y con :

su protección nos ha librado mil veces de espantosos peli- :

gros. El Dios de los ejércitos os ha conducido como por la
mano a la victoria; si el Dios de los ejércitos, el Dios de San i
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i Femando, el Dios de los españoles: un rey católico no pue- y discordias, que se enciendanguerras devastadoras, que

se turbe el reposo de las familias, que se pierda la seguri-

dad individuala [...]
Entretanto, n¿ puedo menos ds ¿tligirme al ver la mar-

cha de la revolución en España: f.J1a persecución horri-

ble que suken los buenos en todoslos ángulos de la mo-

,rurqlíu' la opresión y horrorosa esclavitud-en que viven

mis pueblos entre los gritos de la libertad [..'] y sobre todo

las iglesias profanadai, saqueadas, quemadas: los.sacer-

dote"s envilecidos, públicamente iruultados, asesinados

impunemente [...].

Manifiesto de Carlos V a 1os españoles (Durango, 20 febrer 1B3Q

de tener otro lenguaie hablando a un pueblo eminente-

mente religioso, {ue-llora la religión ultraiada, y trata de

aniquilarliinfa-i, d" t*p"rseguidores' t"'l . .

¡bué contraste nos ofrece aquel gobiemo, de impostu-

,^y d.concesiones, de espanto y de anarquía, con la ver-

dadera liberta dy aLegrn que gozáisvosoüos en medio de

*"rrr", fatigasl LoJi.rrot,l.ionarios, llevando por todas

pirt"" a [""ío y la muerte, han hecho prevalecer a la im-

pi"Aua ¡...1. miíríndose los reyes de la tierra como repre-

ie.rorrr", iel Altísimo, de quien tienen el poder y la auto-

idad, 'xerá'iácil 
que se levanten en los pueblos sediciones

, L ililü;^r",*;;t h;;á. i.ii;;;" '*p.""uá puestos en su mayor parte de la clase más baia de los

i [...] era adoptar """ 
ü"J;;irü 'uá.c*il; iüt'u"o pr"blo',. La solucíónresidil elun¡ l1t-1':.':i'^::** *^;. 

Ü;i.ri"r"*u"r" feudal, á¡¡ur- ias clase, propietarias, para integrar el npartido modera-
problemas delmoment

iués de lvliraflores, *" u*f"i¿"¿es de liberal.mod.rado, do [...], comPuesto de la mayot parte de los ricos propie-

peropreocupadoantetodoporlaconservacióni"lord"" ,urior,'d" todo el comercio, de grannúmero de indivi-

!".Liy ¿" fá propiedaJt-llt."fr" contado [...] "Dije a la duos ilustrados, del clero, del .,:Il,:_"1, t^ljT'':1i,'''
,r*"ní. t...] ó" había dts"enemigos que _combatii, 

uno en fin, de todo hombre que vale algo en ei orden socialu'

i*?."¡.¡l"ur'. ¡ ..""" "i.r"r 
rn r?"..áio n"bría que em- Esta alianza fraguaría unsólido bloque.que habría de ha-

plearlaespada, ért, uru ápurtido apostólico, transforma- cer posibles lasreformas necesarias, sin riesgo de revo-

i" "";"¿lto; 
ál ut o, lo, liombres ürbulentás que pensa- lución' 7 1 -, , - -,.

;;i.J;;)ut u ep".^ actual con la que concluyó en En el propio bando cristino,. t" "",.t:l?t:. :::T:- ás-paiaque todas las fracciones de las oclases pro-i 1,3Zá:[...] Que erapreciso adelantarse y sentarlos cimien- años m

i tos de una 
^,r*rru 

uri d"'t"g;i"tiriár rirr r"u.tiorr"r", pietarias>pudiáranllegaraunacuerdo.pactado'Ilutu

€ Resumeix amb paraules teves eldocument' Quin és I'argument centraldel manifest?

F, Fa alguna al.lusió a la monarquia absoluta? Segons Carles V, d'on emanava el poder dels

narques absolutistes?
g,, Resumeix les mesures que els liberals van aprovar contra els interessos de I'Església catÓlica

4. Elpas de I'Antic Régim al liberalisme moderat

El text següent, escrit per un historiador contemporani, analitza algunes claus del suport de la

blesa a Ia causa isabelina:

Descriu eltipus de font.

Per qué donava suport al liberalisme moderat el marqués de Miraflores? Qué volia aconseguir?

Quins grups socials havien de donar suport al liberalisme moderat? Per qué?

Per qué el marqués estava en contra del carlisme?

;üil;á "r.a" J p""id| liberul sensaro>. Lstabilizarel régimen fueron precisos.siere años de gue-
-- lí", 'id"", políticas á"-¡¡¡i.n"r"s nos son conocidas ra civil, en los óuales resultó derrotada la facción inmo-

por una memoria que ;;'áil t g"ntu po.or dias.des- vilista de la vieia oligarquía, y conjurado el peligro de

pués; En ella explica d;;;;; y"i"rgr;""íu,nlas clases una revolución campeslna' Entle 1B?1v 
7837 va? :ry"-

iropi"t"ri"r", á"r"uuur ur, *r"á; á? ."*tio" y qu" rrarse.definitivamente la propiedad Feudal y subirá al

i.tis podlan lograrsé ri*"i"g,1" peligro de rudicaliza- trono la propiedad burguesa'

cién. ta amenaia rerrolucionaria éltaba más bien en es- 
Josep ForraN,r, La crisis delAntiguo Régimen, 4 8os-4 s33 (7g7g)

a
b

c
d
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5. Moderats i progress¡stes

Repassa la informació d'aquesta unitat. Després, copia elquadre següent icompleta'n elcontingut.

Grups soslals representats

Protagonisme de fá corona

Régim de llibertats

Tipus de sufragi

Actitud davantlés desamortitzacions

Dirigents destacats

6. La Constitució de 1837

Presentem alguns articles de la Constitució de 1837, elaborada durant el govern progressista.

Explica amb paraules própies icomenta
d'agrupació següent:

. concepte de sobirania,

. drets dels espanyols, .
¡ deures dels espanyols,

b Compara la Constitució de 1837 amb la de 1812.

¡1 oña Isabel Il, por la gracia de Dios y la Constitución de la

Lf Monarquía española [...] sabed: Oue las Cortes generales

han decretado y sancionado, y Nos de conformidad aceptado, 1o

siguiente:
Siendo la voluntad de la nación revisar, enuso de su soberanía,

la Constitución poiítica promulgada enCádíz a diecinueve de

marzo de mil ochocientos doce, las Cortes generales [...] decretan
y sancionan la siguiente Constitución d e la Monarquía española.

Att.2. Todos ios españoles pueden imprimir y publicar libre-
menLe sus ideas sin previa censura, con sujéción a 1as leyes. La ca-

lificación de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente
a los jurados.

Art.4. Unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía y en

ellos no se est¿blecerá más que un solo fuero para todos los espa-

ñoles enlos juicios comunei, civiles y crirninales.
Art. 5. Todos los españoles son admisibles a los empleos y car-

gos púb1icos, según su mérito y capacidad.
Art. 6. Todo españoi estí obligado a defender la Patria con las ar-
mas cuando sea llamado potlaley,y a contribúir en proporción
de sus haberes para los gastos del Est¿do.

Art.7 .No pueáe ser delenido, ni preso, ni separado de su domi-
cilio ningún español, ni allanada su casa, sino en los casos y en la

forma que las leyes prescriban.
Art. 9. Ningún español puede ser procesado ni sentenciado sino
p or elJuez o T lbunal competente en virtu d de leyes anteriores al
delito y en 1a forma que éstas prescriban.
Art. 10. No se impondrá jamás la pena de confiscación de bie-
nes, yningún español será privado de su propiedad, sino por cau-

sa justificada de utilidad común, previa 1a correspondiente in-
demnización.

Art. 11. La nación se obliga a mantener el culto y los ministros
de Ia Religión Católica que profesan los españoles.

Art. T2,Lapotestad de hacerlas leyes reside enlas Cortes con el
R"y.
Art, 13. Las Cortes se componen de dos cuerpos colegislado-
res, iguales en facultades: e1 Senado y el Congreso de los Dipu-
tados.
Art. 1 5. Los senadores son nombrados por el Rey a propuesta,
en lista triple, de los electores que en cada provincia nombranlos
diputados a Cortes.
Art.17. Para ser senador se requiere ser español, mayor de cua-

renta años y tener los medios de subsistencia y las demás cir-
cunstancias que determine la ley electoral.
Arí23. Para ser diputado se requiere ser español, de1 estado se-

glar, haber cumplído veinticinco años y tener las demás circuns-
tancias que exija la 1ey electoral.
Art.26.Las Cortes se reúnentodos los años. [...]
Art. 44. La persona del Rey es sagrada e inviolable, y no está
sujeta a responsabilidad. Son responsables los ministros.
Art. 45. la potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey.

I]
Art.47. Además de las prerrogativas que la Constitución señala
alRey, le corresponde: 1...1 Nombrary separarlibremente los mi-
nistros.
Art. 61. Todo lo que el Rey mandare o dispusiere en el ejercicio
de su autorida d deberá ser firmado por el Ministro a quien co-
rresponda. 1...1

Art. 63. A los Tribunales y Juzgaóos pertenece exclusivamente
la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales
lt
1...t.

els articles d'aquesta constitució, d'acord amb el criteri

a tractament del tema religiós,
divisió de poders i funció de cadascun.
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7. Manifest del Partit Demócrata (1849)

El Partit Demdcrata va aplegar els sectors polítics situats a l'esquerra dels progressistes. Va

una especial incidéncia entre les classes populars urbanes.

Declaración de derechos

El Estado debe reconocer y garantizar a todos los ciuda-
danos como condiciones primarias y fundamentales de

1a vida política y social: la seguridad individual; la in-
violabilidad del domicilio; la propiedad; la libertad de

conciencia; la de maniFestat transmitir y propagar su

pensamiento de palabra, por escrito o en otra forma;
la reunión práctica para cualquier objetivo Iícito, sea o no
político; la de asociación para todos los fines 1...]; el dere-
cho a la instrucción primaria gratuita; el derecho a una
igual participación de todas ias ventajas y derechos polí-
ticos; el derecho a un repartimiento equitativo y propor-
cíona1 de ias contribuciones y del servicio militar; el de

optara todo empleo o cargo público sinmás condiciónni
tíiulo que e[ mérito y la capacidad, excluida toda prefe-
rencia de nacimiento, privilegio o distinción; el de ser

juzgado o condenado porla conciencia pública (Jurado).
ttL..'J

1. Retormaríamos la Constitución del Estado en Cortes
Constituyentes, convocadas bajo las fases de elección di-
recta, sufragio universal, y un diputado por cada treinta
mil almas. Serían electores: todos los españoles mayores
de edad que supieran leer y escribir, tuviesen domicilio
fijo y una profesión u oficio que no les constituyesen de-

pendientes de la voluntad de otras personas (domésticos,

soldados). El cargo de diputado sería retribuido e incom-
patible con todo empleo dependiente del gobierno, ex-

cepto los altos puestos del Estado. 1...]

3. Declararíamos la imprenta libre [...]. El sistema de res-

ponsabilidad tendía por objeto el castigo de los au-

tores reales del escrito, y no la injusta ficción de editores res-

ponsables. El jurado conocería de los delitos de imprenta.

b
c

Resumeix i comenta la declaració de drets del manifest. Tots eren respectats a l'Espanya d

l'época?

Descriu icomenta les mesures proposades pel Partit Demócrata.

Quins trets diferenciaven els demócrates dels liberals progressistes?

8. El paper dels militars en la vida política

Eltext següent reflexiona sobre el protagonisme de l'exércit en la vida política del segle xtx:

¡¡ ucho se habla en estos últimos tiempos de la nece-
lYl ti¿u¿ de destruir la preponderancia militar para [or-
talecer el poder civil; parécenos que la cuestión se ha
planteado al revés y que más bien debiera pensarse en ro-
buslecer el poder civil para destruir la preponderancia
militar: no creemos que el poder civil sea flaco porque
el militar sea fuerte; sino, por el contrario, el poder militar
es fuerte porque el civil es flaco. [...]

las quejas contra la preponderancia militar datan ya
de mucho tiempo, 1...1 Lo que en 1834 y 1835 decían los
progresistas contra los moderados, dijeron los modera-
dos contra los progresistas en 1836 y LB37; hasta 1840

les tocó a los progresistas repetir los mismos cargos que
luego reprodujeron los moderados hasta 1843; desde el
pronunciamiento de junio de dicho año se queian otra
vez los progresistas. 1...]

Desde la muerte de Fernando MI, la preponderancia
ha estado en el poder militar. [...]

En ningún país del mundo es el poder civil ni una sola
persona, ni una institución sola, sino el resultado de la
fuerza de un conjunto de elementos sociales que concu-
rren en un punto. [...] La persona o la institución que
manda 1o puede hacer, porque reúne el caudal de las
Íuerzas sociales, y es el representante y la personifica-
ción de las mismas. [...]

[A1 trono] le falta el asentimiento de muchos hom-
bres de diferentes partidos; le faltan esas instituciones
que escudadas por éI,le sewirían a sú vez de escudo; le

falta el complemento de la personificación de todos los
intereses, de todas la ideas, de todos los sentimientos
que tienen en la sociedad una fuerza eFectiva, indepen-
dientemente de los sistemas de gobíerno. [...] En esta si-
tuación, el trono no puede privarse del apoyo militar,
porque es necesario suplir con Iafuerza de las armas lo
que le falta de fuerzamoral, 1...] Sin embargo, la expe-
riencia de 1o pasado aconseja al trono una conducta pru-
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Segons el document, per qué tenien un paper tan
destacat, els militars, en la vida política espanyola del
segle xrx?

Com es podria evitar, aquest predomini?

Creus que hi havia altres raons que explicaven el gran
protagonisme dels militars?

dente, para que \a fuerza militar no se personifique en
ningún individuo: antes al contrario, esté como dividida
entre varios jetes cuyo punto de reunión no sea otro que
las gradas del trono. [...]

Lafuerzadel poder civil será la ruina del podermilitar,
que dejará de ser poder y pasaría a ser una clase como las
demás del Estado.

Ninguna combinación política puede estribar en la
hterzamilitar como sobre un elemento duradero.

El Pensaniento de Ia Nación(18 marq 1B4Q

L La revolució de 1854

El monopoli del poder per part del Partit Moderat va desembocar, el 1854, en una insurrecció que va
obrir una nova etapa política, el Bienni Progressista.

E spañoles: La entusiasta acogida que va encontrando
& en los pueblos el ejército liberal; el esfuerzo de los

soldados que lo componen, tan heroicamente mostrado
en los campos de Vicálvaro; el aplauso con que en todas
partes ha sido recíbida la noticia de nuestro patriótico al-
zamiento, aseguran desde ahora el triunfo de la libertad y
de las leyes que hemos de defender.

[...] Día es, pues, de decir lo que estamos resueltos a

hacer en el de Ía victoria. Nosotros queremos la conser-
vación de1 troRo, pero sin camarilla que lo deshonrei eue
remos la práctica rigurosa de las leyes fundamentales
mejorándolas, sobre todo la electoral y la de imprenta;
queremos la rebaja de los impuestos, fundada en una es-
tricta economía 1...]; quetemos arrancar 1os pueblos a ia

centralización que los devora, dándoles la independencia
local necesaria para que conserven y aumenten sus inte-
reses propios; y como garantía de todo esto, queremos y
planteamos bajo sólidas bases la milicia nacional.

Tales son nuestros intentos que expresamos franca-
mente, sin imponerlos por 

"ro 
uiu .tu.iórr. Las juntas de

gobierno que deben irse constituyendo en las provincias
libres;las Cortes generales que luego se reúnan; la misma
nación, en fin, fijarálas bases definitivas de la regenera-
ción liberal a que aspiramos. Nosotros tenemos consa-
gradas a la voluntad nacional nuestras espadas, y no las
envainaremos hasta que ella esté cumplida.

Leopoldo O'Doruruerl, ,4.4a nifiesro de Manzanares (7 juliol l,BS4)

a

b

e

d

e

Quines crítiques fa el manifest a la situació política espanyola de l'época?

Quines propostes presenta?

Qué diu sobre la forma d'Estat?

Es van acomplir les propostes del manifest?

Busca informació sobre Leopoldo O'Donnell i redacta'n un informe breu.

UNA NOVEL.LA:. Bearn o Ia sala de les nines

Fitxa técnica:
Lloreng Vrt-mlorucR, Bearn o la sala de les nines. Barcelona: Edicions 62 (Les Millors Obres de la Li-
teratura Catalana, 43), 1980.

Situada a les acaballes del segle xrx, aquesta novel.la presenta la fi de I'Antic Régim a Mallorca, vis-
ta des dels ulls de don Toni, un noble il'lustrat. A cavall de la nostálgia pels temps passats, el des-
concerl davant del nou ordre social i la reflexió filosófica sobre la condició humana, es descabdella
una trama de misteri que probablement quedará irresolta per sempre més.
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