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Absolutisme i liberalisme en el regnat de Ferran VII
Març de 1814 Retorn
de Ferran VII a
Espanya

Influència dels sectors
més reaccionaris de les
Corts:
Manifest dels Perses
(14 d’abril de 1814)

El Rei s’havia de dirigir a Madrid per jurar la nova
Constitució davant les Corts.
El Rei obté el suport militar dels sectors
absolutistes de l’Exèrcit.

Decret de 4 de maig de 1814 – Es declara
nul·la la Constitució i tots els decrets de les
Corts de Cadis

1a etapa del regnat de Ferran VII (1814-1820)
Plena restauració de l’absolutisme i dels principis de l’Antic
Règim a Espanya.
A Europa, el Congrés de
Viena va crear la Santa
Aliança, en defensa de
l’absolutisme.

S’inicià un període de dura repressió contra
els diputats i líders liberals i d’alguns dels
“herois” de la guerra d’independència.

Els grups d’ideologia liberal s’organtizen en “clubs”
clandestins, de tipus masònic per treballar a favor de la
consolidació del liberalisme.

2a etapa (1820-23)
Trienni Liberal

Es restaurà la
Constitució de Cadis de
1812 i s’inicien àmplies
reformes legislatives.

1 de gener de 1820 – Pronunciamiento
de Riego. El Rei es veu obligat a
acceptar la Constitució.

 Modernització de l’administració de l’Estat
 Creació de la Milícia Nacional
 Inici de la supressió del règim senyorial
 Mesures liberalitzadores de la indústria i el
comerç ...
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Intervenció militar de la Santa
Aliança, amb la invasió dels
“Cent Mil Fills de Sant Lluís”

Fortes oposicions a les reformes
liberals per part de la pagesia
mes tradicionalista, dels
estaments privilegiats (noblesa i
Església) i del propi Rei.

Les Corts, amb els diputats
liberals, es refugien a Cadis
però han de rendir-se
davant l’Exèrcit de la Santa
Aliança.

El Rei promet el “perdó” als
liberals i assumeix el triomf dels
invasors com al propi.

3a etapa – 1823 – 1833
Segona restauració de l’absolutisme.

Etapa coneguda amb el
nom de la “Dècada
Ominosa”, i fortament
marcada per la crisi final de
l’absolutisme.

Nova i dura persecució dels sectors
liberals, així com també dels sectors
més tradicionalistes.
Guerra dels “Malcontents” (1827)
Protagonitzades pels sectors més
tradicionalistes a zones com
Catalunya, Navarra, Aragó

La consolidació del procés d’independència de les
colònies americanes.
La fallida de la Hisenda i els greus problemes financers pel
deute acumulat.
El problema successori per la vigència de la Llei Sàlica.

