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TEMA 4. LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESTAT LIBERAL 
 

A) EL FUNCIONAMENT DEL SISTEMA: CORONA, PARLAMENT I  PARTITS 
POLÍTICS DURANT EL REGNAT D’ ISABEL II 

 

I) EL MODEL D’ESTAT I EL PAPER DE LA CORONA 

A partir de 1833 s’inaugura una situació política nova, la construcció de l’Estat 
Liberal, que té  com referents la Constitució de 1812 però revisada sobre els 
principis del liberalisme doctrinari, conservador i moderat que tracta d’adequar 
els principis del liberalisme a un compromís amb la noblesa. Per tant, el model 
de monarquia parlamentaria establert pels diputats de les Corts de Cadis, en la 
què la sobirania residia en les Corts com representació de la Nació, deixarà pas 
a una monarquia constitucional de sobirania compartida  de les Corts amb la 
Corona. 

La Constitució de 1837 i, sobretot, la de 1845 atorgaven a la Corona importants 
poders executius i una amplia participació en el poder legislatiu. En la pràctica 
la Corona tingué un paper decisiu en la trajectòria de l’Estat Liberal, alterant-hi 
la vida parlamentaria. Fent ús i abús de la facultat il·limitada de nomenar i 
destituir ministres, de convocar, suspendre i dissoldre les Corts, els canvis 
polítics es feren al marge del Parlament, sense tenir en compte el principi de 
representació nacional. 

Els governs eren anomenats per la Corona  i, en teoria, havien de comptar 
amb la confiança de les Corts. Però, en la pràctica, per a governar el que 
importava era la confiança regia . 

En el regnat d’Isabel II la monarquia va dipositar la seua confiança, quasi 
exclusivament, en el partit moderat, marginant sempre que va poder, els 
progressistes. 

  

II) LA VIDA PARLAMENTARIA 

En el funcionament del sistema polític en l’Espanya d’Isabel II, el reforçament 
del poder executiu va donar lloc a una intromissió del govern en les 
competències de les Corts  a través de l’ús indiscriminat del Reial Decret, la 
qual cosa afavoria que els governs es basaren exclusivament en la confiança 
regia i no trobaren la necessitat de tenir la majoria parlamentaria, ja que podien 
governar quasi sense reunir les Corts. 

El poder legislatiu estava format per dues cambres: Congrés dels Diputats i 
Senat, de composició i funcions diverses segons les èpoques, però amb un 
Senat (Cambra Alta) que tenia com funció moderar les reformes legislatives del 
Congrés (Cambra Baixa).  

El sistema polític  de l’Estat Liberal era escassament  participatiu, reservat a 
les elits del diner i del poder, i excloïa a amplies capes de la població : dones, 
treballadors i petits propietaris. El sistema electoral es basava en el sufragi 
censatari, restringit, pel qual només tenia dret al vot entre el 1% i el 3% de la 
població. 
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El sistema parlamentari era un falsejament, doncs la pressió dels grups polítics 
o de poder sobre la Corona permetia adequar els resultats electorals, de forma 
que el partit governant que convocava les eleccions sempre les guanyava. El 
governador civil de cada província i els alcaldes, anomenats per ell, 
manipulaven les eleccions, institucionalitzant-hi un sistema de corrupció 
electoral . Això provocà el retraïment dels progressistes i demòcrates i la 
negativa a participar en la farsa electoral.  

Els canvis de partit en el govern són per decisió de la Corona o com a 
conseqüència d’un pronunciament i una insurrecció popular. 

 

III) ELS PARTITS POLÍTICS 

L’origen dels partits polítics en Espanya hi ha que situar-lo en els anys 1835-36, 
quan el liberalisme es divideix en dues tendències, moderats i progressistes, de 
les quals sorgiran altres partits, com l’Unió Liberal, els demòcrates i els 
republicans. 

 

 

B) EL NOU PAPER DE L’EDUCACIÓ, L’EXÈRCIT I L’ESGLÉS IA 

 

IV) LA POLÍTICA EDUCATIVA LIBERAL 

Amb el final de l'Antic Règim i el triomf del liberalisme, l'Estat liberal va fer seua 
la idea dels il·lustrats reformistes de la necessitat d’estendre la cultura a tota la 
societat. Des d'aquest moment, el liberalisme dissenyarà un sistema escolar 
centralitzat i controlat per l'Estat . En les dècades de 1840 a 1860, quan 
s'organitze definitivament el sistema educatiu per a tot el segle XIX, es 
consagrarà un sistema mixt (públic i privat) i s’augmentarà la intervenció de 
l'Església catòlica tant en el control moral i ideològic de l’ensenyament  públic i 
privat com en la creació de centres d’ensenyança secundària. 

El primer disseny d'un sistema escolar controlat per l'Estat amb el fet de formar 
bons ciutadans, es va produir en el marc de la Constitució de 1812,  i es 
basava en les idees d’universalitat, obligatorietat i gratuïtat, de la utilitat social 
de l’educació i plantejava un sistema escolar en tres nivells: primari, secundari i 
universitari. 

Amb la implantació definitiva de l'Estat liberal i el triomf del liberalisme moderat, 
s’establirà  l’organització d’un sistema educatiu (públic i privat) centralitzat i 
controlat per l'Estat que es mantindrà sense canvis substancials  durant la resta 
de segle. Cal destacar sobretot la “Llei d'instrucció pública” de 1857 o Plan 
Moyano  que sistematitzava tota la legislació anterior i establia: 

− L'ensenyança pot ser pública o privada.  

− Uns mateixos llibres regiran en totes les escoles. 

− L’ensenyança es divideix en tres períodes: primera, segona i superior. 

− La primera ensenyança podrà adquirir-se en les escoles públiques i 
privades de primeres lletres i en la llar domèstica… 
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− L’ensenyança pública primària serà gratuïta per als que no puguen 
pagar-la i obligatòria per a tots. La financen els ajuntaments. 

− La segona ensenyança es donarà en els establiments públics i privats, 
situats a les capitals de províncies. 

− L’ensenyança superior només es donarà en establiments públics. 

 

A pesar  de totes estes iniciatives,  cap a finals de segle la xifra d’analfabets a 
Espanya era del 60%. Esta xifra evidencia el fracàs de la política educativa 
liberal, especialment pel que fa a l’ensenyança primària. A l’escassetat 
d’escoles s’afegien els problemes de finançament perquè cal tenir en compte 
que sobre els ajuntaments requeia el gros del finançament i estos no tenien 
recursos, sobretot, després de la desamortització dels seus béns en 1855. 

 

V) L’EXÈRCIT, ÀRBITRE DE LA VIDA POLÍTICA 

Els militars tingueren un paper molt actiu en l’ implantació i desenvolupament 
de l’Estat Liberal espanyol. Ens trobem amb governs presidits per generals tant 
moderats com progressistes (Narváez, O’Donnell, Espartero, Serrano). 

Les raons es troben en la incapacitat de la Corona i dels partits polítics pe r 
establir una alternança política  pacífica, per la via parlamentaria . Molts dels 
canvis polítics decisius en l’Espanya del segle XIX vingueren precedits d’un 
pronunciament militar.  En definitiva, en el joc de forces Corona - partits 
polítics – militars, va acabar imposant-se la preponderància militar. 

La guerra carlina va constituir el principi d’una intervenció prolongada dels 
militars en la construcció de l’Estat Liberal a Espanya, malgrat que els seus 
antecedents pròxims els trobem en la guerra de la Independència i en les 
intervencions militars durant el regnat de Ferran VII.  

Les causes d’aquest intervencionisme són: la guerra (de la independència, 
americana, carlina) que va crear una relació especial entre els caps militars i 
polítics, i va donar a aquells un gran pes polític; l’absència d’una base popular 
de suport al liberalisme; l’ inestabilitat del sistema polític , que no va poder 
establir una alternança pacífica entre moderats i progressistes per la via 
parlamentaria, sense recórrer als militars; i, per últim, el recurs a l’exèrcit quan 
era necessari reprimir les revolucions populars. 

 

VI) L’ESGLÉSIA, DIVIDIDA DAVANT LA REVOLUCIÓ LIBERAL 

Per als liberals l’Església era un enemic polític pel seu suport a l’absolutisme i 
al carlisme, i com tal calia anular el seu poder. A la mort de Ferran VII, la 
tendència liberal més radical, els progressistes, van dur a terme una operació 
per reduir el pes social, econòmic i polític de l’Església. La desamortització dels 
seus béns i la supressió d’ordres religioses va ser un dels principals 
instruments per aconseguir-lo. 

Les bones relacions de l’Església amb el liberalisme moderat tenen la seua 
expressió en el Concordat de 1851 . La desamortització eclesiàstica va ser, 
sense dubte, el principal problema que es va plantejar al moment de  negociar-



 4 

se el Concordat entre el govern moderat i la Santa Seu. Per part del govern es 
va fixar una dotació per mantenir el culte i el clero, es va suspendre la venda 
dels béns eclesiàstics desamortitzats, es va reconèixer el catolicisme com a 
religió oficial d’Espanya i es va garantir l’ensenyament de la religió en les 
escoles públiques i privades. A canvi, l’Església reconeixia l’Estat Liberal, 
abandonava la defensa de l’Antic Règim i passava a sostenir el nou ordre 
burgés. 

 

 

C) PAPER DE LES JUNTES I DE LA MILICIA NACIONAL, FO RMES DE 
PODER ALTERNATIU. 

 

VII) LES JUNTES: 

Tenen el seu origen en la guerra de la Independència, com òrgan de poder que 
assumeix la sobirania davant del buit de poder existent per les abdicacions de 
Baiona. Durant el regnat d’Isabel II es relacionen amb els progressistes i 
apareixen en moments de crisi, quan el poder constituït, essencialment dels 
governs moderats, no respon a les expectatives i als desitjos del moviment 
burgés i popular. Es constitueixen per tot el territori espanyol, de forma 
espontània, i es consideren representants de la voluntat popular i, sovint, en 
són un  element essencial dels canvis de govern: en 1835, 1836, 1840 i 1854 
permeten l’arribada dels progressistes al poder, i en 1868 permeten acabar 
amb el govern moderat i amb la monarquia d’Isabel II. 

 

VIII) LA MILICIA NACIONAL: 

Apareix també en 1808 i les Corts de Cadis la van transformar en una força 
nacional, una alternativa a l’exèrcit regular i una forma d’implicar als sectors 
liberals i als ciutadans en la lluita per la implantació del liberalisme. A partir de 
1835 serà la força que utilitzaran els progressistes per a mobilitzar els sectors 
populars i forçar a la Corona a un canvi de govern. En la Milícia Nacional tots 
els membres són iguals, i els caps i oficials són electius. 

 

 


