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De l’Antic Règim a l’Estat Liberal: Espanya i Catalunya al segle XIX

La Revolució de 1868 i la monarquia constitucional
Període 1856 – 1868




Gran desprestigi i pèrdua de suport
polític a la monarquia d’Isabel II.

“Pronunciamiento” de l’almirall Topete
a Cadis (amb el recolzament dels
generals Serrano i Prim)



Mort d’O’Donnell (1867) i de Narváez
(1868)
PACTE d’OSTENDE entre demòcrates i
progressistes contra la monarquia.
El nou cap de la Unión Liberal, gral.
Serrano, es va unir al Pacte el 1868.
La rebel·lió militar es va estendre per
tot l’Estat (també a Catalunya)

REVOLUCIÓ DE SETEMBRE DE 1868 “LA GLORIOSA”
La Reina s’exilià a França. Començava el període
conegut com “el Sexenni Democràtic”.

Els revoltats van
derrotar a les tropes
lleials a Isabel II a la
batalla d’Alcolea
(Còrdova)

Les Corts van nomenar al Gral. Serrano com a President d’un Govern
provisional.

Convocatòria d’eleccions a Corts
Constituents, a les que van obtenir
la majoria els grups “revolucionaris”,
i amb presència de republicans i de
tradicionalistes “carlins”.

LA CONSTITUCIÓ DE 1869

Es declarà que Espanya
era una monarquia
constitucional, amb el
gral. Serrano com a
Regent, i el general Joan
Prim com a Cap del
Govern.

Les forces de la Revolució

 Els “alfonsins” (predominen entre els
militars; són els “moderats”)
 Els liberals (progressistes + demòcrates)
 Els republicans (minoria)
 Grups populars (pagesos i urbans) que
volen autèntics canvis socials.

 Principis ideològics del liberalisme progressista.
 Sobirania nacional i sufragi universal.
 Reconeixement de les llibertats individuals i de
premsa.
 Llibertat de culte i d’ensenyament ...
 Recerca d’un nou Rei constitucional d’Espanya
 Inici de la “Qüestió de Cuba”.
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Candidatures
europees al
tron espanyol
vacant

 el general Espartero
 Alemanya (el príncep Leopold de HöhenzollernSigmaringen, entre d’altres candidats)
 Francesa (Antoine d’Orleans, Duc de Montpensier)
 Italiana (un fill del rei italià Vittorio Emmanuel)

Rebuig de les opcions alemanya i francesa per les implicacions diplomàtiques
(guerra franco-prussiana ), i opció pel príncep italià Amadeu de Savoia, amb
el suport principal de Prim.

Monarquia constitucional d’Amadeu I
Gener de 1871 a gener de 1873

Manca de
suports polítics
al nou règim

Assassinat de Prim a l’arribada
del nou rei a Espanya.

 Oposició dels sectors republicans, moderats
(alfonsins), tradicionalistes (carlins) ...
 Tensions dins del mateix bloc del Govern.
 Desconeixement per part del Rei de la
tradició política i cultural espanyola.

Esclat de la 3a
Guerra Carlina
(1872 – 1876)

Aparició de partides carlines sobretot al País
Basc i a Navarra, i en segon terme també a
Aragó, el Llevant, Catalunya ...

Guerra dels 10
Anys (Cuba)

Formació de grups tradicionalistes i ultracatòlics
entorn de la figura del pretenent Carles VII.

Tensions en el si del l’Exèrcit i en contra del Govern. Els militars van arribar al
monarca la suspensió de la Constitució i que governés per decret.
Amadeu I va abdicar al negar-se a suspendre les garanties constitucionals.

El 12 de gener de 1873 Amadeu se’n va anar a l’exili via Portugal cap a Itàlia.

Les Corts, reunides d’urgència, van
proclamar la República Espanyola, amb
258 vots a favor i 32 en contra.

El diputat republicà català
Estanislau Figueres fou
nomenat President de la
República Espanyola.

