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inici RF

• Oposició del tercer estat a l’absolutisme
• Crisi econòmica i financera
• Revolta de la noblesa contra la reforma fiscal
• Convocatòria dels Estats Generals

Assemblea 
Nacional 
Constituent 
(1789-1792)

• El tercer estat es constitueix en Assemblea Nacional (20 juny)
• 14 de juliol del 1789: presa de la Bastilla
• Abolició del règim feudal i Declaració de Drets
• Revolta antisenyorial (Gran Por)
• Constitució de 1791
• Grans reformes

Assemblea Legislativa 
(1791-1792)

• Lluita contra els focus revolucionaris
• Els radicals exigeixen que s’implanti una república
• Fuga de Varennes (juny 1791)

Convenció
(1792-1795)

• Abolició de la monarquia i proclamació de la república (IX.1792)

• Convenció girondina

• Convenció jacobina

• Execució de Lluís XVI
• Guerra contra la coalició europea

• Radicalització
• Constitució de 1793
• Mesures revolucionàries (Terror)

Directori
(1795-1799)

• Reacció moderada i fi de les reformes jacobines (Termidor)
• Constitució de 1795
• Pes de l’exèrcit

causes

• 1760, males collites: pugen preus i el descontentament popular
• Burgesia: marginació política
• Crisi financera: grans despeses de l’Estat i la cort
• Necessari reforma fiscal: oposició dels nobles
• Influència de les idees il·lustrades
• Existència del model polític anglès i nord-americà

Revolució
francesa

Napoleó
(1799-1814)

• Cop d’Estat del 18 de brumari (1799). Napoleó, cònsol
• Ordre, estabilitat i reformes legals (Codi civil, Concordat)

Consolat
(1799-1804)

• Napoleó, emperador (1804)
• Expansió per Europa: Imperi Napoleònic
• 1808: Espanya i 1814: Rússia, provoca la fi
• 1815: Derrota a Waterloo. Desterrat a l’illa de Santa Helena

Imperi
(1804-1814)
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• Rússia, Regne Unit, Prússia i Àustria
• Dret d’intervenció: Santa Aliança
• Nou mapa europeu
• Dues forces d’oposició: nacionalisme i liberalisme

• Contra l’expansió de Napoleó i les idees liberals
• Retorn a l’absolutismeRestauració

(1815-1848)
• Congrés de Viena (Metternich)

1820
Revolucions 

liberals

• Espanya i Itàlia. Intervenció de la Santa Aliança

1830 • Revolució a França. Monarquia liberal: Lluís Felip d’Orleans
• Independència de Bèlgica

1848 • Revolució a França: burgesa (febrer) i popular (juny)
• Expansió per Europa: primavera dels pobles

contra

Nacionalisme

Idea de nació

Processos 
d’unificació

• Liberal: principi de sobirania nacional
• Conservadora: esperit nacional per damunt dels individus

• Itàlia
• Monarquia de Savoia: origen de la unificació
• Protagonistes: Cavour i Garibaldi
• 1861: Víctor Manuel proclamat rei d’Itàlia

• Alemanya
• Unió duanera (Zollverein)
• Prússia: Biscmarck.
• Guerra contra Àustria (1866)
• Guerra contra França (1870)
• Guillem I, Káiser. Inici del II Reich alemany


