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La independència de les colònies americanes 

A inicis del segle XIX, Espanya 

mantenia encara un 

impressionant Imperi colonial al 

continent americà i al Pacífic. 

Dependència directa de la 

Corona Espanyola.  

Organització política en 

Virregnats i Capitanies 

El domini colonial de la Corona 

Espanyola sobre els territoris 

americans implicava: 

Les explotacions agràries i 

mineres, i l’activitat comercial 

havia portat a una etapa de 

creixement econòmic i la 

formació d’una burgesia criolla  

autòctona il·lustrada. 

Desig d’emancipació d’aquesta 

classe criolla de la metròpoli 

espanyola. 

 Exemple de la 

independència dels Estats 

Units 

 Interessos del Regne Unit 

sobre el comerç amb 

Amèrica. 

 Idees de la Il·lustració 

Francesa. 

Influència  

Els criolls veien cada cop més la 

dominació espanyola com un 

obstacle per al seu 

desenvolupament econòmic. 

 Exclusivitat per als 

peninsulars en els llocs 

de govern. 
 

 Importants traves a la 

llibertat de comerç. 
 

 Elevada fiscalitat. 

Des del sud dels actuals Estats 

Units i Mèxic, l’Amèrica Central 

i gairebé tota Amèrica del Sud 

(excepte el Brasil i les 

Guaianes), i l’àrea del Carib) 

La societat colonial hispano – 

americana es caracteritzava 

fer un elevat grau de 

mestissatge, un fort classisme 

de tipus racial i el 

manteniment de l’esclavitud. 

El poder militar i marítim 

d’Espanya no podia ja 

garantir el domini real 

sobre els territoris ni 

impedir la creixent 

activitat del contraban.  
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EL PROCÉS CAP A LA INDEPENDÈNCIA D’AMÈRICA 

Fort impacte sobre l’economia 

espanyola, per la definitiva 

interrupció en l’arribada de 

metalls i impostos.  

 

A Catalunya, la desaparició de 

l’Imperi a Amèrica va provocar 

la repatriació de persones (els 

indianos) i de capitals.  

 

Alguns indians van retornar a Amèrica, però la majoria 

van invertir els seus capitals en nous negocis a 

Catalunya, o els van reorientar a Cuba 

A mig termini, va suposar un impuls a la 

industrialització catalana i a l’acumulació de 

capitals del comerç cubà. 

1808 

 

 

1810 

 

 

1814 

 

 

1817-

21 

 

 

1824 

 

Invasió napoleònica. Buit de poder a Espanya. Creació 

de Juntas similars a les de la Península. 

 

Aixecament independentistes a alguns Virregnats. Es 

proclama la independència d’Argentina (1816, San 

Martín) 

Ferran VII envia un exèrcit a reprimir els insurrectes, que 

no aconsegueix sufocar la definitiva pèrdua de Rio de 

la Plata (Argentina). 

Successives derrotes espanyoles donen pas a la 

independència de les repúbliques sud-americanes: Xile, 

Colòmbia (Sucre, Simón Bolívar...).  Independència de 

Mèxic (1821, Iturbe) 

Definitiva derrota a Ayacucho, que portà  a la 

independència de Perú i Bolívia. L’Imperi espanyol a 

Amèrica es redueix a Cuba i Puerto Rico. 

 


