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LA REVOLUCIÓ FRANCESA (1789-1814) 

 

 
Les fases de la Revolució Francesa 

1. La revolta dels privilegiats 

Situació de crisi econòmica i de fallida de la Hisenda francesa. 

Convocatòria dels Estats Generals pel rei Lluís XVI (per la proposta 

del ministre Necker que els privilegiats paguin impostos). 

Conflicte del vot (per “braços” o per diputats) 

Separació del Tercer Estat (braç ciutadà) i constitució de 

l’Assemblea Nacional (20 de juny de 1789) 

Revolta popular a Paris (presa de la Bastilla, 14 de juliol) i revoltes 

antisenyorials al camp (la “Gran Por”). El Rei va haver d’acceptar 

la constitució de l’Assemblea Nacional. 

  

1789 

2. La Revolució burgesa 

Etapa de l’Assemblea Nacional. Domini dels “girondins” (burgesia 

moderada). 

L’Assemblea va abolir el feudalisme l’agost de 1789, i començà a 

treballar per fer de França una monarquia constitucional i 

configurar un nou Estat liberal sota els principis de la Il·lustració. 

La Constitució fou aprovada el 1791, sota els principis de la igualtat 

davant la llei, la divisió de poders i la sobirania nacional (amb 

sufragi restringit). 
 

La nova Constitució va comportar: 

 L’abolició dels privilegis propis de la societat estamental. 

 La igualtat davant la llei i davant els impostos. 

 La creació de la Guàrdia Nacional (un exèrcit nacional). 

 L’expropiació dels béns de l’Església. 

 Garanties contra l’arbitrarietat jurídica ... 
 

El règim burgès d’aquest període va tenir dos fronts d’oposició: 

 La noblesa, l’Església i el propi monarca, que conspiraven 

per retornar a l’Antic Règim. Detenció del Rei a Varennes (juny 

de 1791) 

 Els sectors populars, decebuts per la manca de reformes 

democràtiques més radicals i socialment més igualitàries. 
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4. L’etapa del Directori. (la “República burgesa”) 

La caiguda del règim jacobí i l’execució dels seus màxims 

dirigents van retornar el poder als sectors més conservadors de la 

burgesia. 

Es constituí un poder executiu col·legiat: el Directori i es va 

començar a elaborar una nova Constitució liberal i moderada. 

Es tornà a limitar el dret de sufragi, i es van posar les bases d’una 

economia liberal i de mercat. 

França va mantenir guerres victorioses contra les seves veïnes 

absolutistes (Àustria, Espanya ...) que comportà un gran prestigi 

per a l’Exèrcit, única institució que semblava garantir l’ordre i la 

seguretat de la nació. (campanyes d’Itàlia, Egipte ...) 

El fracàs de la política del Directori expliquen el suport de la 

burgesia al cop d’Estat del general Napoleó Bonaparte el 1799. 
 

1792-
1794 

5. L’època de Napoleó 

A. El Consolat (1799 – 1804)  

El general Napoleó Bonaparte acapara els poders de l’Estat i es 

proclama Cònsol de la República. 

Reformes i Modernització de l’Estat. 

Unificació i racionalització del sistema jurídic (Codi Civil). 

Reforma i racionalització de la Hisenda i de l’ensenyament. 

 

B. L’Imperi (1804-1814) 

Napoleó es proclama Emperador de França 

Idea d’Imperi i d’unitat europea sota els principis del liberalisme. 

Guerres pel domini d’Europa (des de Rússia a Espanya) 

Derrota i exili de Napoleó (1814) 

3. L’etapa jacobina o de la Convenció. (el “Terror”) 

La traïci  La detenció del Rei i la invasió de tropes estrangeres va fer  caure el 

règim dels girondins i donà el poder als sectors més radicals, 

partidaris d’una revolució democràtica i social: els jacobins, que 

tenien el suport de les classes populars urbanes (els “sans-

culottes”). 

Nova Constitució de 1793: 

 Sufragi universal (dret de vot a tots els homes majors d’edat) 

 Lleis de protecció social i d’intervenció estatal sobre 

l’economia 

Es va crear un fort exèrcit popular que va derrotar els estrangers.  

Els tribunals contrarevolucionaris imposaren un règim de Terror 

(execució de la família reial, 1792), que va portar a un règim 

dictatorial en mans de Robespierre, fins al cop d’Estat de 1794. 
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