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SARRERA 

- Antzin Erregimena eta Erregimen Liberala. 

- Erregimen liberalaren hedapena:Frantziako Iraultza eta Napoleon  

 

5.1. 1808ko KRISIA ETA  INDEPENDENTZIA GERRA        

1. 1808ko krisia  

- Fontainebleaueko ituna (1807) eta Aranjuezeko matxinada (1808). 

- Baionako gertaerak (1808).  

2. Independentzia gerra (1808-14) 

- Independentzia gerraren leherketa:maiatzeko fusilamenduak. 

- Gerraren izaera 

- Bandoak 

- Gerraren garapena 

 

5.2. IRAULTZA LIBERALA: CADIZEKO GORTEAK. DEIALDIA ETA LEGEGINTZA LANA 

1. Erresistentziaren antolaketa, Cadizeko gorteak (deialdia ,hauteskundeak eta osaera) 

2. Cadizeko gortearen legegintza lana: Antzin Erregimena 

bertan behera uzteko dekretu multzoa eta 1812ko 

konstituzioa.  

 

5.3. FERNANDO VII. ERREGEALDIA: ABSOLUTISMOAREN 

ETA LIBERALISMOAREN ARTEKO TALKA 

1. Berrezarkuntza edo sei urteko absolutista (1814-20) 

2. Hiru urteko liberala (1820-23) 

3. Azken hamarkada absolutista (1823-33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. GAIA: ERREGIMEN ZAHARRAREN KRISIA. 

LIBERALISMOA ETA ABSOLUTISMOA, BURUZ BURU 

(1788-1833) 

Jose I Bonarparte,Espainiako errege (1808-14) 

Fernando VII.a,Espainiako errege (1814-33) 
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ANTZIN ERREGIMENA ETA ERREGIMEN LIBERALA      

Frantziako iraultzak (1789) Aro Garaikidearen hasiera markatu zuen, honek Antzin 

Erregimenaren amaiera eta Erregimen Liberalaren hasiera markatu zuen Frantzian. Denbora 

gutxian,liberalismoaren oihartzuna lau haizetara zabaldu zen eta erregimen berria XIX. mendean 

zehar, Europako herrialde gehienetan finkatu zen.Baina zer suposatu zuen erregimen aldaketak?   

 ANTZIN ERREGIMENA ERREGIMEN LIBERALA 

GIZARTEA Gizartea estamentuetan banatua dago. Bi 
talde nagusi daude: pribilegiatuak (noble-
eliza) eta pribilegiatu gabeak (herria). 
Lehenengoek ez dituzte zergarik ordaintzen, 
bigarrenek bai. 

Gizartearen desberdintasun juridikoak 
desagertuko dira. Legearen aurrean, 
denak berdinak izango dira eta ez da 
pribilegio fiskalik existituko (aberasta-
sunaren arabera,klaseak existituko dira) 

SUBIRANOTASUNA Erregean datza. Herrian /nazioan datza. 

BOTEREA Erregeak botere absolutua du, errege 
kontseilu eta ministroen laguntzaz gauzatua. 

Gorteek aholkularitza funtzioa dute. 

Inkisizioak: epaitzeko eskubidea du.  

Boterea banatua dago1:  

- Exekutiboa (erregeak du) 

- Legegilea (nazioaren gorteek dute). 

- Judiziala (Auzitegiak du).  

GOBERNUA/AGINTEA Monarkia Absolutua Monarkia Konstituzionala /Errepublika 

BOZKA SISTEMA Estamentala; Hiru ganbaretako gorteak 
daude.Ganbara bakoitzak,gizarte estamentu 
bat errepresentatzen du: noblezia, eliza eta 
herria.Ganbara bakoitzak bozka bat du.  

Sufragista: botere legegilea izango duen 
gortea,gizonezkoen sufragioz aukeratuko 
da. Sufragioa unibertsala edo zentsitarioa 
izan daiteke (XIX.ean, soilik gizonena) 

LEGEAK Legeak sistema foralak arautzen du. 

Nobleek ere jaun erregimen eskubidea dute.  

Eskubide eta betebeharrak, konstituzioan 
dekretatzen dira 

NAZIOAREN 
ANTOLAKETA 

Eskualde batzuei,foruak onartuko zaizkie 
eta beraz,toki hauetan legislazio propioa 
izango dute (eredu deszentralizatua). 

Berdintasunaren izenean, nazio osorako 
lege berak ezarriko dira.Ez da eskualdeen 
arteko ezberdintasunik existituko (estatu 
zentralistak hobesten dira,foruak abolituz) 

ADIERAZPENA Ez dago adierazpen askatasuna bermaturik.  
Zentsura existitzen da.  

Adierazpen askatasuna bermatzen da 
(beti ere konstituzioa errespetatzen) 

EREDU 
EKONOMIKOA 

Ekonomia eredua feudala da. Hau da, 
estatuaren interbentzionismoan eta 
protekzionismo ekonomikoan oinarritua 
(merkataritzan batik bat).  

Ez dago produkzio askatasunik. Produkzioa, 
gremioek eta mestak kontrolatzen du.  

Jabego pribatua: lurrak,maiorazko 
sistemaren arabera arautzen dira 
(banaezinak eta salduezinak dira).  

Askatasun ekonomikoa aldarrikatzen 
dute. Estatuaren interbentzionismo eta 
politika protekzionista baztertzen dute.  

Produkzio askatasunaren aldekoak dira. 
Gremioak eta mestak desagertzen dira.  

Jabego pribatua defendatzen dute.  

Maiorazko sistema abolitzearen da.  

                                                 
1 Estatu espainiarrean ezarritako erregimen liberal guztiak 1931.urtera arte, (1869ko konstituzioaren 

salbuespenarekin), moderatuak izango dira, subiranotasuna eta botere legegilea herria eta erregearen artean 

banatuta egongo dira. Gizonezkoen sufragio unibertsala, (1869ko salbuespenarekin) ez da 1890.urtera arte 

ezarriko eta emakumeek ezingo dute bozkatu, II. Errepublikaren garaira arte, (1931ko konstituzioa). 

SARRERA. KOKAPEN HISTORIKOA 
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FRANTZIAKO IRAULTZAREN LEHERKETA ETA EUROPAN HONEK 

IZANDAKO ERREAKZIOA ERREPUBLIKA ETA NAPOLEONEN GARAIAN 

 

Frantziako iraultza, (1789ko Uztailaren 14an hasitakoa), burgesiak lideraturiko iraultza izan zen 

eta honen ondorioz, Antzin Erregimena bertan behera gelditu, lehen aldez Frantzian, Erregimen 

Liberala ezarriz. Ez zen lehen esperientzia liberala izan munduan, izan ere, Britainia Handian eta 

AEBn esaterako, jada iraultza burgesak gauzatuak zeuden. Frantziakoak dena dela, oihartzun 

izugarria izan zuen Europan zehar eta Napoleon Bonaparteren eskutik, Mendebaldeko europar 

lurralde guztietara liberalismoa hedatu zen. Horregatik egun Frantziako Iraultza kontsideratzen 

da garai historiko berri bat markatzen dueneko gertaera, Garaikidea, ezen honez geroztik, 

erregimen liberalak Europan zehar finkatuko dira 

 

Frantziako Iraultza Frantziako Iraultzaren ondotik monarkia konstituzionala ezarri zen Frantzian 

(1791an). Ordurako jada,monarkiak ospe txarra zuen herritarren artean eta azkenean Asanblada 

Nazionalak, Errepublika aldarrikatzea erabaki zuen (1792an). Frantziako Luis XVI eta 

M.Antonieta publikoki gillotinatuak izan ziren. Erailketen aurrean,Europako potentzia 

Absolutistek gerra deklaratu zioten Frantziari (Konbentzio Gerrak). Testuinguru honetan iritsi 

zen Napoleon Bonaparte jenerala Frantziako agintearen goreneko karguetara. Denbora 

gutxian,Napoleon erregimen liberal autoritarioaren burua bihurtu zen. Europaren konkista egiteari 

ekin zion eta modu honetara, erregimen liberala bazter guztietara zabaldu zuen. Europako 

herrialde okupatu gehienetan, Frantziako ejertzito eta agintearen kontrako gerrak emango dira. 

Gerra hauek, Independentzia Gerren izenarekin ezagutzen dira.  
 

Frantziako iraultzaren gertaera hauek guztiak ere, errezelo handiz hartu zituen espainiar 

monarkiak.Orduko erregea Carlos IV. zen, 1788an koroa eskuratu zuena. Frantziako Iraultza 

zabaltzearen beldurrez mugak itxi eta zaindu zituen, publikazio frantsesak debekatu 

zituen,zentsura zorroztu zuen eta bere aita Carlos III.aren garaietan hasitako erreforma 

ilustratuak eten zituen. Luis XIV gillotinatu eta Errepublika aldarrikatzean, Espainiak gerra 

deklaratu zion Frantziari, (Konbentzio gerraren izenarekin ezagutzen den gatazkari hasiera 

emanez). Ejertzito espainiarrak ordea, porrot handiak jaso zituen eta tropa frantsesak gainera, 

iparraldeko hiri batzuk okupatu zituen, hala nola, Irun,Donostia, Bilbo eta Gasteiz. 
 

 

 

 

 



 

 4

 

 

 

1808ko krisia Carlos IV.aren erregetzan jazotako krisia izan zen, espainiar monarkiaren 

etorkizuna bete betean baldintzatu zuena. Izan ere, krisi honek Carlos IV. erregearen abdikazioa 

eta Fernando VII.aren koroatzea ekarri zuen. Bera errege izanik, Napoleonek espainiar koroa 

bereganatu zuen, espainiar familia boboia preso hartu eta Jose I. bere anaia errege izendatu. 

Honek, independentzia gerra leherrarazi zuen, (1808-14), okupazio frantsesaren kontrako gerra 

izan zen.  

 

1. 1808ko KRISIA           

KRISIAREN KAUSAK (Fontainebleauko ituna eta Aranjuezeko matxinada)   

Konbentzio gerretan, Frantziako nagusitasuna ikusita, Godoyk, (Carlos IV.aren begikoa), 

Napoleonekin bakea sinatu zuen. Gainera, “entendimenduzko politikaren garaiari” eman zion 

hasiera, (Frantziaren etsai izatetik, aliatu izatera pasatuz).Gauzak honela,Godoyk laguntza 

militarra eskaini zion2 Napoleoni Europako potentzien kontra egiteko eta bien artean hainbat 

paktu sinatu zituzten, guztietan polemikoena eta Independentzia Gerraren aurrekari izan zen, 

Fontainebleauko ituna izanik.  

 

Fontainebleauko Ituna (1807) 

ituna sinatu zenean, Napoleon 

Europan bere inperioa eratzen ari 

zen. Europan aurre egin zion 

potentziarik handiena, Ingalaterra izan 

zen (XVIII. mende osoan zehar 

Frantziaren etsaia izan zena). 

Napoleonen helburua, Ingalaterra 

garaitu eta Europaren jaun eta jabe 

bilakatzea zen. Bere ametsa lortzeko 

Portugal konkistatu beharra zuen, 

                                                 
2 Laguntza militarrik sonatuena, Trafalgarreko batailan eskainitakoa izan zen. Cadizeko golkoan Frantzia eta 

Espainiako tropak Ingalaterraren kontra borrokatu ziren,lehenengoek porrot izugarria jasoz. Trafalgarreko 

porrotaren ondoren,herritar xumeenen artean Godoyrenganako mesfidantza zabaldu zen. Izan ere, 1000 

pertsonatik gora galdu zuten bizia, (gehienak nekazari eta soldadu xumeak),1300 inguru zauritua atera zen eta 

2500 preso hartu zituzten.  

5.1. 1808ko KRISIA ETA INDEPENDENTZIA GERRA  
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(Ingalaterraren aliatu fidela zena). Testuinguru honetan sinatuko da Fontainebleaueko ituna 

(Espainiako historia markatuko duten funtsezko gertaerei bide eman zion ituna).  
 

• Itunaren helburua:Napoleonek Portugal inbaditu eta konkistatu nahi zuen.Hau 

konkistatzearekin,batetik,Inperio handitzea lortzen zuen eta bestetik,Ingalaterra indargabetuta 

gelditzea.Hau egiteko ordea,lur bideak erabili behar zituen.Izan ere, Atlantikoa Ingalaterraren 

ontziek babesten zuten (flota “garaiezina”).Irtenbiderik seguruena, konkista Espainiatik egitea 

zen.  
 

• Itunean akordaturikoa:Napoleonen tropek Espainiatik pasatzeko baimena lortu zuten; honen 

trukean,Portugalen zati bat Godoyren familiarena izatera pasako zen. Napoleonen benetako 

asmoa ordea,Portugalekin batera Espainia ere konkistatzea izan zen.  
 

• Ondorioak:Napoleonen tropak Espainian sartu ziren,baina hauetariko asko,hiri ezberdinetan 

finkatu egin ziren (Iruñean kasu). “Okupazio adiskidetsu” honek,herriaren beldurra eta haserrea 

piztu zuen.Testuinguru honetan, Aranjuezeko matxinada 1808an gauzatu zen.  

 

Aranjuezeko matxinadak erregearen 

abdikazioa eta Godoyren kargugabetzea 

ekarri zuen. Godoyren kontrakoak 

Fernando VII.aren inguruan bildu ziren 

(Carlos IV.aren semea) eta Aranjuezeko 

jauregiaren aurrean, (errege-erreginak 

bertan zeudela) matxinatu ziren. 

Matxinatuen helburua,Godoyren dimisioa 

lortzea zen.   
 

 

o Matxinatuak: herritarrak (nekazari eta soldaduak gehien bat), nobleak (Godoyren politika 

erreformistaren kontrakoak) eta Fernando VII Asturiaseko Printzea (buruan koroa zuena).  

o Ondorioak: matxinadak ondorio garrantzitsuak izan zituen:  

• Godoy kargutik kanporatua izan zen.  

• Carlos IV.aren abdikazioa: Fernando VII.a Espainiako errege bihurtu zen.  

• Napolonek ez zuen Fernando VII.aren erregetza onartu nahi izan (honek ez baitzuen 

Frantziarekin aliantzarik onartzen).Enperadorearen anbizioa haratago zioan. Bere helburua, 

Borboiak tronotik baztertu eta Espainiako koroa bere anaia Jose Bonaparteri ematea zen. 

Aranjuezeko gertaeren ondotik, Napoleon Espainiako koroa lortzeko planak diseinatzeari 

ekin zion (Carlos IV eta Fernando VII.aren abdikazioak lortzeko planari) 



 

 

BAIONAKO GERTAERAK (Napoleone

Carlos IV.ak Aranjuezeko gertaeren ondoren Napoleoni gutun bat bidali zion bere egoeraren 

berri emanez eta bere laguntza eskatuz 

baliatuta,Baionara deitu zituen Carlos IV.a eta Fernando VII.a

harremanak bideratzeko eta arazoak konpontzeko.

onespena lortu nahi zuen Baionan. 1808ko Apirilaren bukaeran Baionan elkartu ziren. 

Mehatxuen, txantailen, iruzurren eta bestelako trikimailuen bitartez,Carlos IV.aren eta Fernando 

VII.aren abdikazioak lortu zituen. 

Napoleonek behartuta, Fernando VII.ak 

aitari tronua itzuli zion eta Carlos

Napoleonengan abdikatu zuen 

orriko power pointa). Modu honetara, 

Napoleonek Espainiako koroaren 

gaineko eskubideak lortu

Borboiek, Frantzian gelditu behar izan 

zuten (Valencay jauregian preso).

 

2. INDEPENDENTZIA GERRA

Independentzia gerra, okupazio frantsesaren kontrako gerra izan 

lehiaturikoa. Gerra testuinguruan ezagutu zituen estatu espainiarrak bere lehen esperientzia 

liberalak, Jose I. Bonaparteren erregimen liberala, (1808ko konstituzioan oinarriturikoa)

Cadizeko gorteek gauzaturikoa, (1812ko konstitu

                                                
3 Baionako konstituzioa Erregimen liberalaren

berdintasun juridikoa aitortzen zuen,Antzin Erregimeneko erakundeak indargabetzen zituen (Inkisizioa, gremio 

sistema, maiorazko sistema…). Dokumentu hau modu guztiz, matxino espainiarrek ez zuten inoiz konstituzio

aitortu, ez baitzen herritarren sufragioz aukeraturiko gorte konstituziogile batek idatzia izan eta ez zen ere ez, 

6

Napoleonek espainiar koroa eskuratuko du) 

Carlos IV.ak Aranjuezeko gertaeren ondoren Napoleoni gutun bat bidali zion bere egoeraren 

berri emanez eta bere laguntza eskatuz (ikus web orriko power pointa). Napoleonek 

zituen Carlos IV.a eta Fernando VII.a, itxuraz aita

ta arazoak konpontzeko. Fernando VII.ak gainera, enperadorean 

onespena lortu nahi zuen Baionan. 1808ko Apirilaren bukaeran Baionan elkartu ziren. 

len, iruzurren eta bestelako trikimailuen bitartez,Carlos IV.aren eta Fernando 

VII.aren abdikazioak lortu zituen. 

Fernando VII.ak 

Carlos IV.ak, 

zuen (ikus web 

Modu honetara, 

Napoleonek Espainiako koroaren 

gaineko eskubideak lortu zituen. 

Borboiek, Frantzian gelditu behar izan 

zuten (Valencay jauregian preso). 

 

INDEPENDENTZIA GERRA      

Independentzia gerra, okupazio frantsesaren kontrako gerra izan zen, 1808

lehiaturikoa. Gerra testuinguruan ezagutu zituen estatu espainiarrak bere lehen esperientzia 

liberalak, Jose I. Bonaparteren erregimen liberala, (1808ko konstituzioan oinarriturikoa)

Cadizeko gorteek gauzaturikoa, (1812ko konstituzioan oinarriturikoa).  

         
Erregimen liberalaren oinarriak finkatu zituen legedi multzoa izan zen:espainolen 

berdintasun juridikoa aitortzen zuen,Antzin Erregimeneko erakundeak indargabetzen zituen (Inkisizioa, gremio 

sistema, maiorazko sistema…). Dokumentu hau modu guztiz, matxino espainiarrek ez zuten inoiz konstituzio

aitortu, ez baitzen herritarren sufragioz aukeraturiko gorte konstituziogile batek idatzia izan eta ez zen ere ez, 

    

Carlos IV.ak Aranjuezeko gertaeren ondoren Napoleoni gutun bat bidali zion bere egoeraren 

Napoleonek egoeraz 

, itxuraz aita-semearen arteko 

Fernando VII.ak gainera, enperadorean 

onespena lortu nahi zuen Baionan. 1808ko Apirilaren bukaeran Baionan elkartu ziren. 

len, iruzurren eta bestelako trikimailuen bitartez,Carlos IV.aren eta Fernando 

 

    

zen, 1808-14 bitarte 

lehiaturikoa. Gerra testuinguruan ezagutu zituen estatu espainiarrak bere lehen esperientzia 

liberalak, Jose I. Bonaparteren erregimen liberala, (1808ko konstituzioan oinarriturikoa)3 eta 

zituen legedi multzoa izan zen:espainolen 

berdintasun juridikoa aitortzen zuen,Antzin Erregimeneko erakundeak indargabetzen zituen (Inkisizioa, gremio 

sistema, maiorazko sistema…). Dokumentu hau modu guztiz, matxino espainiarrek ez zuten inoiz konstituzio gisa 

aitortu, ez baitzen herritarren sufragioz aukeraturiko gorte konstituziogile batek idatzia izan eta ez zen ere ez, 
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INDEPENDENTZIA GERRAREN LEHERKETA: 1808ko MAIATZEKO FUSILAMENDUAK 

Gerra, Jose I. Bonaparte errege izendatzean eta tropa frantsesak Espainiara sartzean piztu 

zen.Independentzia gerra hain zuzen ere,okupazio frantsesaren kontrako gerrari deritzogu. 

1808ko maiatzaren 2an, Frantziako tropak Madrilera iritsi eta errege jauregia hartu zuten, 

herriaren altxamendu espontaneoa piztu zuena, Bonaparte eta bere tropen aurka.Tropa 

frantsesek gogor erantzun zioten Madrileko herri matxinatuari, maiatzaren 2 eta 3an,herritar 

matxinoen fusilatzea agindu zelarik, (Goyaren koadroek horren testigantza utzi digutelarik). 

Gertaera hauek,herritarrak hunkitu zituen eta okupazioaren kontra antolatzen hasi ziren. 

Erreakzioak berehala estatu osotik zabaldu ziren, independentzia gerrari hasiera emanez.  

 

GERRAREN IZAERA 

1808-14 bitarte lehiatu zen gerra izaera anitzeko gerra izan zen. Batetik, Independentzia 

gerra izan zen, Armada Napoleonikoaren kontrakoa. Gerra edo bataila ireki gutxi izan zituen, 

nagusik, gerrillen gerra izan zelarik. Bestetik, Gerra zibila izan zen (herriaren parte bat 

frantsesen alde eta bestea,honi aurre egin baitzion). Eta azkenik, nazioarteko gerra ere izan 

zela esan daiteke.Izan ere, Ingalaterra eta Frantziaren ejertzitoek gerran parte hartu zuten eta 

haien arteko borrokak Espainia lehiatu ziren.  
 

BANDOAK (GIZARTEAREN ZATIKETA) 

Espainia barruko gizarte sektore zabalenak ez zuen gerran parte hartze zuzenik izan, nahiz 

eta tokian toki, parte hartze hau ezberdina izan zen. Hiri eta probintzia batzuetan, (Zaragoza, 

Girona, Sevilla edo Cadizen kasu), nekazari, burges, noble zein elizgizonek armak hartu eta 

gerrilletan pare hartu zuten Bonaparteren aurka. Hauek, matxinoen eta erresistentziaren bandoa 

edo abertzaleena osatu zuten. Denek ordea ez zuten Jose I.aren kontra egin, gizarte sektore bat 

frantsesen alde jarriz. Bi bando bereizi ziren:  

o Frantsestuak: frantsesen eta Jose I. Bonaparteren erregetza onartu eta bere gobernuan parte 

hartu zutenak izan ziren.Oro har,intelektualak ziren,Borboien garaiko goi mailako funtzionarioak 

eta nobleak.Gehiengoa despotismo ilustratutik zetorren eta Borboien politika ilustratu xumearekin 

nekatuta zeuden eta Bonaparterekin Espainiako herria behin-betiko modernizatzeko itxaropena 

ikusi zuten. Dena dela, ez dugu uste behar frantsestu guztiak Napoleonen politikaren 

defendatzaile sutsuak zirenik. Talde honen barnean ere, beren lanbidea mantentzeko beharrean, 

gobernu eta errege berria onartu zutenak egon ziren (administrazioko langileak gehienak). 

                                                                                                                                               
erreferendum bidez baieztatu. Aipatzea ere, Konstituzioa ez zela normaltasunez indarrean jarri, izan zen, Jose I. 

Bonaparte Espainian sartu bezain pronto, gerra piztu zen: independentzia gerra.  “ 
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Hauek, erregimen berria onartzerik baino ez zuten izan. Frantsestuak traidore eta “antipatriotak” 

kontsideratu egin ziren. Gizartearen gutxiengoa osatu zuten.  

o Erresistentzia (abertzaleak): talde hau Bonaparte eta erregimen frantses inposatua onartzen ez 

zutenek osatu zuten. Oso talde heterogeneoa izan zen:  

• Kontserbadore-tradizionalistak:  Antzin Erregimenaren aldekoak ziren, (nagusiki pribilegiatuak, 

noble eta goi elizgizon gehienak) eta erresistentziaren barruan gehiengoa osatzen zuten. Ez 

zuten Bonaparteren gobernu liberala inondik ere onartzen eta Fernando VII.aren,Erregimen 

Zaharraren, (haien pribilegio sistemaren) eta erlijio nahiz tradizioaren aldekoak ziren.   

• Ilustratuak: Ilustratzaile asko Jose I.kontra egin zueen ezen uste zuten,Borboiak izan behar 

ziren erreformismo ilustratuaren bideratzaileak.Hauen artean zegoen Jovellanos. 

• Liberalak: erresistentzia taldean,gutxiengoa osatzen zuten burges intelektualak ziren.Okupazio 

frantsesaren kontrakoak baziren ere, Fernando VII.aren zein erregimen liberalaren aldekoak 

ziren eta gerra testuingurua probestuz, iraultza liberala gauzatuko dute.    

 

GERRAREN GARAPENA         

Independentzia gerra nagusiki, gerrillen gerra izan zen. Izan ere erresistentziak ez zuen 

ejertzito indartsurik eratzeko aukera izan. Erasoak beraz,azkarrak, ustekabeak eta setioen 

bitartekoak izan ziren. Ingalaterrako ejertzitoak (Portugal babesten zegoena), maiz Espainiako 

erresistentziari laguntza eman zion eta hauen laguntza jasotzean soilik emango dira bataila 

handiak.   
 

o Gerraren aldiak/garapena:  

1.  Inbasioa eta erresistentziaren antolaketa: maiatzeko fusilamenduaz geroztik gerrilla 

antolatzen hasi zen. Erresistentzia antolatzeko,probintzietan batzordeak edo juntak antolatu 

ziren lehenik.Ondoren,probintzia batzarretako ordezkariek,Goreneko Batzorde edo Junta 

Zentrala osatu zuten.Junta honen eginbeharra, gerra antolatzea izan zen.4 Napoleonenek 

ikusiri ezin izan zuela espainiar lurraldea nahi bezain laster konkistatu, armada soldadu 

gehiagoz hornitu zuen eta erasoaldi handiak egin ziren.  
 

2.  Frantziarren nagusitasuna: ejertzito frantsesa indarturik, lurralde espainiar gehiena mendean 

hartu zuen, hiri batzuen salbuespenarekin, Sevilla eta Girona (1810ean eroriak), Tarragona 

(1811n) edo Cadiz (gerra amaitu arte erresistitzen azkena).  

                                                 
4 Armada espainiarra eta herritarren miliziek bat eginik Baileneko batailan (Jaenen) Napoleonen tropak garaitu 

zituzten 1808ko uztailean. Porrot honen aurrean tropa frantsesak intentsifikatu ziren eta Napoleon bera 

penintsulara etorri zen.  



 

 9

3. Frantziarren atzerapena: Napoleon Europa osoan borrokatzen ari zen eta fronte gehiegi 

zabalik zituen.1812an Espainiatik tropak atera eta Errusiara bidali behar izan zituen.Une 

honetan,Portugalen zegoen Wellington jeneral ingelesa, Espainiara pasatu eta tropak antolatu 

zituen frantsesen kontra eginez. Armada frantsesak ezin izan zituzten europar batailak irabazi, 

ez Errusian ezta Espainian ere. 1813ko abenduan Napoleonek egoera ikusita, Fernando VII.ari 

tronua itzultzeko ituna sinatu zuen,(Valencayko ituna) eta Frantziako armada estatu 

espainiarretik erretiratzen hasi zen.Bere bueltan Fernando VIIak, Jose I.aren eta Cadizeko 

erregimen liberalak bertan behera utzi eta Antzin Erregimena zein monarkia absolutua 

berrezarri zituen, 6 urteko absolutistari hasiera emanez.  

 

 

GALDERAREN GIDOIA. IDEIEN ESKEMA 
 

- Sarrera: bi esaldietan argi utzi beharko duzu zein erregetzan izan zen1808ko krisia,(Carlos IV), eta 

honek zein ondorioa izan zituen, (Fernando VII.erregetza). Testuinguru honetan eta Napoleonek 

espainiar tronua Baionan lortuta, Independentzia gerra hasi zela aipatu, 1808-14 bitarte iraun 

zuenak.  
 

- 1808ko Krisia (gertaerak aipatu xehetasunetan sartu gabe, ideiak ongi sintetizatuz).  

• Aurrekariak (kausak): Carlos IV errege eta Godoy begikoak Napoleonekin aliantza politikoa egina 

zutela aipatu eta honekin lotu ondoko bi gertaerak:  

o Fontainebleauko ituna 1807 (zer izan zen eta ze ondorio izan zituen; tropa frantsesak 

Portugalera espainiar lurraldetik igaroz hiri batzuetan geldituko dira). 

o Aranjuezeko matxinada 1808 (nortzuk matxinatu ziren, zergatik eta zein ondorio izan zituen, 

Fernando VII. errege koroatu). 

o Baionako gertaerak (1808 apirila): zer gertatu zen (abdikazioak) eta zein ondorio izan zituen 

(borboiak preso eta Jose I. errege, 1808ko konstituzioa).  
 

- Independentzia gerra (gertaerak aipatu xehetasunetan sartu gabe, ideiak ongi sintetizatuz). 

• Leherketa (Maiatzaren 2-3 fusilamenduak) 

• Izaera (okupazioaren kontrakoa, gerra zibila eta nazioartekoa. Gerrillen gerra). 

• Bandoak (frantsestuak eta matxinoak). 

• Garapena (gerrillen antolaketa, tropa frantsesen indartzea eta erresistentzia guneak) 

 

- Amaiera (Napoleonen garaipena Europan, Valencayko ituna eta tropa frantsesen erretiratzea. 

Fernando VII. 1814ean itzuli eta Antzin Erregimena berrezarri, 6 urteko absolutista).  
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SARRERA 

Independentzia gerran espainiar lurrek lehenengoz ezagutu zuten erregimen liberala, bai Jose 

I.ak kontrolaturiko guneetan baita gune askeetan ere. Cadizeko gortea Independentzia gerran 

bando matxinoak osaturiko batzar legegilea izan zen, lehenengoz,espainiar biztanleen izenean 

iraultza liberala gauzatu zuena, (1812ko konstituzioan oinarriturikoa).  

 

CADIZEKO GORTEAK 

 Independentzia gerran Jose Bonaparteren aurka antolatutako erresistentziak, gerra 

irabazteko estrategia militarra diseinatzeaz gain, egindako lan politikoa aberatsa izan zen. 

Erresistentziaren artean ideologikoki herritar kontserbadoreak zeuden baina liberalak ere bai eta 

hauek izango dira, Cadizeko gorteetan bilduta eta gerra tartean dela, iraultza liberala gauzatu 

zutenak. Cadizeko gorteetan egindako legegintza lanetan ideia liberalak nagusituko dira. 

 

GORTEEN DEIALDIA 

BATZAR GORENAREN ERABAKIA: ERREGEORDETZA ETA GORTEEN DEIALDIA 

Erresistentzia, Batzar gorena edo junta zentralaren inguruan antolatu zen (tokian tokiko 

probintzia batzarretako ordezkariekin).Junta honen hasierako helburua, erresistentzia zuzentzea 

izan zen. Zailtasun handiak izan zituzten ordea egoera bideratzeko.Izan ere,hasieratik,ejertzito 

frantsesa indartsuagoa izan zen.Honen aurrean, juntakideek, (Jovellanos eta Peñaflorida 

tartean),erregeordetza bat osatzea erabaki zuten, Fernando VII.aren izenean gorteak deitzeko 

konpromisoa hartu zutenak. Nazioaren ordezkariez osaturiko gorteak bildu nahi zituzten, denak 

batuta, egoerari aurre egin eta erabakiak hartu ahal izateko. Gorteak osatzeko modu eta 

sistemak ordea, eztabaida asko piztu zituen.  
 

GORTEAK DEITZEKO ETA OSATZEKO EZTABAIDAK:  

Hauteskundeen deialdia ordea,eztabaida askoren iturburu izan zen.Zein prozeduraren bitartez 

deitu behar ziren? Nola osatuko ziren Gorteak? Junta Zentraleko kideen artean,bi joera ezberdin 

nagusitu ziren. 

• Kiderik kontserbadoreenak,gorteak Antzin Erregimenean ohikoa zen bezala osatzearen 

aldekoak ziren.Hau da,hiru ganbaretako gorteak (estamentu bakoitzeko ordezkariekin 

osaturikoak).Behin gorteak osatuta,bozka sistema tradizionala proposatzen zuten, hots, 

estamentu bakoitzeko boto bat ematea.  

5.2. IRAULTZA LIBERALA. CADIZEKO GORTEAK. DEIALDIA ETA 

LEGEGINTZA LANA  
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• Izaera ilustratu eta liberalekoak ganbara bakarreko gorteak osatzearen aldekoak ziren 

(estamentuen sistema gaindituz). Bozka sistemari dagokionez,diputatu bakoitzaren sufragio 

indibiduala proposatzen zuten.   

Eztabaida askoren artean,azkenean,ganbara bakarreko gorteen ideiak garaitu zuen. 

1810.urtean,gizonezkoen sufragio unibertsalez,Gortetako diputatuak aukeratzeko hauteskundeak 

deitu ziren (une honetan halaber,Sevilla hiria tropa frantsesen menpean erori zen eta gorteen 

egoitza,Cadizera pasatu zen).  
 

HAUTESKUNDEAK ETA GORTEETAKO DIPUTATUAK 

Jada aipatu dugu 1810.urteaz geroztik osatuko diren Gorteek iraultza liberala abiarazi zutela. 

Alabaina, zer dela eta gorte hauetan nagusitu zela ideologia liberala? Espainiar estatuko 

biztanlearen gehiengoa, liberala al zen? Erantzuna ezezkoa da. Gorteetako diputatu gehienak 

liberalak izatea ez du bete betean islatzen, orduko espainiar ideologiaren gehiengoa liberala 

zenik. Liberalismoaren nagusitze hori, gorteen deialdi moduak, hauteskunde sistemak eta 

osaera moduak guztiz baldintzatuko dute.  

 

Hauteskundeak probintziaka antolatu ziren eta tokian tokiko biztanleen araberako diputatu 

kopuruak zehaztu ziren.Hauteskundeak klandestinitatean burutu ziren.Parte hartzea beraz,ez 

zen oso handia izan.Aintzat hartu behar dugu gainera,erresistentziako joera 

kontserbadoreenak ez zuela parte hartu nahi izan (hauteskunde sistema eta ganbara 

bakarreko gorteen kontra baitzeuden).  

 

Hautatuak izan ziren diputatu guztiak ere,gerra tartean zela, ezin izan ziren Cadizera bertaratu. 

Amerikako ordezkaririk ere ez zen ailegatu. Honen aurrean,Gorteek diputatuen ordezkariak 

izendatu zituzten, gehienak Cadiz hiriko biztanleak edo bertara desplazaturiko matxinoak izanik: 

behe mailako kleroa,abokatuak,katedratikoak,merkatariak,etab.Hauetariko gehienen izaera, 

liberal-erreformista zen. Kontuan hartu behar dugu,Cadiz hiri berezia zela: merkataritza jario 

handiko portu hiria,non liberalismoaren oihartzuna jada zabalduta zegoen.  

 

CADIZEKO GORTEEN LEGEGINTZA LANA. 

Cadizeko gorteek egindako legegintza lana, espainiar lehen iraultza liberaltzat kontsideratzen 

da eta 1812ko konstituzioa lehenengo espainiar konstituzioa. Alabaina, ezin aipatu gabe utzi, 

Espainian Estatu liberala sortzeko lehen oinarriak Jose Bonapartek ezarri zituela, Baionan bertan 

eman zirelarik Espainiako erregimen zaharra suntsitzeko lehengo pausoak, (Antzin 

erregimenaren erakundeak indargabetu eta Baionako estatutuaren idazkerarekin)  
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Cadizeko Gorteak osatu bezain pronto, subiranotasun nazionala onartu zuten eta gutxika 

gutxika, gorteek iraultza liberala gauzatzen hasi ziren, estatuaren antolaketa diseinatzeko 

abiarazitako programa politikoa izaera iraultzailea hartuz joan zelarik. Izan ere, Erregimen 

Zaharraren oinarriak erabat baztertu eta erregimen berri eta liberal baten eraketa bultzatu zen. 

Cadizeko gorteek, konstituzioaren idazkera hasi aurretik, Antzin Erregimena abolitzeko dekretuak 

idatzi zituzten:  

• Antzin Erregimena abolitzeko dekretuak: konstituzioa aldarrikatu baino lehen, Erregimen 

Zaharraren egitura desegiten zuten dekretuak onartu zituzten.Modu honetara,bertan behera 

gelditu ziren: jaun jurisdikzioa (jaun erregimena),inkisizioaren auzitegia,gremioak,maiorazko 

sistema,Mesta… Helburua,askatasunean,berdintasun juridikoan eta liberalismo ekonomikoan 

oinarriturako estatua eraikitzea izan zen.   

• 1812ko Konstituzioa5: urte eta erdiz 

eztabaidan aritu ostean,1812ko 

martxoaren 19an, Cadizeko diputatuek 

konstituzioa onartu zuten (La Pepa6 

izenez ezagutzen dena ere). Lehenengo 

konstituzio espainiarra izan zen eta 

XIX.mendean aldarrikatuko diren 

bestelako konstituzioen oinarria bihurtu zen. Monarkia parlamentarioa aldarrikatzen zuen 

konstituzio liberala izan zen..Ezaugarri nagusienak hauek lirateke:  

 

1812ko KONSTITUZIOAREN EZAUGARRI NAGUSIENAK 

- Subiranotasun nazionala adierazten da (boterea,nazioari dagokio,ez erregeari).  

- Gobernu mota: Monarkia Konstituzionala da (Fernando VII.a errege legitimotzat onartzen da, 

baina ez absolutua).  

- Gorteak ganbara bakarrekoak dira: Kongresua (nazioaren ordezkaritza organoa da).  

- Botere banaketa bermatzen da: betearazlea (erregearen esku),legegile (gorteen eskuetan 

soilik,nahiz eta legeak aldarrikatzerako orduan,erregeak iritzia eman dezake), judiziala 

(tribunalen esku dagoen botere independentea).  

- Gizonezkoen sufragio unibertsalaz hautatuko dira gorteak.  

- Estatu eredu zentralista ezartzen da: Espania,nazio bakarra da eta Madriletik Kongresuak 

gobernatuta (forru sistema bertan behera gelditzen delarik).  

                                                 
5 Ikusgai dagoen koadroa, Salvador Viniegraren margolana da: “La promulagación de la constitución de 1812 

6 La Pepa deitzen zaio,ezen Martxoaren 19an aprobatu zen.Alegia, San Jose egunean.  
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- Oinarrizko gizabanakoaren eta taldearen eskubideak bermatzen dira: berdintasun juridikoa, 

askatasuna….  

- Prentsa eta adierazpen askatasuna onartzen dira (baita jabego pribatua eta askatasun 

ekonomikoa ere).  

- Estatu Konfesionla da zeinaren erlijio ofiziala Katolikoa den (beste erlijioak debekatuta 

gelditzen dira).  
 

Konstituzioa idatzi egin bazen ere, ez zen estatuan praktikan jarri (hau Bonaparteren eta 

frantsesen menpe baitzegoen).Bere jardunaldi eremua, Cadizera mugatua gelditu egin zen. 

Beraz, aplikazio irreala izan zuela esan dezakegu, (lehengoz estatu osoan 1820an ezarriko da, 

Riegoren hiru urteko liberalean).  

 

Independentzia Gerra amaitzean eta Fernando VII.a itzultzean, Konstituzioa bertan behera 

geldituko da Erregeak,ez ditu Cadizeko gorteak eta haien egitasmo politikoa onartuko eta berriz 

ere, Antzin Erregimena eta absolutismoa berrezarriko dira, sei urteko absolutistari hasiera 

emanez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GALDERAREN GIDOIA. IDEIEN ESKEMA 
 

- Sarrera: bi esaldietan argi utzi beharko duzu Independentzia gerra lehiatzen ari zela ezagutu zuela 

Espainiak bere lehen saiakera liberalak, bai Jose I. Bonarparteren eskutik bai eta Cadizeko gorteen 

eskutik. Aipatu halaber matxinoen gorte honek lehen espainiar iraultza liberala gauzatu eta  hasiera 

1812ko konstituzioan idatzi zutela.  

 

- Cadizeko gorteak: deialdia, hauteskundeak eta osaera.  

• Nork deitu zituen? Batzar gorenak erregeordetza osatu eta honek gorteak deitu zituen, (Fernando 

VII.aren izenean erabakiak hartuko zituen herritar guztien ordezkaritza erakundea sortzeko).  

• Nola deitu ziren? Argi utzi deialdi moduan piztutako eztabaida eta joerak; 3 ganbararen aldeko eta  

sufragioz osaturiko ganbara bakarrekoaren aldekoak. Azken joera honek garaitu.  

• Hauteskundeak (gizonezko sufragioz): argi utzi probintzietako diputatuak aukeratzeko hauteskunde 

hauek klandestinoak izan zirela eta matxino kontserbadoreenek ez zituztela onartu.  

• Ordezkarien sistema: diputatuak iritsi bitarte, hauek ordezkatu zirela aipatu, (gehienak  pertsona 

liberalekin). Aipaturiko guztiak, gorteen osaera, hots, diputatuen izaera eta ideologia baldintzatu.  

 

- Lan legegilea 

• Antzin Erregimena bertan behera uzteko dekretu multzoa, (indargabetzen diren erakundeak aipatu). 

• 1812ko Konstituzioa, (bere ezaugarri nagusienak bildu).  

 

- Amaiera: Bukaeran argi utzi, iraultza liberal hau eten egingo dela Fernando VII.aren bueltan 1814ean, 

gorteak bertan behera utzi eta Antzin Erregimena berrezartzean.  
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SARRERA         
 

Fernando VII.a Berrezarkuntzaren garaian erreinatu zuen erregea izan zen, 

zehazki Independentzia Gerraren amaieraz geroztik, bere heriotzara arte, 

(1814-33). Espainiako azken errege absolutista izan zen. Bere erregetza 

luzean, hiru etapa politiko bereiziko dira indarrean egondako erregimenaren 

arabera, (hiru urteko liberalismoaren salbuespenarekin, Antzin Erregimenari 

etsiko dio gainerako erregetza urteetan).  

 

 

1. SEI URTEKO ABSOLUTISTA (1814-20)    

ANTZIN ERREGIMENAREN BERREZARPENA 

Independentzia gerra ondoren eraiki nahi izan zen estatu liberalaren asmo eta saiakerak bertan 

behera geratuko dira Fernando VII.aren itzulerarekin.7 1814ean,Napoleon Europan garaitua izan 

zela,Fernando VII.a Espainiara itzuli zen eta ekimen liberal guztiak bertan behera utzi zituen. Alegia, 

Baionako Estatutua eta 1812ko Konstituzioa.1814-20 urteen bitartean,Espainian Antzin Erregimena 

berrezarri zen,alegia,monarkia absolutuan, estamentu gizartean,ekonomia feudalean… oinarrituriko 

erregimena. Antzin Erregimenaren berrezartzerako barne nahiz kanpo babes eta laguntzarekin 

kontatu zuen (nazioarteko eta estatu barnekoa).  

 

o Pertsiarren Manifestua: Fernando VII.a Espainiara ailegatzean,Antzin Erregimenaren aldeko 

talde pribilegiatuek,manifestu baten bitartez Erregimen Zaharra indarrean jartzeko eskatu zioten. 

Agiri honetaz baliatuta berrezarri egin zen Independentzia Gerraren aurreko erregimena.  

 

                                                 
7Fernando VII.a Espainiako azken errege absolutista izan zen. Berak agindu zueneko garaia, aldaketa garaia izan zen 

Europako hainbat herrialdeetan.Han eta hemen,iraultza liberalak eman ziren (1820.hamarkadan batik bat). Fernando 

VII.ak, uholde liberala kosta hala kosta ekidin nahiko badu ere,hau geroz eta indar handiagoz zabalduko da Espainiako 

herriaren artean. Gauzak honela, bere erregealdian garai absolutista eta liberalak tartekatuko dira.Modu guztiz aipatu 

beharra dago, liberalismoa Espainian ez dela Europako beste herrialdeetan bezain arrakastatsua izango. Espainiako 

erregimen liberalaren eraikuntza eta ezarrerak aurrera eta atzera pauso asko izango ditu. Izan ere, iraultza liberalak ez 

dira nagusiki burgesiaren eskutik emango:burgesiaren taldea XIX.mende hasierako Espainian oso mugatua baitzen 

(Ingalaterra,Frantzia,etab. bezalako herrialdeen aurrean). Honek erregimen berriarenganako kontzientziaren hedapena 

oztopatuko du. Era berean, klase politikoaren gehiengoa nobleek eta militarrek osatuko dute.Azken hauek poliki-poliki 

joango dira liberalismoarengana hurbiltzen.Espainian liberalismoaren ezarrera nagusiki militarren eskutik etorriko da. 

  

5.3. ABSOLUTISMOA ETA LIBERALISMOA PAREZ PARE.BILAKAERA POLITIKOA 

FERNANDO VIII.aren ERREGEALDIAN (1814-33) 
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o Vienako Kongresua: Vienako Kongresua Europako potentzien 1814-1815ean ospatutako 

kongresua izan zen.Honetan Europako berrantolatzea egin zen eta besteak beste,honakoa 

onartu egin zen:Napoleonen menpean egondako herrialdeetan,Independentzia Gerrak baino 

lehenagoko egoerara itzultzeko eskubidea. Modu honetara,Frantzia,Prusia,Austria,Espainian… 

Antzin Erregimena berrezarri egin zen. Are gehiago, potentzia absolutisten artean aliantzak eratu 

zituzten haien arteko elkar laguntza ziurtatzeko (Aliantza Santua).  
 

SEI URTEKO ABSOLUTISTAREN EZAUGARRI ETA ARAZOAK: 

 Garai errepresiboa izango da. Inkisizioa berrezarri eta liberalak erreprimituko dira, (Cadizeko 

kideak zein frantsestuak), kartzelatu, fusilatu edo zigortuko dituzte. Askok, erbestera ihes egingo 

dute.  

Krisi ekonomikoaren garaia izango da. Espainiak krisi ekonomiko larria pairatuko du.Krisi 

ekonomikoak herritarren artean gosetea,miseria gorria,etab. eragingo ditu. Baina, zerk eragingo du 

krisi ekonomiko hau?  

PERTSIARREN MANIFESTUA 

 

Jauna; 

Antzinako pertsiarren ohitura zen erregea hil ondoren anarkiaz beteriko bost egun igarotzea, 

hilketa, lapurreta eta beste hainbat zorigaiztoren esperientziak ondorengoarekiko leialagoak 

izatera behartu zitzaten (…) Bere Maiestatea, arbasoen tronura itzulita ikusteaz pozten diren 

espainiarretatik, begirunezko adierazpen hau Espainiako ordezkari-izaerarekin sinatzen 

dutenak dira (…). 

Monarkia absolutua (…) arrazoiaren eta adimenaren lana da: jainkoaren legearen, justiziaren 

eta estatuko funtsezko legeen mende dago: konkista eskubidearen bitartez edo euren 

erregeak aukeratu zituzten lehen gizakien borondatezko menekotasunaren bitartez ezarri 

zen. Horregatik, subirano absolutuak ez du ahalmenik bere agintea arrazoirik gabe erabiltzeko 

(jainkoak berak ere eduki nahi izan ez zuen eskubidea); horregatik zen beharrezkoa botere 

subiranoa absolutua izatea, bere mendekoei denen interesekoa zaintzen duena agintzeko eta 

hori nahi ez dutenak obeditzera behartzeko (…). 

Eskatu behar dugun erremedioa, (…) Espainiako lege, foru, usadio eta ohituren araberakoa da. 

(…) Xede horrekin bil daitezela Gorteak handitasunez eta antzinakoak egin ziren bezala (…): 

bertan behera utz daitezela Konstituzioaren ondorioak eta Cadizen xedatutako dekretuak eta 

Gorte berriek kontuan har ditzatela haren deuseztasuna, injustizia eta desegokitasunak (…). 

Madrilen, 1814ko apirilaren 12an. 

 



 

 16

• Gerraren ondorioak: Independentzia gerrak ekonomian eragin negatiboak utzi zituen: 

azpiegitura asko hondatu egin zen, abere asko hil egin zen, hildako ugari egon zen…  
 

• Nekazaritzaren ohiko krisia: ongarri naturaletan oinarrituriko nekazaritza sisteman ziklikoki 

krisiak pairatzen dira (ongarri krisiak). Honek lurren produktibitatea eta produkzioaren jaitsiera 

dakar eta ondorioz,uzta txarrak nagusitzen dira.Honek halaber, goseteak eragiten ditu.  
 

• Ogasunaren krisia. Defizita: Espainiak Antzin Erregimeneko ereduan oinarrituriko ogasun 

sistema zuen. Honen arabera,goi mailako estamentuek (noblezia eta elizak) ez zituzten 

zergarik ordaintzen.Honek zekarren,Estatuaren gastu guztiak, herriaren zergekin ordaindu 

behar izatea (koroaren gastuak,armadaren gastuak…). Krisi ekonomikoen garaietan,herriak 

ezin zion zama fiskalari aurre egin.Hori bera gertatu zen XIX.mendearen hasieran.Estatuaren 

gastuak sarrerak baino askoz ere handiagoak ziren eta honek,ekonomiaren defizita 

zekarren.Egoera hau bat zetorren gainera,Amerikako Kolonien emantzipazio prozesuarekin.  
 

• Amerikako kolonien emantzipazioa: Amerikako koloniek Independentzia Gerraren testuingurua 

aprobetxatuko dute haien emantzipazioari ekiteko. Fernando VII.a itzultzean hau ekidin nahiko 

badu ere,jada berandu izango da eta bere erregealdian kolonia gehienak galduko dira.Honek 

besteak beste,merkataritza produktu eta trafikoaren jaitsiera eragingo du.  

 

Ze irtenbide bilatuko dira krisi ekonomikoari aurre egiteko? Espainiako diru publikoa eta 

defizita altxatzeko,Martin Garay ogasun ministroak,erreforma fiskala plantatu zuen.Alegia, zerga 

orokorraren ezarrera (estamentu pribilegiatuei zergak ordainaraziz).Erreforma bertan behera gelditu 

zen nobleziaren oposizio tinkoarengatik.  

 

Errepresio eta krisi ekonomikoak militarren ezinegona sorraraziko dute. Militarrak etsituak 

zeuden eta haien artean ezinegona orokortu zen hainbat arrazoi zirela medio.  

• Urteak zeramaten gerra egiten (Independentzia Gerran lehenik eta Amerikako kolonietan 

ondoren) inolako gerra saririk jaso gabe. Krisi ekonomikoaren garaietan gainera, soldatak 

kobratzeko zailtasunak izaten hasi ziren (haien ezinegona areagotu egin zuena).  

• Gerra garaietan, liberalismoarengana hurbildu ziren eta erregearen eskutik, zigorrak baino ez 

zituzten jaso, monarkia espainiarren alde borrokan ibilitakoak baziren ere. 8    

 

Testuinguru honetan1820an, Erregimen Liberala ezartzeko pronuntziamendu militarra burutu 

zuten (armadaren gehiengo nagusiaren babesarekin). Burua: Rafael Riego jenerala izan zen.  

                                                 
8 Liberalek ez diote halere haien ametsei uko egingo eta sei urteko absolutistan zehar, estatu kolpe ezberdinak 

ematen saiatuko dira,Espoz y Mina kasu (Iruñean konstituzioa berrezartzeko konspirazioa lideratu zuen nafarra). 
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2. HIRU URTEKO LIBERALA (1820-23)        

1812ko KONSTITUZIOA ETA ERREGIMEN LIBERALAREN EZARPENA  

o Pronuntziamendu militarra:9 1820an,armadaren goi kargu gehienek bat egin zuten Fernando 

VII.ari 1812an oinarrituriko erregimen liberalaren ezarrera exijitzeko.Erregeak armadaren 

gehiengoa bere kontra zuela ikusita,onartu behar izan zuen.  

o Erregimenaren ezaugarriak: hiru urteko liberala kontsideratu egiten da,1812ko konstituzioaren 

lehenengo aplikazio erreala (espainiarren ekimenez ematen den lehenengo estatu liberala).  

• Antzin Erregimena bertan behera utziko da (botere absolutua,estamentu gizartea,gremio-mesta 

sistema,estamentuen arabera ogasun sistema,adierazpen askatasun eza,Inkisizioa…). 
 

• 1812an oinarrituriko estatua indarrean jarriko da: subiranotasun nazionala,botere banaketa, 

berdintasun juridikoa,gizonezkoen sufragio unibertsala,prentsa askatasuna…  
 

• Legedi liberalak diseinatuko dira: eliz lurren desamortizazioa (denbora faltagatik aurrera 

eramango ez dena), gremio sistemaren abolizioa, ogasun erreforma…  
 

o Liberalen arteko zatiketa: moderatu eta aurrerakoiak. Liberalen artean ezberdintasunak 

nagusituz joango dira eta bi alderdi liberal eratuko dira (XIX.mendeko protagonista politikoak 

izango direnak). Biak,liberalak ziren,beraz,erregimen eta monarkia konstituzionalaren aldekoak 

eta ekonomia liberalizatzearen aldekoak. Baina desberdintasunak ere bazituzten:  

 

 AURRERAKOIAK MODERATUAK  

Subiranotasuna Subiranotasun nazion datza (soilik 

herriari dagokio)  

Sub. bikoitza izan behar da (errege eta 

nazioaren artean banatua).  

Botere legegilea Soilik herriak aukeratutako ordezkariei 

dagokie,hots, Gorteei. 

Botere legegilea konpartitua izan behar 

da (errege-gortearen artean) 

Sufragioa Gizonezko sufragio unibertsalaren 

aldekoak dira. 

Sufragio zentsitarioaren aldekoak dira 

(hots,diru sarrerak mugatua) 

Adierazpen Askatasuna Mugarik gabeko adierazpen 

askatasunaren aldekoak dira. 

Adierazpen askatasun mugatuaren alde 

daude (zentsuraren alde) 

Desamortizazioak Eliz lurren desamortizazioaren alde 

daude (lur horien nazionalizazioaren 

alde) 

Eliz lurren desamortizazioaren 

kontrakoak dira.  

Liderrak Riego,Mendizazbal.  Mtz. de la Rosa. 

 

 

HIRU URTEKO LIBERALAREN AMAIERA 

Nahiz eta Fernando VII.ak pronuntziamendua eta erregimen liberala onartu behar izan zuen, 

hasieratik,Antzin Erregimena eta botere absolutua berrezartzeko konspirazioetan hasi zen. Herriaren 

artean,bere kausaren aldeko miliziak armatuko ditu. Kanpo potentzia absolutisten babesa ere jasoko 

du Veronako kongresuaren ondotik.  

                                                 
9 Militarrek ematen duten “estatu kolpea” armadaren gehiengoaren onespenarekin. 
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o Veronako kongresua (1822): kongresu honetan potentzia europarrak bilduta zeudela, Fernando 

VII.ak, zeuden herrialde absolutistei,Antzin Erregimena berrezartzeko laguntza eskatu zien. 

Hauek (Austria,Errusia,Prusia eta Frantziak) bere alde egin zuten eta Frantziak, 1823an,San 

Louisen 100.000 semeen izenarekin ezagutzen den ejertzitoa Espainiara bidali zuen 1812ko 

Konstituzioan oinarrituriko erregimena bertan behera uzteko.Erresistentzia egon bazen ere, 

Frantziaren ejertzitoaren laguntzaz,Fernando VII.aren absolutismoa berrezarri zen.    

 

 

Victor ADAM, “Passage de la Bidassoa”  (San Louisen ehun mila semeen tropak Bidasoa zeharkatu eta Euskal 

Herrira sartu zireneko momentua islatzen duen margolana) 

 

3. AZKEN HAMARKADA ABSOLUTISTA (1823-33)     

Hamarkada hau, Fernando VII.aren eta Espainiako Antzin Erregimenaren azken garaia izango 

da. Berriro ere, erregimen liberala bertan behera gelditu eta azken aldiz Espainian, Antzin 

Erregimena berrezarriko da (botere absolutua, pribilegio feudalak, estamentu gizartea, ekonomia 

feudalaren erakundeak…)  
 

Garai honetan hala ere ,ez da muturreko Erregimen Zaharra garatuko.Izan ere,Fernando VII.a 

Frantziako eredu ilustratuan inspiratuko da, erreformismo ilustratuaren bideari ekinez, (nahiz eta 

ez diren inoiz zalantzan jarriko erregearen botere legegilea eta pribilegiatuen eskubideak). Erreforma 

nagusienak ekonomia arloan gauzatuko dira.  
 

1830.hamarkadan, Fernando VII.ari arazoak pilatzen hasi zitzaizkion:  

• 1830.ean Frantziako absolutismoa iraultza burges baten bidez behin betiko desagertuko da. Honek 

Europako liberalen itxaropenak piztuko ditu eta uholde iraultzailea zabalduko da.  
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• Oinordekoaren arazoa (Espainiako historia markatuko duen auzia): Fernando VII.ak soilik bi alaba 

zituen eta legearen arabera, oinordeko legitimoa soilik gizonezko bat izan zitekeen.Honen arabera, 

Fernando VII.aren anaiari (Carlos Maria Isidrori) zegokion tronua eta ez bere alaba Isabeli. 

Hilzorian zegoela,lege salikoa10 deuseztatu zuen eta Isabel II. alabari utzi zion koroa (Pragmatica 

Sancción deritzon errege dekretu baten bitartez).  

 
AMAIERA: Aldaketa honek gerra zibila bultzatu zuen 1833an, izan ere,Carlos Maria Isidrok ez 

zuen bere iloba erreginatzat onartu. Gerra hau Gerra Karlistaren izenarekin pasatu da historiara 

eta Euskal Herrian eragin zuzena izan zuen, (Nafarroak erreinu izaera galduz). 

 
  

 

                                                 
10 Lege Salikoa: emakumeak (alabak) oinordeko legitimoak izateko eskubidea ukatzen duen legea.  

GALDERAREN GIDOIA. IDEIEN ESKEMA 

- Sarrera: Fernando VII.aren erregetzaren garaia, iraupena eta etapak. Argi utzi halaber, noiz eta 

nola itzuli zen Fernando VII.a erregetza hartzera  

 

- Sei urteko absolutista (1814-20) 

o Babesak: Persiarren manifestua , Vienako kongresua. 

o Cadizeko gorteen lana bertan behera eta Antzin Erregimena berrezarri. 

o  Inkisizioaren itzulera eta errepresioa liberalekiko.  

o Krisi ekonomiko orokorraren kausak eta Martin Garayren erreforma saiakera (honetan ez 

luzatu, kausak argi aipatu baina hauetan gehiegi sakondu gabe. Ideiak sintetizatu).  

o Militarren ezinegona eta altxamendu saiakerak. 

 

- Hiru urteko liberala (1820-23) 

o Riegoren pronuntziamendu militarra eta egitasmo liberalaren ezarrera, (1812ko Konstituzioan 

oinarrituriko erregimena indarrean jarri).  

o Liberalen alderdi politikoak (moderatu eta aurrerakoiak).  

o Veranonako Kongresua eta San Louisen ehun mila semeak.   

 

- Azken hamarkada absolutista (1823-33) 

o Azken garai absolutista, erreformismo ilustratuan oinarritua.  

o Arazoak: uholde iraultzaileak Europan, (Frantzian liberalismoa) eta oinordekotza arazoak.  

 

- Amaiera: Fernando VII.aren heriotza eta Gerra Karlista.  


