
LOITA  ENTRE  ABSOLUTISMO  E  LIBERALISMO: 
REINADO DE FERNANDO VII. 1814-1833.

1 -  Restauración   absolutista 1814- 1820.  

En 1814  Fernando VII regresa como rei de España e recibe o apoio dos sectores 
absolutistas   no “Manifesto dos Persas”, e dos liberais xa que o Consello de  Rexencia 
pídelle que xure a Constitución. Pero Fernando VII decretou a abolición da Constitución e 
detivo ós rexentes e ós deputados liberais máis destacados.

Seguiu con deportacións e encarceramentos masivos de liberais e a supresión das 
institucións  liberais:  do  Tribunal  Supremo,  do  Consello  de  Estado,  e  a  liberdade  de 
imprenta. Os Ministerios cambiounos por secretarías dependentes directamente do rei. 

Decretou  nulos  tódolos  decretos  de  Cádiz  e  restablecemento  os  señoríos 
xurisdicionais, a  Inquisición, a Mesta, e os gremios.

1.1 - Conspiracións e   pronunciamentos liberais:  

Foron resultado da integración no  exército de xefes da guerrilla. Fracasaron ata o 
pronunciamento  de  Riego  en  1820.   Os  líderes  dos  pronunciamentos  que  non 
conseguiron escapar foron executados:

– Espoz e Mina en Pamplona: 1814. Escapado a Francia.

– Díaz Porlier en Coruña: 1815. Aforcado.

– Lacy en Cataluña: 1817. Fusilado.

– Vidal en Valencia: 1819. Fusilado.

2 - Trienio Liberal: 1820-  23.  

Iniciouse co éxito do pronunciamento de Riego en Cádiz antes de embarcar cas 
súas tropas para América. Riego proclamou a Constitución de 1812 e recibiu o apoio de 
militares liberais e do pobo de Madrid. Fernando VII non tivo máis remedio que xurar  a 
Constitución  de  1812:  “Caminemos  todos,  y  yo  el  primero,  por  la  senda  de  la 
Constitución”.

As  medidas  do  novo  goberno  liberal  non  se  fixeron  esperar.  Suprimiu  os 
privilexios estamentais, os señoríos xurisdicionais, os morgados, e a Inquisición. En canto 
á Igrexa: quedou obrigada a pagar  tributos ó Estado e desamortizáronse as terras dos 
mosteiros con menos de 24  frades e das ordes militares. Tamén restableceu a Milicia 
Nacional como forza de orde pública.

Preparou  unha  nova  división  provincial,  iniciou  a  redacción  dun  código  penal,  e 
elaborou un proxecto de ensino público.

2.1 - Oposición política no   trienio:  

2.1.1 - Enfrontamento entre os liberais.  
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O rei exerceu todo o que puido o dereito de veto. Isto orixinou a división entre os 
liberais entre “Moderados” que eran partidarios de  respectar o papel lexislador do rei 
xunto cas Cortes. E os “Exaltados” que eran querían darlle ao rei só o poder executivo.

2.1.2 - Oposición dos absolutistas.  

 Formáronse partidas realistas que formaron unha Rexencia en Urxel mentres o rei 
estaba “prisioneiro dos liberais”.

2.1.3 - Oposición social.  

Ó campesiñado  non  se  lle  facilitou  o  acceso  á  propiedade  e  perderon  os  seus 
dereitos  tradicionais sobre a terra  pasando a ser simples arrendatarios ou xornaleiros.  
Tiveron que pagar as súa rendas en cartos nun momento en que escaseaba a moeda 
pola independencia das colonias americanas, e non lles baixaron os impostos.

2.2 -  A caída do trienio liberal:  

Foi pola intervención internacional da Santa Alianza, os Cen Mil Fillos de San Luís 
entraron desde Francia ó mando do duque de Angulema e restauraron o absolutismo 
monárquico  de  Fernando  VII.  A  intención  da  Santa  Alianza  era  que  España  non 
contaxiase  ás  potencias  absolutistas  europeas  despois  da  derrota  francesa.  Por  iso 
respondeu á petición de axuda de Fernando VII.

3 - Década absolutista   ou década ominosa. 1823-33.  

Fernando VII  anulou tódalas reformas liberais da etapa anterior,  e substituíu a 
Inquisición polas Xuntas de Fe ante a negativa do papado de restablecer a Inquisición. 
Tamén perseguiu ós liberais empezando pola execución de Riego.

Pero as dificultades económicas do seu goberno motivaron o seu acercamento á 
burguesía  financeira  e  industrial  de  Madrid  e  Barcelona  para  facerse  con  recursos 
financeiros. Isto provocou o descontento dos sectores máis absolutistas que a partir de 
1827 volveron a crear partidas realistas en apoio do irmán do rei, Carlos María Isidro, e 
motivados pola ausencia de descendencia do rei.

As dificultades financeiras desta etapa viñeron provocadas sobre todo pola perda 
das colonias americanas que empezaron a independizarse a partir de 1810 aproveitando 
o bacío de poder provocado pola guerra da Independencia. En 1824 só quedaban Cuba e 
Porto Rico baixo o mando de España. As consecuencias para  España foron nefastas: 
agudizouse a crise económica e a Débeda pública, deixou de chegar o metal  necesario 
para a fabricación de moeda escaseando o diñeiro, carencia de produtos que antes eran 
monopolio do Estado e se reexportaban a Europa como o café,  o tabaco, ou o azucre,  
perda  de  mercados  para  os  produtos  manufacturados  españois  que  antes  tiñan  a 
exclusiva do mercado americano, textis sobre todo...

4 -  O problema sucesorio   de Fernando VII.  

Felipe V, primeiro Borbón español publicara a Lei Sálica: prohibía o acceso ó trono 
das mulleres.  Pero  Fernando VII  só tiña unha  nena,  Isabel,  nacida  en 1830.  Por  iso 
restableceu pola  Pragmática  Sanción,   de tradición castelá  que permitía ás mulleres 
acceder ó trono. Isto non foi aceptado polo irmán do rei Carlos María Isidro.
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En 1833 morre Fernando VII. Os absolutistas non aceptan a Isabel, unha nena de 3 
anos como lexítima herdeira e defenden ó seu tío Carlos María Isidro como sucesor de 
Fernando VII. Iniciase a 1ª guerra carlista en contra de Isabel. A viúva do rei, Mª Cristina 
de Borbón, busca apoios entre os liberais para defender o trono da súa filla.

COMPLETAR POR UN LIBRO DE TEXTO:

- O Trienio liberal e o descontento do campesiñado.
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