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França  

La història 
 
 
La gran nació (1789-1815) 
La reunió dels estats generals derivà cap a una onada revolucionària 
que posà fi a l'antic règim . El rei capitulà davant el tercer estat 
(assemblea nacional constituent) i la revolta del poble de París (14 de 
juliol). Els pagesos obtingueren (Grande Peur) la fi del règim feudal. 
França s'organitzà en departaments. El rei esdevingué rei dels 
francesos, amb la il·lusió que la revolució ja era acabada. La 
declaració dels drets donà la imatge d'una revolució pacífica, 
igualitària, universalista, que, sota una terminologia progressista, 
reprengué el centralisme monàrquic i amagà un nacionalisme 
delirant, en nom de la mística de la superioritat de la cultura burgesa 
francesa. El sufragi censatari revelà de fet una dictadura burgesa. 
L'esquerra girondina engegà contra Europa una croada imperialista, 
inici de vint anys de guerres. Les derrotes causaren la caiguda de la 
monarquia (1792) i l'execució de Lluís XVI. Els girondins, burgesos 
moderats, que toparen amb l'oposició dels montagnards, petits 
burgesos demòcrates (jacobins), aliats amb els sansculottes, foren 
derrotats. La Convenció Nacional, amb Robespierre, féu una política 
de salvació pública (el Terror), que aconseguí de vèncer els enemics 
exteriors, i Robespierre eliminà els seus adversaris. Privat de suport 
popular, fou liquidat pels moderats (1794) , els quals reprengueren el 
poder, després d'haver-se alliberat de les pressions populars. 
Amenaçat pels regalistes i pels jacobins, el Directori es mantingué 
mitjançant cops d'estat i inicià una política d'expansió (repúbliques 
germanes) que dreçà Europa contra França i serví per al prestigi dels 
generals vencedors. Un d'ells, Bonaparte, assumí el poder (1799). 
Convertit en primer cònsol, transformà França en un estat modern 
centralitzat (codi civil) i instal·là un imperi autoritari. Napoleó I, últim 
dèspota il·lustrat, sostingué la indústria, però començà de nou una 
política d'agressió bèl·lica. Una forta població, la qualitat de l'exèrcit i 
el geni militar de Napoleó feren possibles les victòries. El blocatge 
d'Anglaterra portà al domini d'Europa. França s'annexà països, i 
arribà a tenir 162 departaments. Els francesos lluitaren d'Espanya a 
Rússia. Contra l'imperialisme francès es desvetllà el sentiment 
nacional (guerra contra Napoleó, a Espanya). La Grande Armée fou 
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destruïda a Rússia, i els països aliats envaïren França. Napoleó abdicà 
(1814), i fou restaurada la monarquia. Lluís XVIII establí un règim 
constitucional limitat. Tanmateix, Napoleó tornà ; però, vençut a 
Waterloo (1815), fou deportat a Santa Helena.  

 
Monarquia i República (1815-70) 
Els Borbó hagueren d'aixecar un país vençut en el qual la burgesia 
havia consolidat el seu poder. Després del Terror Blanc, manaven els 
moderats, i mort Lluís XVIII, els ultres que amenaçaven les llibertats. 
Carles X agreujà aquesta política a favor de l'aristocràcia, la qual cosa 
originà la Revolució del 1830. Lluís Felip I es convertí en rei de la 
burgesia. Fou duta a terme la conquesta d'Algèria, i Guizot no féu cap 
reforma, seguint la tàctica de l'estabilitat en la inèrcia. Amb la crisi 
econòmica, es produí la Revolució del 1848 i la proclamació de la 
Segona República, que començà amb una fase democràtica (sufragi 
universal, dret al treball). La burgesia, per por dels socialistes, esclafà 
els obrers parisencs, i el partit de l'ordre triomfà. Elegit president 
Lluís Napoleó Bonaparte, mitjançant un cop d'estat (1851), es 
proclamà emperador i basà el nou règim en l'exèrcit, l'Església i la 
burgesia. Napoleó III instituí el lliure canvi i procurà debades d'unir 
liberals i obrers (dret de vaga). La gran florida industrial, basada en 
el carbó, afavorí el nord del país. França disposà d'una xarxa bancària 
i ferroviària centralitzada. París s'embellí i la burgesia es féu rica. 
Després de ruïnoses guerres (Crimea, Mèxic), hom féu la guerra a 
Prússia: fou el desastre, la caiguda del règim (1870) i la proclamació 
de la tercera república francesa.  
 

Declaració dels Drets de l'Home i 
del Ciutadà  

Text votat per l'assemblea constituent francesa el 26 d'agost de 
1789. La seva redacció recollia la influència de la declaració 
d'independència dels EUA (1776) i del pensament dels filòsofs del s 
XVIII. Proclamà la igualtat de tots els homes (article 1), i també els 
seus drets naturals i inalienables, que són la llibertat, la propietat, la 
seguretat i la resistència a l'opressió (article 2). Declarà la 
preeminència de la sobirania de la nació, afirmà que la llei havia 
d'ésser l'expressió de la voluntat general (article 6), instaurà la 
llibertat d'opinió, d'impremta i religiosa, establí la separació de poders 
i, en el darrer article, insistí en la inviolabilitat del dret de propietat. 
Fou utilitzada com a preàmbul de la constitució del 1791 i tingué una 
gran influència en tots els moviments posteriors d'alliberament de 
l'absolutisme.  
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la Bastilla  

fr: la Bastille 
 
Fortalesa de París construïda al s XIV i enderrocada durant la 
Revolució Francesa. El cardenal Richelieu començà a utilitzar-la com a 
presó per a reus il·lustres o aristòcrates. El 14 de juliol de 1789, en 
un dels episodis més destacats de la Revolució Francesa, la Bastilla, 
símbol de l'absolutisme reial, fou assaltada i presa pel poble de París. 
La diada del 14 de juliol, aniversari d'aquest fet, fou declarada festa 
nacional l'any 1880.  

sans-culotte*  

Nom donat a cadascun dels revolucionaris provinents dels estaments 
populars, durant la Revolució Francesa. El nom prové del fet que van 
adoptar, a partir del 1792, el pantalon llarg de ratlles en lloc de la 
culotte o calça curta, que consideraven un símbol de l'antic règim. 
D'ideologia democràtica i radical, participaren activament en els 
aldarulls revolucionaris, i llur influència fou notable en el període 
jacobí (1793-94). En iniciar-se la Reacció termidoriana (1795), 
perderen influència i foren neutralitzats definitivament per Napoleó 
(1799).  

jacobinisme  

Teoria política dels jacobins. Fou la tendència política radical i 
extremista de la burgesia, especialment de la petita burgesia, 
caracteritzada per la seva defensa a ultrança de la democràcia formal 
(utòpica i abstracta), encarnada en la "sobirania nacional" i que 
tingué com a conseqüències l'antimilitarisme social emmascarador de 
les oposicions de classe i molt sovint l'individualisme enfront dels 
abusos del poder estatal. A més dels jacobins pròpiament dits, els 
republicans francesos del 1848 i el 1871, els radicals britànics, els 
demòcrates nord-americans d'A&Jackson i l'ala esquerra del 
Risorgimento italià (especialment els garibaldins) poden ésser 
considerats representants d'aquest jacobinisme, com també, més 
modernament, els radicals sud-americans de la fi del s XIX i el 
començament del XX, el Partido Radicalsocialista a Espanya i, a 
Catalunya, Acció Catalana i, sobretot, Esquerra Republicana de 
Catalunya.  

 



Vocabulari bàsic, SOC IV 0809 4 

girondí -ina  

Dit del membre d'un grup polític de la Revolució Francesa que actuà a 
l'Assemblea Legislativa i a la Convenció. Els girondins provenien de la 
burgesia enriquida pels béns comunals. El nom els venia del fet que 
tenien diversos diputats del districte de la Gironda. Llurs caps foren 
Brissot, Condorcet, Vergniaud, Gensonné i Guadet, entre altres. Feren 
perseguir els contrarevolucionaris i votar les lleis contra els emigrats i 
el clericat refractari (1791). Formaren un govern efímer, dirigit per 
Dumouriez (març del 1792), i en formar-se la Convenció (setembre) 
constituïren el grup moderat; defensaven la propietat, el 
lliurecanvisme i la república il·lustrada i temien el poble de París. Pel 
novembre foren eclipsats pels montagnards —radicals—, i la 
deserció de Dumouriez (abril del 1793) inicià llur caiguda, que 
culminà amb llur expulsió de la Convenció (juny) i llur persecució.  

Convenció Nacional  

Assemblea constituent que governà França des del 21 de setembre 
de 1792 fins al 25 d'octubre de 1795. Successora de l'Assemblea 
Legislativa, era composta per 749 diputats electes. Encarregada de 
redactar una nova constitució, proclamà la Primera República 
Francesa el mateix 21 de setembre. Pel desembre de 1792 obrí un 
procés contra Lluís XVI, que fou condemnat a mort. Aquest judici 
oposà definitivament els dos partis predominants, els girondins i els 
muntanyencs, que es disputaven per aconseguir els diputats 
independents, anomenats "els de la plana". Les primeres victòries 
franceses sobre els aliats afavoriren els girondins, però la derrota de 
Neerwiden (març de 1793), la retirada de Bèlgica i la traïció del 
general Dumouriez en comprometeren la situació. La Convenció 
hagué d'enfrontar-se alhora amb la primera coalició antirepublicana, 
amb l'aixecament reialista d'algunes regions, sobretot la Vendée, i 
amb l'agitació interna. Per inspiració dels jacobins, foren creats un 
Tribunal Revolucionari (març del 1793) i un Comitè de Salvació 
Pública (abril del 1793). La revolta del 2 de juny de 1793 donà el 
poder als jacobins, que desencadenaren el Terror i proclamaren 
una nova constitució. La invasió fou vençuda, però augmentaren la 
repressió, les execucions i la crisi econòmica. El 27 de juliol de 1794 
(9 de termidor) Robespierre fou enderrocat pels moderats de "la 
plana", que amb l'ajut de l'exèrcit eliminaren la influència jacobina 
dins la Convenció. Els termidorians recuperaren la col·laboració 
girondina, optaren per la moderació a l'interior i l'agressió a l'exterior 
i proclamaren una nova constitució (setembre del 1795). L'1 
d'octubre Bèlgica fou reincorporada a França, i el dia 5 fou sufocada 
una revolta reialista. Vint dies més tard la Convenció fou dissolta.  
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club dels Jacobins  

Agrupació política francesa. Creada el 1789 a Versalles, tingué 
diversos noms, però hom la conegué pel de club dels Jacobins pel fet 
d'haver instal·lat la seva seu, a París, en un convent de dominics, 
coneguts popularment com a jacobins. Inicialment fou un club 
parlamentari moderat (hi figuraren des de Mirabeau fins a Lafayette), 
però el 1792 el dominaren els republicans radicals, com Robespierre, 
Saint-Just, Pétion, etc, cosa que provocà la sortida del grup 

girondí, que des d'aleshores fou el seu enemic declarat; no obstant 
això, a la seva esquerra figurà encara el Club dels Cordeliers. La 
seva línia política preconitzava en teoria una França de petits 
propietaris i productors independents inspirada en els principis de 
Rousseau de democràcia directa; però a la pràctica, després de maig-
juny del 1793, quan s'emparà del poder com a grup dominant dins 
els montagnards, es convertí en portaveu del "despotisme de la 
llibertat", fins al punt de prohibir tota organització política que no 
tingués, d'una manera o altra, lligams de filiació amb ella (maig del 
1794). Després del cop d'estat de termidor (juliol del 1794) fou posat 
fora de la llei, però reflorí en diverses ocasions, fins a la seva 
definitiva dissolució, per l'agost del 1799.  

Club dels Cordeliers  

Un dels clubs polítics de la Revolució Francesa. Fundat el 1790 a 
París, era anomenat "Societat dels amics dels drets de l'home i del 
ciutadà", i es reunia en un antic convent de franciscans, anomenats 
popularment cordeliers. Els seus membres eren d'origen popular i 
exigien l'aplicació de la democràcia directa, l'acció revolucionària, la 
igualtat absoluta, la persecució del clericat refractari, etc. El club 
dirigí els fets republicans del juliol del 1791, però el seu radicalisme, 
particularment a partir de la fi del 1792, topà amb la política de 
Robespierre. Tement l'excessiva influència del club, el Comitè de 
Salvació Pública en féu detenir i guillotinar (març-abril del 1794) els 
dirigents, tant els més radicals (Hébert), primerament, com els 
moderats (Danton i Desmoulins), després, i eliminà de la Convenció 
llurs partidaris, els quals foren absorbits pels jacobins.  

Comitè de Salvació Pública  

Òrgan de govern col·lectiu que regí França de l'abril del 1793 al juliol 
del 1794. L'elecció, per la Convenció, dels seus membres —
primerament 9, i després 12— esdevingué una simple formalitat, i el 
Comitè, per sobre l'Assemblea, acabà imposant dictatorialment la 
voluntat revolucionària de París a la resta del territori. Hom distingeix 
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el primer Comitè de Salvació Pública, dominat per Danton, del segon 
o Gran Comitè de Salvació Pública (a partir de juliol-agost de 1793), 
que acomplí, amb l'ajut de dotze comissions executives, una labor 
ingent. Comprenia un grup polític: Robespierre, assistit per Couthon i 
Saint-Just (el "triumvirat"), a més de Barère, Billaud-Varenne i Collot 
d'Herbois i un grup de tècnics, com Carnot (guerra), Prieur de la Côte 
d'Or (armament), Jean-Bon Saint-André (marina militar), Lindet 
(proveïments). Contra la crisi econòmica, extremà el racionament, el 
control dels preus i l'eliminació dels acaparadors. Contra els enemics 
interiors, practicà el règim del terror (execució de 
contrarevolucionaries, dantonistes, hebertistes), suprimí les llibertats 
de culte i de premsa, portà a cap la descristianització, implantà el 
calendari revolucionari i el culte a la deessa Raó, i, sobretot, en un 
intent de centralització absoluta, encarregà a un centenar de 
representants la missió d'imposar la seva política als departaments. 
Contra els enemics de l'exterior que havien envaït França, portà a cap 
la mobilització general, la fabricació d'armaments, l'organització dels 
exèrcits, tots els quals fets permeteren de redreçar la situació i 
d'emprendre la quarta etapa, victoriosa, de la guerra. Després de 
termidor i de l'execució de Robespierre i els seus, el Comitè perdé 
una gran part de les atribucions, que retornaren a la Convenció; i 
quan aquesta s'extingí, el 1795, desaparegué amb ella. Envers 
Catalunya, el Comitè de Salvació Pública, en un primer intent definit 
per Couthon, havia previst una política d'atracció dels habitants amb 
vista a la possible creació d'una "república germana" catalana. Però, 
llevat d'algunes proclames i amb la introducció de propaganda, tant 
els representants del Comitè als Pirineus Orientals (Cassanyes, Fabre, 
Gaston, llurs successors Milhaud Soubrany, i, després de termidor, 
Delbrel, Vidal) com els generals de l'exèrcit francès adoptaren, a 
remolc dels esdeveniments, una línia d'acció més pragmàtica i que es 
reduí ben sovint, paral·lelament amb la repressió terrorista al 
Rosselló, a l'explotació del país en tots els fronts: ocupació 
provisional d'Andorra, annexió de la Vall d'Aran, dominació de la 
Cerdanya, incursions a l'Urgellet i al Ripollès, guerra sense quarter a 
l'Empordà.  

 
Joseph Fouché  

Le Pellerin, Bretanya 1759 - Trieste 1820  
 
Polític francès. Durant la Revolució Francesa afavorí les mesures més 
extremistes dels jacobins. Cap de policia durant el Directori, 
col·laborà amb Napoleó Bonaparte en el cop d'estat del 1799. 
Napoleó I el conservà en el càrrec i el nomenà ministre de l'interior, 
senador i duc d'Òtranto. Fou governador d'Il·líria (1813) i després de 
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la caiguda de l'emperador (contra el qual conspirà) fou ministre de 
Lluís XVIII. Tornà amb Napoleó durant els Cent Dies (1814), i el 1815 
fou ambaixador de Lluís XVIII a Saxònia; però el 1816, acusat de 
regicidi, es retirà a Trieste.  

els Cent Mil Fills de Sant Lluís  

Nom amb què és conegut l'exèrcit comandat per Lluís Antoni de 
Borbó, duc d'Angulema, que el 1823 penetrà a Espanya per tal de 
posar fi al règim constitucional i de restaurar la monarquia 
absoluta de Ferran VII. La intervenció d'aquest exèrcit francès (un 60 
000 homes), dividit en cinc cossos, procedia dels acords presos per 
les potències de la Santa Aliança al Congrés de Verona (1822). A les 
forces franceses s'uní l'exèrcit de voluntaris reialistes (uns 30 000 
homes) comandats pel general Quesada, el comte d'Espanya i el baró 
d'Eroles. L'actitud poc resistent dels generals liberals, López 
Ballesteros a Aragó i el comte de la Bisbal a Castella, facilità 
l'avançada d'Angulema (que havia penetrat el 7 d'abril a la Península 
Ibèrica pel Bidasoa), el qual entrà a Madrid el 23 de maig. Per l'agost, 
Morillo capitulà a la Corunya sense resistència, i els francesos 
obtingueren, el 30 d'aquell mes, una victòria decisiva al Trocadero 
(Cadis), on s'havia retirat el govern liberal amb el rei. Els 
bombardeigs de l'esquadra francesa (setembre) i el suborn exercit 
sobre els diputats espanyols contribuïren a la rendició final. L'1 
d'octubre Ferran VII es reuní al Puerto de Santa María amb el duc 
d'Angulema i pactà amb els francesos les condicions per a posar fi a 
les hostilitats. Als Països Catalans la resistència fou molt més dura. El 
quart cos de l'Exèrcit dels Pirineus, comandat pel mariscal Moncey, 
havia passat la frontera catalana el 14 d'abril amb 18 000 homes, 
ajudat per les forces absolutistes del baró d'Eroles (8 000 homes), 
que s'enfrontaren a les forces liberals del general Espoz i Mina (20 
000 homes), les quals lluitaren aferrissadament. La derrota de la 
Legió Liberal Estrangera al combat de Llers i la defecció del general 
Milans del Bosch, que defensava Tarragona, decidiren la campanya a 
favor dels invasors. Encara Espoz y Mina intentà de contraatacar el 
juny i ocupà part de la Cerdanya. Barcelona, centre de la resistència, 
capitulà el 4 de novembre de 1823 i restà ocupada per l'exèrcit 
francès fins el 1827. València encara resistí fins al juny del 1824.  

Georges Jacques Danton  

Arcis-sur-Aube, Xampanya 1759 - París 1794  
 
Polític francès. Procurador del consell del rei del 1785 al 1791; des 
del 1789 s'arrenglerà entre els revolucionaris: membre de la guàrdia 
nacional, president del districte dels Cordeliers, membre del club del 
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mateix nom (1790), membre del departament i de la comuna de 
París (1791). La seva actuació fou sovint contradictòria i fou acusat 
de vendre's a la cort; d'altra banda, la seva manca de línia política 
era també determinada per la seva exuberant personalitat, feta 
alhora d'anhel de plaers i de bonhomia, de peresa per a l'acció i 
d'exaltació davant els moviments populars (cosa que provocava el 
desfermament de la seva oratòria), de pragmatisme i de fidelitat als 
amics. Així, bé que reaccionà furiosament quan el rei fugí a Varennes, 
s'escapolí immediatament abans de l'escopeteig del Camp de Mart 
(juliol del 1791), potser perquè preconitzava una solució orleanista, 
fallida. Col·laborà en la preparació del moviment d'agost del 1792; 
però, en plena efervescència, se n'anà a Arcis. Després del 10 
d'agost, fou nomenat ministre de justícia i, de fet, governà França: 
alhora que aconseguia la mobilització de la nació, intentava 
negociacions de pau, permetia les matances de setembre i utilitzava 
per a finalitats mai no explicades els diners de l'estat. Fou elegit 
membre de la Convenció (setembre) i, després de dimitir (octubre), 
es convertí, amb Marat i Robespierre, en un dels triumvirs de la 
Muntanya: el més moderat i contradictori, tant pel que fa a la guerra 
(predicava les "fronteres naturals", però negociava amb l'estranger; 
és molt obscura la seva relació amb el traïdor Dumoriez) com en 
l'actitud envers els girondins (en alguns moments semblava dirigir la 
Plana com una força autònoma), i també en el procés contra el rei 
(probablement volia salvar-lo, però votà la seva mort). En ésser 
format el Comitè de Salvació Pública (abril del 1793), el dirigí: en la 
revolta antigirondina de maig-juny intentà de contemporitzar, cosa 
que també féu amb el consegüent aixecament federalista; tampoc no 
aconseguí la pau, ni mitjançant pactes ni mitjançant batalles. 
Finalment, fou destituït (juliol); aleshores propugnà que el Comitè es 
convertís en el govern revolucionari (agost), però quan, pel 
setembre, li proposaren de tornar a formar-ne part, s'hi negà i 
s'instal·là a Arcis fins a la fi de novembre. En tornar a París, adoptà 
una actitud antiterrorista contra els hebertistes i contra el mateix 
Robespierre, encapçalant el grup dels "indulgents"; i encara insistí en 
una pau negociada, quan el govern era totalment compromès en una 
guerra revolucionària. Això, i el fet que els seus amics (cal destacar-
hi Desmoulins) fossin barrejats en l'anomenada "conspiració de 
l'estranger" i en els negocis bruts de la Companyia de les Índies, 
provocà la seva detenció (30 de març de 1794), el seu judici (en el 
qual no es pogué defensar) i la seva mort (5 d'abril).  

calendari republicà  

Calendari decretat com d'ús obligatori a França per la Convenció el 24 
d'octubre de 1793. Perdurà fins que Napoleó en decretà l'abolició i 
reintroduí el gregorià a partir de l'u de gener de 1806. Hom prengué 
el 22 de setembre de 1792, dia de l'equinocci de tardor, la data de la 
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proclamació de la República, com a començament d'una nova era, i 
fou decretat que l'any civil comencés per l'equinocci de tardor. L'any 
era dividit en dotze mesos, tots de 30 dies: Vendemiari, Brumari i 
Frimari (tardor); Nivós, Pluviós i Ventós (hivern); Germinal, Floreal i 
Pradal (primavera); Messidor, Termidor i Fructidor (estiu). Els dies 
del mes eren dividits en tres dècades. Després del darrer dia del mes 
de Fructidor eren col·locats cinc dies suplementaris per obtenir un 
any de 365 dies; cada quatre anys, en comptes d'afegir-hi cinc dies, 
hom n'hi afegia sis. Fou vigent al Rosselló i també a la zona del 
Principat ocupada, durant la Guerra Gran, per les tropes franceses de 
la Convenció (1794-95), igualment com en altres territoris sota 
control republicà.  

guerra de Vendée  

Insurrecció contrarevolucionària que tingué lloc a la regió francesa de 
Vendée (1793-94). La causa immediata fou una lleva general, que 
incidí en el descontentament popular per la venda dels béns 
nacionals. El moviment aglutinà camperols, burgesos i aristòcrates 
reialistes, i fou atiat pels sermons dels capellans refractaris. Els 
insurrectes venceren a Châtillon-sur-Sèvres i a Vihiers, però foren 
derrotats a Nantes, Graville, Angers, Le Mans i Savenay, i, sotmesos 
a una repressió sagnant, s'acolliren a l'amnistia termidoriana.  

el Terror  

Període de la Revolució Francesa que va des del setembre del 1793 al 
juliol del 1794, durant el qual els jacobins, dirigits per Robespierre, 
imposaren un règim dictatorial a tot el país, a través de l'actuació del 

Comitè de Salvació Pública. Un precedent fou l'anomenat "primer 
Terror", pel setembre del 1792, quan es produí una matança 
indiscriminada de presoners contrarevolucionaris, en un clima 
d'excitació per la invasió estrangera del territori francès. La primera 
onada, per l'octubre del 1793, fou provocada pel perill militar contra 
la Convenció; fou el moment de l'execució de Maria Antonieta i de 
nombrosos girondins. La segona onada (el Gran Terror), els mesos de 
juny i juliol del 1794, fou impulsada per Robespierre per tal de 
mantenir-se en el poder. El Tribunal Revolucionari de París en fou 
el gran instrument: ampliada la seva jurisdicció a tota la República, 
foren suprimides les garanties de l'acusat i hom podia dictar només 
dues menes de sentència: llibertat o mort. El Terror, que es 
complementà amb mesures de caire econòmic, finí amb la caiguda de 
Robespierre i l'inici de la reacció termidoriana.  

 



Vocabulari bàsic, SOC IV 0809 10 

Reacció termidoriana  

Cop d'estat que tingué lloc el 9 termidor de l'any II (27 de juliol de 
1794) a la França revolucionària. Aprofitant que els atacs de 
Robespierre contra hebertistes i dantonistes havien debilitat les forces 
revolucionàries, els moderats provocaren la caiguda de Robespierre, 
que fou executat el 10 termidor juntament amb Saint-Just, Couthon i 
d'altres caps jacobins i, amb l'ajut de l'exèrcit, venceren la resistència 
popular de la Comuna de París. El triomf del cop d'estat significà la fi 
del Terror i del domini jacobí a la Convenció Nacional i posà el 
procés revolucionari a les mans dels elements moderats, que 
promulgaren la constitució de l'any III (1795).  

Maximilien de Robespierre  

Arras, Artois 1758 - París 1794  
 
Polític i revolucionari francès. Exercí d'advocat a Arras (1781), on fou 
elegit diputat del tercer estat als Estats Generals (1789). 
Transformats aquests en Assemblea Nacional Constituent, formà part 
de l'oposició democràtica i, influït per les idees de Rousseau, reclamà 
el sufragi universal i defensà la plena democràcia política i social, 
d'acord amb els interessos de la petita burgesia. La seva honestedat i 
vida senzilla li valgueren el sobrenom de l'Incorruptible. Fou president 
del club dels Jacobins (1790), l'evolució democràtica del qual 
impulsà decididament. S'oposà a la política bel·licista dels girondins 

, que creia perillosa sense haver consolidat l'obra revolucionària a 
l'interior del país, i acusà La Fayette de cercar el poder absolut. 
Després de les jornades de l'agost del 1792, augmentà la seva 
influència i esdevingué un dels dirigents principals de la Comuna de 
París. Elegit diputat a la Convenció, dirigí, juntament amb Danton i 
Marat, la política dels jacobins. Fou partidari de l'execució de Lluís 
XVI, de l'eliminació dels girondins i de la creació del Comitè de 
Salvació Pública, del qual fou el màxim dirigent. En satisfer bona part 
de les reivindicacions dels sans-culottes , obtingué llur suport, que 
li permeté d'exercir un poder absolut. Impulsà mesures 
revolucionàries radicals, dominà les insurreccions contra la revolució, 
conjurà el perill exterior i instaurà el culte a l'Ésser Suprem. Aprofità 
la lluita de faccions entre els revolucionaris extremistes per a eliminar 
qualsevol oposició a la seva política, i envià Hébert i Danton a la 
guillotina. Passats, però, els moments de perill, que podien justificar 
les mesures excepcionals, la seva actuació autoritària li féu perdre el 
suport popular i no pogué evitar d'ésser detingut durant el cop d'estat 
del 9 termidor, que ell havia provocat amb les seves amenaces. 
Malgrat ésser momentàniament alliberat per les forces insurrectes de 
la Comuna de París, li mancà decisió i, en ésser novament detingut, 
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intentà de suïcidar-se. Fou guillotinat, juntament amb Saint-Just i 
d'altres dirigents jacobins, el 10 termidor (28 de juliol). Amb la seva 
execució, la burgesia moderada recuperà el control del procés 
revolucionari , que havia passat a mans dels radicals. La vinguda 
d'un Robert (o Roberts) Pierre a Perpinyà, a la tardor del 1791, per 
tal d'introduir al Principat propaganda revolucionària i una traducció 
al català de la constitució francesa, ha fet suposar a alguns 
historiadors que Robespierre en persona hauria pres part en la 
campanya per a atraure's els catalans a la Revolució Francesa. Emili 
Vigo ha demostrat la impossibilitat d'aquesta estada de Robespierre a 
Catalunya.  

Jean-Paul Marat  

Boudry 1743 - París 1793  
 
Revolucionari francès. Estudiant de medicina, es traslladà a 
Anglaterra, on començà també la carrera d'escriptor polític, i es féu 
maçó (1774); ja doctorat (1775), tornà a França. Metge de la guàrdia 
de cos del comte d'Artois (1777), el caire escandalós dels seus escrits 
li féu perdre el càrrec (1783). Dedicat des d'aleshores a la 
propaganda política, el 1789 edità el "Publiciste Parisien" i l'"Ami du 
Peuple". El radicalisme polític de les idees que hom hi defensava i les 
crítiques a Necker, al rei i, més tard, a La Fayette li valgueren 
denúncies, empresonaments i exilis. Identificat amb les necessitats i 
les aspiracions del baix poble i esdevingut ídol de les masses de París, 
formà part dels cordeliers i, més tard, dels jacobins, i fou un dels 
inspiradors i el principal propagandista de la intransigència enfront 
dels girondins. Membre del Comitè de Vigilància de la Comuna de 
París, fou un dels responsables de les matances del 10 d'agost i del 
setembre (1792). Diputat de París a la Convenció, continuà instigant 
les masses de la capital a l'acció revolucionària, mentre teoritzava 
sobre la necessitat de l'exercici directe de la sobirania. El 1793 signà 
la circular dels jacobins de les províncies contra els girondins; aquests 
l'acusaren davant la Convenció, però fou absolt, a causa de la pressió 
popular; pel maig reclamà la suspensió de la Comissió dels Dotze. 
Exercí un paper important en la caiguda girondina, pel juny, i el mes 
següent morí assassinat a la banyera per Charlotte Corday, fervent 
seguidora de la Gironda. Mite revolucionari en morir, passà més tard 
a ésser considerat com a símbol dels excessos revolucionaris.  

Charlotte Corday d'Armont  

Saint-Saturnin-des-Ligneries, Normandia 1768 - París 1793  
 
Revolucionària francesa. D'origen noble, fou educada en els principis 
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de la Il·lustració. Visqué a Caen, on estigué en contacte amb un grup 
de girondins exiliats de París (Petion de Villeneuve, Buzot i, sobretot, 
Charles de Barbaroux) que conspiraven contra la Convenció i el 
Terror i es lliurà a la causa girondina. Es traslladà a París, on decidí 
d'assassinar Marat. El 13 de juliol de 1793 aconseguí que aquest la 
rebés amb l'excusa de facilitar-li informació i l'apunyalà mentre ell 
era al bany. Pocs dies després fou guillotinada.  

Tribunal Revolucionari de París  

Organisme judicial d'excepció creat a París durant la Revolució 
Francesa. Funcionà del 10 de març de 1793 al 31 de maig de 1795, 
per tal de jutjar els contrarevolucionaris i els qui atemptaven contra 
la seguretat pública. Utilitzava procediments sumaríssims, i les 
sentències, que no podien ésser apel·lades, eren executades en el 
termini de 24 hores. El 16 d'abril de 1794 la jurisdicció d'aquest 
tribunal s'estengué a tot el territori de l'estat. Fou un dels 
instruments principals del Terror.  

batalla de Waterloo  

Batalla que tingué lloc el 18 de juny de 1815, en una vasta planura 
prop de la ciutat de Waterloo (Brabant) entre l'exèrcit de Napoleó i 
les tropes aliades angloprussianes a les ordres del duc de Wellington. 
Napoleó, que havia derrotat el mariscal prussià Blücher a Ligny, 
intentà de forçar les línies britàniques abans que aquestes rebessin 
els socors prussians i saxons. Malgrat els esforços de Ney, els 
britànics aconseguiren de resistir els atacs francesos fins a l'arribada 
de les tropes prussianes i saxones de Blücher, que provocaren la 
retirada de l'exèrcit francès. La derrota de Waterloo significà la 
destrucció del poder militar francès, la fi de l'imperi dels Cent Dies i la 
caiguda definitiva de Napoleó.  

els Cent Dies  

Nom donat a l'últim període del regnat de NapoleóI, que començà el 
20 de març de 1815, quan l'emperador arribà a París després 
d'escapar-se de l'illa d'Elba, i acabà el 28 de juny del mateix any amb 
la segona restauració borbònica, deu dies després de la batalla de 
Waterloo.  

 


