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L’inici de la revolució liberal a Espanya i la desamortització
Minoria d’edat de la Reina – ETAPA DE REGÈNCIES
1833 – 40  Regència de Maria Cristina
1840 – 43  Regència del general Espartero

1833 – Coronació
d’Isabel II
Gran inestabilitat política i
“pronunciamientos”

Esclat de la Primera Guerra Carlina (per Carles V) –
zona nord (País Basc, Navarra, Llevant, Catalunya …)

1833-35 – Governs moderats
(Martínez de la Rosa)

Es promulga l’Estatuto Real (1834)
És una Carta Atorgada

Gran limitació de les reformes,
que porta als sectors més
progressistes a l’oposició.

La sobirania resideix en la Corona
Dues Cambres d’elecció censatària

1835 – Important moviments socials
i revoltes urbanes contra el govern i
contra la guerra.

A Catalunya, les Bullangues (crema de
convents, aldarulls urbans, atac a la fàbrica
Bonaplata ...), de fort contingut social.

1835-1837 – Govern dels
progressistes (Mendizábal)
Principals
actuacions
polítiques

Forta oposició de liberals moderats i de la noblesa:
 Destitució de Mendizábal (maig de 1836) i tornada al
govern després del motí de La Granja.
 Derrota electoral el setembre de 1837.

ABOLICIÓ DEL RÈGIM SENYORIAL
- Abolició dels drets jurisdiccionals dels senyors

- Abolició del delme (substitució per aportacions de l’Estat)
- Transformació de la propietat feudal en propietat capitalista
- Eliminació de la“neteja de sang” i de la venalitat de càrrecs.
- Eliminació de les duanes interiors i dels privilegis gremials ...

DESVINCULACIÓ I DESAMORTITZACIÓ
 Abolició de les primogenitures (terres en règim de “mà morta” i plena
incorporació de la terra en el mercat.
 Expropiació i venda dels béns i del patrimoni dels ordre religiosos, de
l’Església i de terres comunals.

Eleccions el setembre
de 1837, amb triomf
dels moderats.

OBJECTIUS
- Obtenció d’ingressos per a l’Estat
- Canvi del règim de propietat de la terra
- Modernització de l’agricultura i desenvolupament.
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Intents legislatius de retallar els avenços produïts
en l’etapa progressista anterior.

1837 – 1849 Retorn al
governs dels moderats
Nova Llei
d’Ajuntaments

La seva acció política provocà l’oposició violenta dels
progressistes i dels sectors populars, que acabaren amb
la caiguda del govern i de la pròpia Regent (octubre
de 1840).

1841 – 1843. Regència d’Espartero.
Retorn dels progressistes al Govern.

L’exili de la Regent a Paris fa que les
Corts nomenin un nou Regent.

Triomf militar de l’Exèrcit reial del general Espartero a la
Guerra Carlina (“Abrazo de Vergara”, agost de 1839).
Política social de signe autoritari i repressor (prohibició de l’Associació de
Teixidors de Barcelona, desarmament de la Milícia Nacional, etc.)
Política econòmica lliurecanvista i antiaranzelària, que va provocar la
reacció de fabricants i classes populars, especialment a Catalunya.
Revolta popular a Barcelona contra el Govern, seguida
del setge i bombardeig des de Montjuïc.
Caiguda del Govern i
del Regent, que dimití i
s’exilià a Londres.

Novembre de 1843

Les Corts declaren major
d’edat a Isabel II (tenia 13
anys) per evitar una nova
Regència.

Va donar pas a un nou
període de predomini dels
moderats en el Govern fins
l’any 1868. (amb l’excepció
del bienni 1854-56).

Pronunciaments contra el Govern (maig de
1843). Insurrecció general dirigida dels generals
moderats Narváez i O’Donnell.

El moviment popular continuà i es radicalitzà,
reivindicant reformes més profundes i
democràtiques: la “Jamància”.
Repressió de l’Exèrcit dirigida pel general Prim.

Inici de la divergència entre els objectius de la
burgesia (liberals) i les aspiracions populars
(democràtiques), que aniran formulant vies
polítiques diferenciades i enfrontades.

