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De l’Antic Règim a l’Estat Liberal: Espanya i Catalunya al segle XIX 

La invasió napoleònica i la Guerra del Francès  
(1808 – 1814) 
 

Espanya i França van signar el Tractat de Fontainebleau (1807), pel qual 

Espanya admetia que un exèrcit francès entrés al seu territori pels Pirineus amb 

l’objectiu militar de la invasió de Portugal. 

Gener de 1808 – Les tropes 

napoleòniques iniciaren el seu 

desplegament pel territori 

espanyol. 

Març de 1808 – Motí d’Aranjuez.  

La família reial preparava el seu trasllat al 

sud peninsular. Es produí un motí popular 

contra Godoy. 

Les Abdicacions de Baiona. 

Napoleó obligà a Ferran a 

retornar la corona al seu pare i 

finalment a ambdós a cedir-la 

al propi Napoleó. 

Napoleó convocà Corts a 

Baiona, on es va proclamar 

l’Estatut de Baiona, de signe 

liberal i modernitzador. 

El 2 de maig de 1808 el poble de Madrid es rebel·là contra els francesos i 

començà la resistència violenta als invasors, que reprimiren durament els 

moviments que es van escampar per tot el país.  

Una part dels funcionaris i dels 

intel·lectuals van donar suport 

a aquest nou règim de clar 

signe liberal i il·lustrat: els 
“afrancesats”.  

El rei destituí Godoy i després abdicà en el 

seu fill Ferran. Napoleó convocà ambdós 

a Baiona per “resoldre” el conflicte creat. 
 

Napoleó nomenà nou Rei d’Espanya al 

seu germà Josep I Bonaparte.  

La família reial espanyola es refugià a 

Roma, excepte Ferran, que es va quedar 

a França. 

“Afusellaments del 3 de maig” – 

Inici de la rebel·lió a Madrid i 

posterior extensió a tot els 

territoris del Regne.  

Josep I establí la seva capital, amb 

l’únic suport de les tropes franceses, i 

d’una part de la noblesa cortesana i del 

funcionariat. 

Inici de la Guerra del Francès 
(1808 – 1814)  
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La inesperada resistència popular i les derrotes franceses al Bruc (juny de 

1808), a Bailén (juliol de 1808) o a Los Arapiles (juliol de 1812), obligaren 

l’emperador a ocupar-se personalment de la campanya espanyola i a 

mantenir un important cos d’exèrcit per mantenir la monarquia del seu 

germà fins el 1813. 
 

A partir del maig – juny de 1808, la resistència 

s’organitzà en “Juntas Provinciales de 

Gobierno”, que només reconegueren a Ferran 

VII com a rei legítim i van organitzar la 

resistència als invasors. 
 

L’Església va tenir un paper molt important en la 

resistència des d’un punt de vista antiliberal i 

tradicionalista. 
 

Moltes d’aquestes Juntas 

aconseguiren enviar 

representants a Cadis, 

única zona lliure a la 

península. 

1810 – Les Corts de Cadis 

Es va produir una forta resistència popular i 

espontània a tot el territori, que va posar en 

entredit a les tropes franceses i la seguretat del 

propi Josep I a la seva Cort. 

 Setges de Girona o 

de Saragossa. 

 Partides armades de 

“guerrillers” 

 Fidelitat de part de 

l’Exèrcit a la causa 

antinapoleònica. 

A més, les tropes 

britàniques del gral. 

Wellington va 

desembarcar a Portugal el 

juliol de 1808 i van atacar 

des de les fronteres 

portugueses a l’Exèrcit de 

Napoleó. 

La resistència 

armada va 

prendre la forma 

de “guerrilles” o 

escamots que 

atacaven i 

boicotejaven les 

tropes franceses 

arreu. 
 

A Catalunya, després de 

la caiguda de Girona i 

l’ocupació de tot el 

territori, Napoleó va 

annexionar-la a l’Imperi 

francès i va fer oficial l’ús 

del català. 
 

L’acció guerrillera, l’avenç de l’Exèrcit hispanobritànic i les derrotes militars 

de Napoleó a Europa van provocar el replegament de les tropes franceses 

a partir de 1813 i l’abandonament definitiu del rei Josep I Bonaparte de 

Madrid el juny de 1813. 
 


