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Tema 7. La Tema 7. La configuraciconfiguracióó de lde l’’Estat Estat 
Liberal (1833Liberal (1833--1874)1874)

7.1. La primera guerra carlina7.1. La primera guerra carlina
7.2. La revoluci7.2. La revolucióó liberal i els progressistes (1833liberal i els progressistes (1833--1843)1843)
7.3. L7.3. L’’articulaciarticulacióó del liberalismedel liberalisme
7.4. Els moderats al poder7.4. Els moderats al poder
7.5. La Revoluci7.5. La Revolucióó de 1868. El Sexenni democrde 1868. El Sexenni democrààtictic
7.6. La monarquia d7.6. La monarquia d’’Amadeu de Amadeu de SavoiaSavoia (1870(1870--1873)1873)
7.7. La Primera Rep7.7. La Primera Repúúblicablica
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7.1. La primera guerra carlina7.1. La primera guerra carlina
EnfrontaEnfronta

isabelinsisabelins partidaris dpartidaris d’’IsabelIsabel
carlinscarlins partidaris de Carlespartidaris de Carles

lluita entre llluita entre l’’Antic RAntic Rèègim i el liberalismegim i el liberalisme
CarlinsCarlins

tradicionalistes i antiliberalstradicionalistes i antiliberals
defensen la religidefensen la religióó i el foralismei el foralisme
base social: noblesa rural, Esglbase social: noblesa rural, Esgléésia, part dels pagesossia, part dels pagesos

IsabelinsIsabelins
liberalsliberals
defensen la propietat, llibertat i individualismedefensen la propietat, llibertat i individualisme
base social: alta noblesa, burgesia, classes populars, base social: alta noblesa, burgesia, classes populars, 
part dels pagesospart dels pagesos
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7.2. La revoluci7.2. La revolucióó liberal i els progressistes (1833liberal i els progressistes (1833--1843)1843)

Les revoltes de 1835 i lLes revoltes de 1835 i l’’arribada dels arribada dels 
progressistes al poderprogressistes al poder

La destrucciLa destruccióó de de ll’’ARAR va anar lligada a la guerra va anar lligada a la guerra 
carlinacarlina

Isabel, menor dIsabel, menor d’’edat edat regregèència de M. Cristinancia de M. Cristina
M. Cristina governa amb els liberals mM. Cristina governa amb els liberals méés moderatss moderats

els progressistes els progressistes revolta de 1835revolta de 1835
arriben al poder arriben al poder MendizMendizáábalbal
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7.2. La revoluci7.2. La revolucióó liberal i els progressistes (1833liberal i els progressistes (1833--1843)1843)
Les reformes progressistes (1835Les reformes progressistes (1835--1837)1837)

Objectiu Objectiu desmantellar ldesmantellar l’’Antic RAntic Rèègimgim
a) dissolucia) dissolucióó del rdel rèègim senyorialgim senyorial

els senyors perden les atribucions jurisdiccionalsels senyors perden les atribucions jurisdiccionals
els senyors conserven les propietatsels senyors conserven les propietats
aboliciabolicióó dels delmesdels delmes

b) desvinculacib) desvinculacióó
supressisupressióó de de mayorazgosmayorazgos
les terres es poden vendre (sles terres es poden vendre (sóón una mercaderia mn una mercaderia méés)s)

c) desamortitzacic) desamortitzacióó
confiscaciconfiscacióó i venda en subhasta de les terres de li venda en subhasta de les terres de l’’EsglEsgléésiasia
es podien comprar en metes podien comprar en metààll··lic o amb tlic o amb tíítols del Deutetols del Deute
pretpretéén: reduir el deute, aconseguir diners per a la hisenda, n: reduir el deute, aconseguir diners per a la hisenda, 
crear una base social que defensi el liberalismecrear una base social que defensi el liberalisme
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7.2. La revoluci7.2. La revolucióó liberal i els progressistes (1833liberal i els progressistes (1833--1843)1843)

Les reformes progressistes (1835Les reformes progressistes (1835--1837)1837)
d) liberalitzacid) liberalitzacióó de lde l’’economiaeconomia

-- aboliciabolicióó de la de la MestaMesta
-- llibertat dllibertat d’’arrendaments agrarisarrendaments agraris
-- llibertat de preusllibertat de preus
-- llibertat de comerllibertat de comerçç interiorinterior
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7.2. La revoluci7.2. La revolucióó liberal i els progressistes (1833liberal i els progressistes (1833--1843)1843)
La ConstituciLa Constitucióó del 1837del 1837

progressista (amb trets moderats)progressista (amb trets moderats)
sobirania nacionalsobirania nacional
ààmplia declaracimplia declaracióó de drets ciutadansde drets ciutadans
divisidivisióó de podersde poders
no confessionalitat de lno confessionalitat de l’’EstatEstat
Corts bicamerals Corts bicamerals CongrCongréés i Senats i Senat
Rei Rei molts podersmolts poders

poder moderador, vet de lleis, capacitat de poder moderador, vet de lleis, capacitat de 
dissoldre les Cortsdissoldre les Corts

sistema electoral censatarisistema electoral censatari
nomnoméés poden votar els que tenen un ms poden votar els que tenen un míínim de nim de 
rendarenda
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7.3. L7.3. L’’articulaciarticulacióó del liberalismedel liberalisme
Partits polPartits políítics: moderats i progressistestics: moderats i progressistes

InstauraciInstauracióó liberalismeliberalisme
apariciaparicióó de partits polde partits polííticstics

•• ModeratsModerats
terratinents, grans comerciants, alta noblesa, alt clergat, exterratinents, grans comerciants, alta noblesa, alt clergat, exèèrcit,rcit,
intelintel··lectuals conservadorslectuals conservadors
defensen:defensen: propietat privadapropietat privada

limitar els drets individuals i sobretot els collimitar els drets individuals i sobretot els col··lectiuslectius
sobirania compartida entre Corts i reisobirania compartida entre Corts i rei
centralismecentralisme
sufragi censatari restringitsufragi censatari restringit
confessionalitat catconfessionalitat catòòlica de llica de l’’EstatEstat

•• ProgressistesProgressistes
sectors burgesos i urbanssectors burgesos i urbans
defensen:defensen: propietat privadapropietat privada

amplis drets individuals i colamplis drets individuals i col··lectiuslectius
sobirania nacional (predomini de les Corts sobre el rei)sobirania nacional (predomini de les Corts sobre el rei)
enfortiment dels poders localsenfortiment dels poders locals
sufragi censatari amplisufragi censatari ampli
no confessionalitat de lno confessionalitat de l’’EstatEstat
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7.3. L7.3. L’’articulaciarticulacióó del liberalismedel liberalisme

El pes de lEl pes de l’’exexèèrcitrcit
ExExèèrcit rcit prespresèència constantncia constant en la vida polen la vida polííticatica

úúnica institucinica institucióó ssòòlida de llida de l’’Estat liberalEstat liberal
encarregat de controlar lencarregat de controlar l’’ordre pordre púúblicblic
mmààxima autoritat en els estats dxima autoritat en els estats d’’excepciexcepcióó
principal beneficiari dels recursos de lprincipal beneficiari dels recursos de l’’EstatEstat

Comporta la militaritzaciComporta la militaritzacióó de la vida polde la vida polííticatica
NONO era un sistema polera un sistema políític militartic militar

ll’’exexèèrcit donava suport a iniciatives moderades o rcit donava suport a iniciatives moderades o 
progressistes per canviar el governprogressistes per canviar el govern
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7.4. Els 7.4. Els moderatsmoderats al poder (1843al poder (1843--1868)1868)

ConfiguraciConfiguracióó del rdel rèègim moderatgim moderat
1843 1843 majoria dmajoria d’’edat dedat d’’Isabel IIIsabel II

bases del rbases del rèègim liberal conservadorgim liberal conservador
ConstituciConstitucióó de 1845de 1845

sobirania conjunta del rei i les Cortssobirania conjunta del rei i les Corts
ààmplia declaracimplia declaracióó de drets, perde drets, peròò poc respectatspoc respectats
sufragi censatari molt restringit (1% poblacisufragi censatari molt restringit (1% poblacióó))

Relacions amb lRelacions amb l’’EsglEsgléésiasia
exclusivitat de la religiexclusivitat de la religióó catcatòòlicalica

Concordat amb lConcordat amb l’’EsglEsgléésia (1851) sia (1851) suport a Isabel IIsuport a Isabel II

CentralitzaciCentralitzacióó i uniformitzacii uniformitzacióó polpolíítica i administrativatica i administrativa
enfortiment dels governadors civilsenfortiment dels governadors civils

reforma fiscal (1845)reforma fiscal (1845)

plans dplans d’’estudis estudis úúnics i sistema unificat de pesos i mesuresnics i sistema unificat de pesos i mesures
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7.4. Els 7.4. Els moderatsmoderats al poder (1843al poder (1843--1868)1868)

ConfiguraciConfiguracióó del rdel rèègim moderatgim moderat
Llei dLlei d’’AdministraciAdministracióó Local (1845)Local (1845)

alcaldes nomenats pel rei o el governador civilalcaldes nomenats pel rei o el governador civil
es crea una estructura jerarquitzada i piramidales crea una estructura jerarquitzada i piramidal

Codi Penal (1851)Codi Penal (1851)
Control de lControl de l’’ordre pordre púúblicblic

governadorsgovernadors militarsmilitars i i capitanscapitans generalsgenerals eren la eren la mmààximaxima autoritatautoritat
creacicreacióó de la de la GuGuààrdiardia Civil (1844)Civil (1844)
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7.4. Els 7.4. Els moderatsmoderats al poder (1843al poder (1843--1868)1868)

El Bienni Progressista (1854El Bienni Progressista (1854--1856)1856)
1854 1854 pronunciament militar progressistapronunciament militar progressista

[cap de govern [cap de govern EsparteroEspartero]]
ActuaciActuacióó econeconòòmica [mica [MadozMadoz]]

desamortitzacidesamortitzacióó
terres de lterres de l’’EstatEstat
de lde l’’EsglEsgléésia,sia,
dels Ajuntaments (bdels Ajuntaments (bééns propis i comuns)ns propis i comuns)

Llei General de Ferrocarrils (1855)Llei General de Ferrocarrils (1855)
regula la construcciregula la construccióó
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7.5. La revoluci7.5. La revolucióó de 1868. El Sexenni democrde 1868. El Sexenni democrààtictic
Les causes de la revoluciLes causes de la revolucióó

a) Factors econa) Factors econòòmicsmics
Crisi financeraCrisi financera

les accions ferroviles accions ferroviààries no eren rendiblesries no eren rendibles
aixaixòò arrossega el valor del Deute Parrossega el valor del Deute Púúblic i de les accions blic i de les accions 
bancbancààriesries
el valor de les accions sel valor de les accions s’’enfonsaenfonsa

Crisi industrialCrisi industrial
la Guerra de Secessila Guerra de Secessióó als EUA augmenta el preu del cotals EUA augmenta el preu del cotóó

((““fam de cotfam de cotó”ó”))
contraccicontraccióó de la demanda per crisi de subsistde la demanda per crisi de subsistèènciesncies
les empreses tanquen les empreses tanquen augment de laugment de l’’aturatur

Crisi de subsistCrisi de subsistèènciesncies
encariment del blat per males collitesencariment del blat per males collites
fam i misfam i misèèriaria

b) Factors polb) Factors polííticstics
LL’’oposicioposicióó unifica les seves accions (Pacte unifica les seves accions (Pacte dd’’OstendeOstende, 1866), 1866)
objectiu bobjectiu bààsic sic acabar amb el racabar amb el rèègim dgim d’’Isabel IIIsabel II

Progressistes
Moderats
Demòcrates
Unionistes
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7.5. La revoluci7.5. La revolucióó de 1868. El de 1868. El SexenniSexenni democrdemocrààtictic

El govern provisional i la ConstituciEl govern provisional i la Constitucióó de 1869de 1869
Els sectors mEls sectors méés radicals (s radicals (demdemòòcratescrates i i 

republicansrepublicans) que havien participat en la revolta ) que havien participat en la revolta 
van ser marginats del podervan ser marginats del poder

El poder passa a mans El poder passa a mans dd’’unionistesunionistes (Serrano)(Serrano)
i i progressistesprogressistes (Prim)(Prim)
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7.5. La revoluci7.5. La revolucióó de 1868. El de 1868. El SexenniSexenni democrdemocrààtictic

El govern provisional i la ConstituciEl govern provisional i la Constitucióó de 1869de 1869
Eleccions a Corts constituentsEleccions a Corts constituents

victvictòòria de la coaliciria de la coalicióó governamentalgovernamental

[progressistes i [progressistes i unionistesunionistes]]

dues minories importants: dues minories importants: carlinscarlins i republicansi republicans
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7.5. La revoluci7.5. La revolucióó de 1868. El de 1868. El SexenniSexenni democrdemocrààtictic

La ConstituciLa Constitucióó de 1869de 1869
progressistaprogressista
sobirania nacionalsobirania nacional
monarquia com a forma de governmonarquia com a forma de govern

rei rei pot dissoldre les Corts, perpot dissoldre les Corts, peròò no tno téé cap cap 
poder legislatiupoder legislatiu

amplamplííssimassima declaracideclaracióó de dretsde drets
sufragi universal masculsufragi universal masculíí
independindependèència del poder judicialncia del poder judicial

accaccéés a jutge per oposicis a jutge per oposicióó
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7.5. La revoluci7.5. La revolucióó de 1868. El de 1868. El SexenniSexenni democrdemocrààtictic

La polLa políítica econtica econòòmicamica
Doble objectiuDoble objectiu

millorar la situacimillorar la situacióó de la Hisendade la Hisenda
acabar dacabar d’’implantar el capitalismeimplantar el capitalisme

A travA travéés de les segs de les següüents mesuresents mesures
desamortitzacidesamortitzacióó del subsdel subsòòll
moneda moneda úúnica: la pessetanica: la pesseta
liberalitzar els intercanvis exteriorsliberalitzar els intercanvis exteriors

Llei de Bases AranzelLlei de Bases Aranzelààriesries



1818

7.6. La 7.6. La monarquiamonarquia dd’’Amadeu de Savoia (1870Amadeu de Savoia (1870--1873)1873)
Un monarca Un monarca perper a un a un rrèègimgim democrdemocrààtictic

ConstituciConstitucióó monarquia democrmonarquia democrààticatica
cal buscar un cal buscar un reirei

AmadeuAmadeu de de SavoiaSavoia
La recerca del La recerca del reirei va dividirva dividir
la la coalicicoalicióó governamentalgovernamental
El principal El principal suportsuport dd’’Amadeu va ser el general Amadeu va ser el general 
PrimPrim

i i PrimPrim va ser va ser assassinatassassinat pocspocs diesdies abansabans
de la de la coronacicoronacióó dd’’Amadeu (2 de gener de Amadeu (2 de gener de 
1871)1871)
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7.6. La 7.6. La monarquiamonarquia dd’’Amadeu de Savoia (1870Amadeu de Savoia (1870--1873)1873)
LL’’oposicioposicióó a la nova monarquiaa la nova monarquia

Des de lDes de l’’inici Amadeu I va tenir linici Amadeu I va tenir l’’oposicioposicióó dede
ModeratsModerats

eren fidels als eren fidels als BorbonsBorbons
EsglEsgléésiasia

contraris a lcontraris a l’’obligaciobligacióó de jurar la Constitucide jurar la Constitucióó
Gran burgesiaGran burgesia

la legislacila legislacióó anava en contra dels seus interessosanava en contra dels seus interessos
aboliciabolicióó esclavitud a Cuba, regulaciesclavitud a Cuba, regulacióó treball infantil, jurats mixtostreball infantil, jurats mixtos

RepublicansRepublicans
volien un canvi de sistema polvolien un canvi de sistema políític i socialtic i social

CarlinsCarlins
volen aprofitar el poc suport que tvolen aprofitar el poc suport que téé el rei per arribar al tronel rei per arribar al tron
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7.6. La 7.6. La monarquiamonarquia dd’’Amadeu de Savoia (1870Amadeu de Savoia (1870--1873)1873)
Una permanent inestabilitatUna permanent inestabilitat

El regnat dEl regnat d’’Amadeu I es va caracteritzar per una constant inestabilitatAmadeu I es va caracteritzar per una constant inestabilitat
•• 1868 1868 revolta a Cubarevolta a Cuba

iniciada pels criolls amb gran suport populariniciada pels criolls amb gran suport popular
intent de pacte per part del govern espanyolintent de pacte per part del govern espanyol
PERPERÒÒ els sectors econels sectors econòòmics espanyols smics espanyols s’’oposen a cap pacteoposen a cap pacte
del conflicte a la guerra del conflicte a la guerra Guerra dels Deu AnysGuerra dels Deu Anys

•• 1872 1872 III Guerra III Guerra CarlinaCarlina
centrada al Pacentrada al Paíís Basc, Navarra i Catalunyas Basc, Navarra i Catalunya
mai va ser un perill per al rmai va ser un perill per al rèègimgim
perperòò serseràà un focus permanent dun focus permanent d’’inestabilitatinestabilitat

•• 1872 1872 insurreccions federalistesinsurreccions federalistes
protagonitzades per republicans i anarquistesprotagonitzades per republicans i anarquistes
ssóón reprimides rn reprimides rààpidament, perpidament, peròò generen inestabilitatgeneren inestabilitat

1873 1873 desintegracidesintegracióó de la coalicide la coalicióó de setembre de setembre abdicaciabdicacióó dd’’Amadeu IAmadeu I
(10.2.1873)(10.2.1873)
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7.7. La Primera Rep7.7. La Primera Repúúblicablica
LL’’experiexperièència de la Repncia de la Repúública federalblica federal

DesprDespréés de ls de l’’abdicaciabdicacióó dd’’Amadeu IAmadeu I
Corts proclamen la RepCorts proclamen la Repúública (11.2.1873)blica (11.2.1873)
[PER[PERÒÒ no eren republicans]no eren republicans]

Els republicans estan dividits en dos grupsEls republicans estan dividits en dos grups

model centralitzat de lmodel centralitzat de l’’EstatEstat
poc partidaris de canvis socialspoc partidaris de canvis socials

model descentralitzat de lmodel descentralitzat de l’’EstatEstat
partidaris dpartidaris d’à’àmplies reformes socialsmplies reformes socials

unitaris
(Castelar) federals

(Pi i Margall)
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7.7. La Primera Rep7.7. La Primera Repúúblicablica
Els problemes de la RepEls problemes de la Repúúblicablica

juny 1873 juny 1873 eleccions guanyades pels republicans federalseleccions guanyades pels republicans federals
Pi i Pi i MargallMargall éés elegit presidents elegit president
3 problemes3 problemes ss’’estestéén el conflicte n el conflicte carlcarlíí

continua la guerra a Cubacontinua la guerra a Cuba
esclata el esclata el cantonalismecantonalisme

aixecament de ciutats que es proclamen independents (cantons), aixecament de ciutats que es proclamen independents (cantons), 
protagonitzat pels republicans mprotagonitzat pels republicans méés radicals (insatisfets amb les s radicals (insatisfets amb les 
millores)millores)

Pi i Pi i MargallMargall dimiteix perqudimiteix perquèè no vol usar lno vol usar l’’exexèèrcit contra els cantonsrcit contra els cantons
ÉÉs substitus substituïït per t per SalmeronSalmeron inicia linicia l’’acciaccióó militar contra els cantonsmilitar contra els cantons
SalmeronSalmeron dimiteix perqudimiteix perquèè no vol signar les penes de mort que imposa no vol signar les penes de mort que imposa 

ll’’exexèèrcit als rcit als cantonalistescantonalistes
ÉÉs substitus substituïït per t per CastelarCastelar

-- no tno téé majoria a les Cortsmajoria a les Corts
-- suspsuspèèn el Parlament i governa autoritn el Parlament i governa autoritààriamentriament
-- ddóóna amplis poders als militars per mantenir lna amplis poders als militars per mantenir l’’ordreordre
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Presidents de la I RepPresidents de la I Repúúblicablica

EstanislauEstanislau FiguerasFigueras

Francesc Pi i Francesc Pi i MargallMargall

NicolNicoláás s SalmerSalmeróónn

EmilioEmilio CastelarCastelar
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7.7. La Primera Rep7.7. La Primera Repúúblicablica
La fi de lLa fi de l’’experiexperièència republicanancia republicana

Gener de 1874Gener de 1874
ss’’obren les Corts i obren les Corts i CastelarCastelar ha de dimitirha de dimitir

Per evitar un govern de federalistesPer evitar un govern de federalistes
cop dcop d’’Estat de Estat de PavPavííaa

tancament del Parlamenttancament del Parlament
dictadura militar (Serrano)dictadura militar (Serrano)

Mentre Mentre els borbels borbòònics conspiren per retornarnics conspiren per retornar
la monarquia en la figura dla monarquia en la figura d’’Alfons, fill dAlfons, fill d’’Isabel IIIsabel II

abdicaciabdicacióó dd’’Isabel II (1870)Isabel II (1870)
2 passos2 passos

manifest de manifest de SandhurstSandhurst (1874)(1874)
(Alfons accepta una monarquia parlament(Alfons accepta una monarquia parlamentàària)ria)

29.12.1874 29.12.1874 Cop dCop d’’Estat de MartEstat de Martíínez Campos a Saguntnez Campos a Sagunt
proclama proclama Alfons XIIAlfons XII rei drei d’’EspanyaEspanya


