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ESQUEMA-RESUM TEMA 2 – LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM (1788-1833)  

CRISI DE LA  
MONARQUIA  
(1788-1808)  

• Impacte de la Revolució Francesa  
• Guerres amb França: Guerra Gran (1793-1795)  
• Godoy, primer ministre  
• Aliança amb França (Tractat de Fontainebleau del 1807)  

• Inici de l’arribada de tropes 
franceses a Espanya  

- Motí d’Aranjuez. Caiguda de Godoy  
- Abdicació de Carles IV. Ferran VII, rei  

GUERRA DEL FRANCÈS  
(1808-1814)  

Causes  • Abdicacions de Baiona. Josep I Bonaparte, rei  
• Insurrecció popular del 2 de maig del 1808  

Inici  

• Buit de poder. Incapacitat de les autoritats per enfrontar-se a la 
invasió  
• Formació de juntes  →  Junta Suprema Central  
• Resistència popular: guerrilles i setges  

Posició 
ideològica  

• Afrancesats  
 
• Front Patriòtic  

- Absolutistes 
- Liberals 
- Il·lustrats  

Evolució del 
conflicte  

• Èxits inicials: el Bruc, Bailèn  
• Napoleó a Espanya. Domini de la Península el 1809  
• Guerra de guerrilles. Desgast francès  
• Ofensives angloespanyoles (1812-1813)  
• Retirada de Napoleó  

Annexió de 
Catalunya  

• Annexió a l’Imperi (1812)  
• El català, llengua oficial  
• Reformes econòmiques i jurídiques  
• Resistència popular  

Corts de Cadis.  
Constitució 
(1812)  

• La Junta Suprema Central convoca les corts. Reunió el 1810 a 
Cadis  
• Elaboració de la Constitució, promulgada el 19 de març del 
1812  
• Caràcter liberal i abolició de l’Antic Règim  

LIBERALISME I  
ABSOLUTISME 

(1814-1833)  

Restauració de 
l’absolutisme 
(1814-1820)  

• Tornada de Ferran VII (març del 1814): derogació de la 
legislació de Cadis  
• Persecució de liberals i restabliment de l’Antic Règim  
• Greu situació econòmica  
• Pronunciaments liberals  

• Independència de  
les colònies 
americanes  

- Buit de poder (1808)  
- Protagonisme dels criolls il.lustrats  
- Creació de juntes revolucionàries  
- Proclamació de la independència  
- Guerres (1814-1824)  
- Derrota espanyola i pèrdua de les 

colònies  



Trienni Liberal 
(1820-1823)  

• Pronunciament de Riego  
• Ferran VII jura la Constitucuió del 1812  
• Reformes liberals. Enfrontament amb el rei, l’Església, els 
nobles i els pagesos  
• Aixecaments reialistes a Catalunya  

Dècada Ominosa 
(1823-1833)  

• Actuació de la Santa Aliança i els Cent Mil Fills de Sant Lluís 
(1823)  

• Restauració de Ferran VII i tornada a l’absolutisme  
• Persecució dels liberals i pronunciaments  
• Descontent de la noblesa, el clero i els pagesos. Guerra dels  
Malcontents (1827)  
• Greus problemes econòmics  
• Problema dinàstic: carlins i isabelins  
• Mort de Ferran VII  

  


