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

l O tratado de Valençay do 11 de decembro de1813 devolveu o trono de España a 
Fernando VII e puxo a fin á guerra franco-española. O novo rei atravesou a fronteira dos 
Perineos o 22 de marzo de 1814. O seu reinado foi unha loita entre os dous modelos 
políticos enfrontados no seu tempo, o absolutismo e o liberalismo.

1 -  Restauración   absolutista 1814- 1820.  

l En  1814   Fernando  VII  regresa  como  rei  de  España  e  recibe  o  apoio  dos 
sectores absolutistas   que asinan o  “Manifesto dos Persas” , e dos liberais xa que o 
Consello de Rexencia pídelle que xure a Constitución. 

l Estes  acontecementos,  unidos  á  situación  internacional, En  Europa  os 
vencedores  reunidos  en  Viena  querían  borrar  todos  os  cambios  revolucionarios  e 
restaurar o Antigo Réxime, fixeron que  Fernando VII decretara a abolición da Constitución 
e detivera 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.  Tamén  decretou nulos 
tódolos  decretos  de  Cádiz  e  restableceu  os  señoríos  xurisdicionais,  a   Inquisición,  a 
Mesta, e os gremios, e cambiou os ministerios  por secretarías dependentes directamente 
do rei. 

l Con todo, era difícil volver completamente ao pasado. Financiar ao Estado xa 
non era posible mantendo todos os privilexios e exencións da Igrexa e da aristocracia. O 
déficit  económico  fíxose  insostible  e  moi  pronto  xurdiron  protestas.  Cunha  economía 
arruinada pola guerra Fernando VII, apegado ao mantemento dos privilexios estamentais, 
negouse a emprender calquera reforma fiscal que incrementase os ingresos dun Estado 
en quebra.

l Ó déficit  económico  do Estado (debido a  unha enorme débeda pública)  e  a 
situación  de  rebeldía  nos  territorios  americanos  uníronse  ó  descontento  de  moitos 
militares que,  despois de combater  contra Napoleón,  vían como eran marxinados por 
nobres emigrados e por cortesáns de Fernando VII. Os grupos liberais non podían difundir 
as súas ideas pero se organizaron en sociedades secretas de carácter masónico.  En 
moitas  delas  participaban  militares  descontentos,  que  moi  pronto  protagonizaron 
pronunciamientos de carácter liberal.

l Un pronunciamiento é unha proclamación dun ou varios militares cuxa finalidade 
é o cambio político. Os autores do pronunciamiento contan con apoios sociais, políticos e 
económicos que permitan que os cambios  se leven a efecto. Os militares sublevados 
arriscan a súa vida pero, se teñen éxito, poden conseguir gloria persoal e o ascenso no 
escalafón. Entre 1814 e 1820 producíronse en España varios pronunciamientos liberais:

̶  Espoz e Mina levantouse en Pamplona en setembro de 1814, tentando cambiar 
ao Rei cara a unha solución liberal. O movemento fracasou e Espoz e Mina tivo 
que refuxiarse en Francia.

̶ Díaz  Porlier,  guerrilleiro  liberal  e  heroe  da  guerra,  protagonizou  un 
pronunciamiento na Coruña pola Constitución de 1812. Tras o seu fracaso foi 
aforcado.
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̶ A Conspiración do Triángulo (1816)  pretendía secuestrar ao Rei e obrigarlle a 
xurar a Constitución de 1812. De inspiración masónica, é un antecedente do 
alzamento de Riego.

̶ O xeneral Lacy pronunciouse en Barcelona, onde contaba, ao parecer, co apoio 
dun amplo sector da burguesía catalá. O pronunciamiento fracasou e Lacy foi 
condenado á morte.

̶ En 1819  tamén se produciu  en Valencia  un  levantamento  que foi  reprimido 
cruelmente.

2 - O Trienio Liberal: 1820 – 1823.  

l Finalmente, o 1 de xaneiro de 1820, o tenente coronel Rafael de Riego,  cun 
exército que ía embarcar a América, sublévase en Cabezas de San Juan e proclama a 
Constitución  de  Cádiz.  Ante  o  rexurdimento  das  xuntas  revolucionarias,  o  rei  viuse 
obrigado a xurar a Constitución de 1812 e iniciar un réxime liberal. Fernando VII non tivo 
máis remedio que xurar  a Constitución de 1812: “Caminemos todos, y yo el primero, por 
la senda de la Constitución”. 

l Despois da aceptación da Constitución de 1812, formouse un goberno formado 
por liberais levou a cabo unha serie de reformas: 

̶ Afrontou unha reforma administrativa e da  facenda importante: supresión de 
aduanas  interiores  e  privilexios  gremiais  que  impedían  a  industrialización, 
preparou unha nova división  provincial, iniciou a redacción dun  código penal, 
elaborou un proxecto de  ensino público... tamén  estableceu o servizo militar 
obrigatorio. E  restableceu a Milicia Nacional como forza de orde pública.

̶ Suprimiron os privilexios estamentais, os morgados, e a Inquisición e iniciou a 
preparación dun un novo Código Civil. 

̶ No tocante á propiedade da terra abolíronse os señoríos xurisdiccionales e os 
territoriais  pasaron  a  ser  propiedade  plena  do  antigo  señor,  co  cal  os 
campesiños e perderon os seus dereitos tradicionais sobre a terra  pasando a 
ser simples arrendatarios ou xornaleiros que podían ser facilmente expulsados 
da terra. Tamén tiveron que pagar as súas rendas en cartos nun momento en 
que escaseaba a moeda (pola independencia das colonias americanas), e non 
lles baixaron os impostos. Estes feitos fixeron que os liberais perderan o apoio 
do campesiñado.

̶ En canto á Igrexa: eliminouse o dezmo e quedou obrigada a pagar  tributos ó 
Estado. Tamén se desamortizaron as terras das ordes militares e dos mosteiros 
con menos de 24 frades. Esta política anticlerical enfrontounos ca Igrexa

l Para para paralizar estas reformas o rei exerceu continuamente o dereito de veto 
que  lle  concedía  a  Constitución.  Isto  orixinou  a  división  entre  os liberais entre 
“Moderados”1 que  eran  partidarios  de  respectar  o  papel  lexislador  do  rei  xunto  cas 
Cortes. E os “Exaltados”2 que eran querían darlle ao rei só o poder executivo. A división 
dos liberais introduciu unha gran inestabilidade política durante o Trienio.

l Movidos pola conduta do rei no verán de 1822 formáronse partidas realistas que 
formaron unha Rexencia en Urxel mentres o rei estaba “prisioneiro dos liberais”. 

1 Destaca Martínez de la Rosa que será o autor do Estatuto Real de 1834.
2 Destaca Mendizábal que fará a Lei de Desamortización de 1836 que desmantelará 

definitivamente o réxime señorial.
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l Pero non foi a oposición interior e a división interna o que fixo caer ós liberais en 
1823 senón a intervención internacional da Santa Alianza, os “Cen Mil Fillos de San Luís” 
entraron desde Francia ó mando do duque de Angulema (primo do rei) 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. As tropas entraron sen oposición no país.

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

l 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.

l Pero as dificultades económicas do seu goberno motivaron o seu acercamento 
á  burguesía  financeira  e  industrial  de  Madrid  e  Barcelona  para  facerse  con recursos 
económicos3. 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.

l 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, 

̶ Houbo  carencia  de  produtos  que  antes  eran  monopolio  do  Estado  e  se 
reexportaban a Europa como o café,  o tabaco, ou o azucre, 

̶ Perdéronse os mercados para os produtos manufacturados españois que antes 
tiñan a exclusiva do mercado americano, téxtiles sobre todo...

l Fernando  VII  tivo  que  enfrontarse  a  outro  problema  importante,  o  problema 
sucesorio, xa que non tiña fillos varóns e Felipe V, primeiro Borbón español,  publicara a 
“Lei Sálica”(1713) que prohibía o acceso ó trono das mulleres. Pero Fernando VII só tiña 
dúas  nenas,  Isabel,  nacida  en 1830,  era a maior.  Por  iso restableceu a “Pragmática 
Sanción”,  de tradición castelá, que permitía ás mulleres acceder ó trono. Isto non foi 
aceptado polo irmán do rei Carlos María Isidro nin polos sectores máis absolutistas que 
conspiraron nunha das recaídas do rei para que anulara a Pragmática Sanción (Sucesos 
da Granxa de 1832). Pero, unha vez que se restableceu, reuniu ás Cortes  e fixo que  a 
proclamasen lexítima herdeira.

l Finalmente Fernando VII morre en 1833. Os absolutistas non aceptan a Isabel,  
unha nena de tres anos,  e  defenden ó seu tío  Carlos María Isidro como sucesor  de 
Fernando VII.  Iniciase así 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.

3 O ministro desta época máis importante foi López Ballesteros que fixo o primeiro Presuposto 
Xeral do Estado.
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