
IMPACTO DA REVOLUCIÓN FRANCESA.  GUERRA DA 
INDEPENDENCIA. CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ.

1 - A España de Carlos IV e o impacto da Revolución Francesa.  

1.1 - Reinado de Carlos IV (1788.1808.)  

Con este rei rematou a prosperidade anterior baseada na expansión agraria e no 
comercio con América. Houbo frecuentes disturbios populares pola carestía dos alimentos 
e graves  problemas fiscais.  Tamén se agudizou a crise política pola  crítica  de certos 
sectores ilustrados. Pero o feito máis importante foi o Estalido  da Revolución Francesa.

2 - Guerra da Independencia e Constitución de Cádiz.  

O  estalo  da  R.F  provocou  en   España  a  paralización  da  política  de  reformas 
ilustradas e o peche da fronteira ás novas ideas establecendo un “cordón sanitario”. Os 
ilustrados españois dividíronse: uns en contra da revolución e a favor da tradición, caso 
de Floridablanca,  outros a  favor da revolución,  como Marchena,  e outros a favor  do  
Estado reformista e en contra do levantamento popular, exemplo de Jovellanos.

O cambio na política de alianzas foi a partir de 1795 ca  Paz de Basilea: con ela 
volveuse a tradicional alianza con Francia seguindo a política dos “pactos de familia” para 
desviar a  agresividade francesa.  E a favor  de Francia e en contra de Inglaterra para  
defender ás colonias da presión británica. Pero foi unha alianza antinatural: un monarca 
absoluto cun goberno republicano.  Un Borbón con un goberno que executara a outro 
Borbón.

2.1 -  O Motín de Aranxuez: 1808.   

As causas deste motín hai que buscalas nos problemas internos e  o ascenso de 
Godoy.  En 1792 Floridablanca foi  substituído  por  Godoy.  O ascenso moi  mal  acollido 
polos círculos de poder tradicional, e polo príncipe de Asturias Fernando. Godoy foi para 
todos o símbolo da corrupción e da incapacidade da familia real.

Godoy practicou unha política exterior de sometemento ós intereses de  Napoleón 
que  levaron  á  perda  da  flota  naval  española  e  a  ruptura  do  comercio  cas  Américas 
(Batalla de Trafalgar en 1805) e á cesión do seu territorio ás tropas francesas para invadir  
Portugal (Tratado de Fontainebleu en 1807) . Pero Napoleón situou as súas tropas para 
invadir España.

O motín  diante do pazo de vacacións dos reis  en Aranxuez tivo moito de motín 
popular debido ó medo á invasión francesa e á fuga da familia real. Pero tamén de motín 
político: dos que apoiaban a Fernando VII  contra de Carlos IV e o seu valido.

O  motín  provocou  a  abdicación  de  Carlos  IV  no  seu  fillo  Fernando  VII.  Pero,  
arrepentido,  chamou  a  Napoleón  para  restablecelo  no  poder.  Napoleón  veu  a  súa 
oportunidade e chamou á familia real á Baiona e alí fixo abdicar a Carlos IV e a Fernando 
VII  no seu irmán Xosé Bonaparte.  Toda a familia  real  foi  chamada a Baiona.  Ante a  
difusión destas noticias o pobo de Madrid levantouse.
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2.2 - Levantamento do 2 de maio: o pobo de Madrid atacou ás tropas   
francesas.

As causas deste levantamento foron a defensa da integridade territorial,  o odio a 
Napoleón considerado como un tirano e traidor, a defensa do monarca raptado en Baiona, 
e a defensa das tradicións relixiosas ameazadas.

2.3 - A reacción das tropas francesas: fusilamentos do 3 de Maio.  

2.4 - O goberno de Xosé I nas zonas dominadas polos franceses:  

Permaneceu en España entre 1808 e 1813. Os problemas do seu reinado: foron a 
impopularidade e os problemas financeiros.

Tivo o apoio dos  afrancesados que era un grupo composto por nobres, cargos 
militares, alto clero, burgueses e burócratas. Podemos dicir que os había de dous tipos: 
os  obrigados  como os funcionarios,   e  os  convencidos  que  vían  a  Francia  como un 
modelo a seguir. Uns 15000 afrancesados abandonaron España coas tropas francesas ó 
rematar a guerra.

Promulgou  Estatuto de Baiona en 1808 que foi un intento de dar lexitimidade a 
Xosé I. Aprobouno unha “Xunta Española” de 65 membros. Chámaselle estatuto porque 
non chega a ser unha Constitución e as súas características son:

– Autoritaria xa que o Consello de Estado e Senado son  de nomeamento real e as 
Cortes son estamentais.

– A Relixión católica é a única permitida nun intento de conseguir o apoio do clero.

– Os  Dereitos  son  herdanza  da  Revolución  Francesa:  liberdade  de  imprenta  e 
inviolabilidade de domicilio, supresión dos privilexios señoriais.

– A abolición das aduanas interiores e a reforma da Facenda son de corte liberal.

Este Estatuto tivo escasa aplicación debido á guerra. A súa maior importancia histórica foi 
que obrigou a elaborar unha Constitución alternativa que veu sendo a Constitución de 
Cádiz.

2.5 - Goberno das Xuntas nas zonas non controladas polos franceses.  

2.5.1 - Constitución das Xuntas:   

Constituíronse de xeito espontáneo primeiro locais,  logo provinciais,  e logo unha 
Central. Estaban encabezadas por cidadáns recoñecidos socialmente, e tiñan unha gran 
diversidade  ideolóxica:  nelas  convivían  absolutistas,ilustrados,  e  liberais,  unidos  pola 
causa común contra os franceses. A súa novidade histórica está en que asumen o poder e 
a soberanía nacional mentres o rei está prisioneiro de Napoleón.

2.5.2 - A  Xunta  Central  traspasou  a  súa  autoridade  a  unha  Rexencia  de  5   
membros en 1810.

Isto foi así debido a necesidade de aumentar a eficacia na loita contra os franceses.
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3 -  As Cortes de Cádiz.  

3.1 - Convocatoria.  

Foron convocadas pola Rexencia en 1810. Fíxose en Cádiz por ser unha cidade 
protexida polos ingleses e que nunca caera nas mans francesas. Os representantes a 
Cortes  foron  elixidos  por  sufraxio  universal  indirecto  a  razón  de  1  por  cada  50.000 
habitantes. Debido as dificultades da guerra moitas provincias ocupadas polos franceses 
non puideron mandar os seus representantes. Como solución optouse por elixir suplentes 
que vivisen en Cádiz. Moitos deles eran exiliados de guerra. Este feito fixo que aumentase 
a concentración de representantes de ideoloxía liberal.

3.2 -  Funcionamento das Cortes:  

As Cortes funcionaron como unha soa cámara  e asumiron o poder e a soberanía da 
nación.

3.3 -  Bandos:  

Dende o principio distinguíronse dous bandos os absolutistas, e os liberais. 

Os Liberais eran maioritarios debido á maior presencia dos deputados das cidades 
litorais onde había máis burguesía, a que os suplentes eran sobre todo liberais residentes 
en Cádiz, e a que Cádiz era unha cidade liberal debido a gran presencia de comerciantes.

Os  Absolutistas  eran o grupo  minoritario.  Estaban encabezados polo bispo de 
Ourense , presidente do Consello de Rexencia. Eran os chamados “servís” nos debates 
das Cortes.

3.4 -  Tarefas das Cortes:  

As  tarefas  das  Cortes  foron  dúas:  a  elaboración  dunha  Constitución  e  a 
promulgación  de  decretos  coherentes  ca  Constitución.  As  dúas  tarefas  non  terán 
aplicación práctica neste momento pero si terán unha gran repercusión no futuro porque 
serán tomadas como modelo de referencia do liberalismo español.

4 -  A Constitución de 1812.  

Foi promulgada o 19 de marzo de 1812 por iso se coñece como “ A Pepa”. É a 
primeira Constitución liberal española. É de signo progresista pola súa Declaración de 
Dereitos, e polo sufraxio universal masculino. 

Os  españois  pasaban  a  ser  cidadáns  en  vez  de  súbditos  cos  Dereitos de 
propiedade, igualdade ante a lei,  inviolabilidade de domicilio,  liberdade de expresión e 
imprenta excepto para los libros relixiosos. Por primeira vez eran declarados cidadáns os 
españois e americanos das colonias. 

Declarase a  Soberanía Nacional  segundo a cal o poder reside no conxunto dos 
cidadáns e expresase a través das Cortes formadas polos representantes da nación.

O Sufraxio  era  universal  masculino  indirecto para  maiores  de  25  anos.  Isto 
significa que se podía elixir pero para poder ser elixido había que ter unha determinada 
renda anual.
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 A Relixión oficial era a  católica. Isto é un recoñecemento da influencia social da 
Igrexa. O clero e os militares gozaban dun estatuto especial.

A forma  de  goberno era  a  monarquía  hereditaria  encarnada  na  dinastía  dos 
Borbóns.

O Estado organizábase en torno a división dos poderes lexislativo, executivo, e 
xudicial: o poder lexislativo residía nas Cortes xunto co rei, o poder executivo no monarca, 
e o poder xudicial nos tribunais.

Establecíase o  pago de impostos proporcional á riqueza.

4.1 - Significado da constitución de Cádiz  .   

Foi  a  primeira constitución liberal  española debido ó concepto de soberanía que 
pasou  de  residir  no  rei  á  estar  na  nación,  á  división  de  poderes,  e  á  defensa  da 
propiedade privada, das liberdades civís, e da igualdade ante a lei.

Marcou  a  historia  do constitucionalismo español  do  século  XIX  e  estableceu un 
marco de referencia para o liberalismo ca súa defensa do sufraxio universal.

Foi fonte de inspiración doutras constitucións europeas e americanas.

5 -  Os Decretos das Cortes de Cádiz:  

A Cámara de Deputados foi  promulgando leis  que tiñan coma obxectivo levar  á 
práctica  os principios  da Constitución.  Tiveron pouca efectividade práctica,  pero foron 
retomadas máis tarde no Trienio Liberal e marcaron o inicio do fin do Antigo Réxime en 
España. Os máis importantes destes decretos foron:

– A supresión dos señoríos xurisdicionais (dereito á exercer xustiza que agora só ten 
o Estado)  e  conversión  dos territoriais  (dereito  de propiedade compartida  entre 
señor e campesiño)  en propiedade privada plena. O gran problema que vai xurdir  
e quen adquire a propiedade plena da terra: os señores ou os campesiños?. O 
conflito pola propiedade arrastrarase durante todo o século XIX e parte do XX.

– Continuación da desamortización dos bens do clero timidamente iniciada polos 
Borbóns para controlar o poder da Igrexa, caso de Carlos III, e para solventar os 
problemas financeiros do Estado, caso de Carlos IV. A desamortización dos bens 
do clero será moi importante no futuro para facer fronte ó déficit do Estado, e para 
consolidar o Estado liberal.

– Abolición  da  Inquisición,  institución  moi  impopular  que  dificultaba  a 
modernización cultural pola férrea censura que impuña ás publicacións.

– Supresión  dos  gremios que  impedían  o  progreso  da  burguesía  industrial  e 
comercial.

– Desaparición  da  Mesta e  liberdade  de  cerramento  de  terras  para  facilitar  o 
progreso da agricultura.

– Liberdade de comercio en defensa da “libre competencia”,  principio  básico do 
liberalismo.  A loita  entre  liberalismo e proteccionismo será constante  en todo o 
século XIX e primeiro terzo do XX.
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– Creación  da  Milicia  Nacional  como  corpo  de  voluntarios para  defender  a 
Constitución. A Milicia Nacional estará sempre do lado do liberalismo progresista. 
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