
FASES DA REVOLUCIÓN FRANCESA (1789-1799)

1. Asemblea Constituínte (9 de xullo de 1789-30 de setembro de 1791)
* Grupos políticos:

* Absolutistas ou "negros", partidarios do absolutismo monárquico
* Monárquicos moderados:

a) "Imparciais", partidarios dun sistema político similar ó británico
b) "Constitucionais", defensores dun sistema con Parlamento e 
    Goberno responsable

* "Demócratas" ou "Patriotas", favorables á instauración da República:
a) Xirondinos, partidarios dunha estructura federal de Estado

 b) "Xacobinos" ou "montañeses", partidarios do centralismo
* Hebertistas e "iguais" de Babeuf, defensores dun vago concepto de 
 sociedade comunista

* Labor lexislativo:
* Creación dunha Admon. descentralizada, coa división en Departamentos 
* Reforma do exército en base ó reclutamento voluntario e legalización da
 Garda Nacional
* Supresión dos impostos indirectos e reducción dos directos a tres:

contribución rústica, contribución mobiliar e Patente (grava aos 
 comercios e industrias)
* Aprobación da Constitución Civil do Clero
* Nacionalización dos bens da Igrexa
* Establecemento da división de poderes e voto censatario

2. Asemblea Lexislativa (outubro de 1791 a agosto de 1792)
* Abril de 1792: declaración de guerra a Austria e a Prusia
* 20 de setembro de 1792: victoria de Valmy sobre as tropas prusianas

e disolución da Asemblea por enfrontamentos coa Comuna de París

3. Convención Xirondina (setembro de 1792-xuño de 1793)
* Xuizo a Luis XVI, que é condeado á guillotina (xaneiro de 1793)
* Formación da 1ª Gran Coalición contra Francia (Austria, Prusia e Cerdeña, 
 á que máis tarde se suman España, Inglaterra, Holanda, Rusia e os

príncipes alemáns e italianos)
* Revolta contrarrevolucionaria en La Vendée

4. Convención Xacobina ou Montañesa (xuño de 1793-xullo de 1794)
* Votación dunha nova constitución (Constitución do ano I), proclamada o 10 de agosto:

a) Na Convención (asemblea republicana) reside a vontade nacional
b) O Comité de Saúde Pública, de 9 a 12 membros, ten o poder executivo
c) O Tribunal Revolucionario xulgaba ós sospeitosos de conspiración contra

a República
* Época do Terror: político, económico e ideolóxico
* Robespierre, home forte do goberno

5. Reacción termidoriana e creación do Directorio (1794-1799)
* Elaboración dunha nova constitución, chamada do ano III, que entraría en vigor en 1796:
 a) Voto censatario

b) Poder lexislativo bicameral: Consello dos Anciáns e Consello dos Cincocentos
c) Poder executivo residente en 5 Directores elexidos polo Consello dos Anciáns
  a partir dunha lista presentada polos Cincocentos

* Sublevación dos monárquicos en setembro, amagada por Napoleón
* Asinamento da paz con Prusia, Holanda e España
* 1797: Asinamento da paz de Campoformio con Austria, que lega Bélxica a Francia e 

abandona Piamonte
* Golpe de Estado do 18 de brumario (3 de novembro) de 1799: creación dun consulado

tripartito, con Bonaparte, Sièyes e Ducos



O IMPERIO NAPOLEÓNICO

1. O Consulado (1799-1804)
* Política de pacificación interior que favorece o regreso de moitos exiliados
* Novo Concordato coa Santa Sé (1801):

a) Recoñecemento do catolicismo como relixión maioritaria dos franceses,
     aínda que se renuncia á súa proclamación como relixión oficial do Estado

b) O pontífice abondona toda reivindicación sobre os bens posuídos pola
    Igrexa no Antigo Réxime e que foran vendidos
c) Bispos e cregos reciben o tratamento de funcionarios

* Código Civil (1804)
a) Conságrase o dereito á propiedade
b) Libre competencia económica
c) Mantemento do divorcio, aínda que o ideal de familia proclamado 
    consagra a autoridade do pai e a obediencia da muller respecto ó seu marido

* Creación da Lexión de Honor (1802), destinada a recompensar os servizos 
 eminentes ó Estado nos eidos civil e militar
* Reforma do ensino, especialmente no secundario
* A Constitución do ano X (1802) proclama o Consulado vitalicio de Bonaparte e

reforza o seu poder, xa que acumula lexislativo e executivo
* Tratado de Amiens (1802) con Inglaterra, que ve recoñecidas as súas posesións en

Ceilán

2. O Imperio (1804-1814)
* Constitución do ano XII (1804): proclamación de Napoleón como Emperador
* En 1803 reanudárase a guerra con Inglaterra, que consigue a victoria en 

Trafalgar (1805)
*  Na guerra coas outras potencias europeas, Napoleón obtén éxitos notables:

a) Victoria de Austerlitz (1805) sobre Austria e asinamento da paz de Presburgo,
    pola que Austria renuncia a toda influencia en Italia e no Adriático
b) Creación da Confederación do Rhin, dende Francfort a Bavaria, e da 
    que Bonaparte se nomea "Protector"
c) Tratados de Tilsit con Prusia e Rusia (1807): Prusia queda moi mermada,
    perdendo a metade dos seus territorios e habitantes en beneficio de Francia

* Imposición do bloqueo continental a Inglaterra dende 1806, consistente en pechar
os portos europeos ó comercio inglés

* 1807-1808: Conquista de Lisboa e comenzo da incursión en España
* 1810-1811: Momento de máxima extensión do imperio napoleónico
* 1812: Invasión de Rusia e desastre do Gran Exército
* 1808-1814: Guerra da independencia española, con sucesivos reveses para as 

tropas napoleónicas
* 1813: Formación da alianza antifrancesa entre Prusia, Rusia, Austria e Gran Bretaña
* 1814: Derrota dos exércitos franceses:

a) Tratado de Fontainebleau, que obriga a Napoleón a abdicar e concédeselle a
    illa de Elba
b) Tratado de París (30/V/1814), polo que Francia é reducida ás súas fronteiras 
   de 1792

3. Os cen días (1815)
* Derrota de Waterloo
* Asinamento do segundo tratado de París (20/XI/1815), polo que os aliados impoñen:

a) Indemnizacións de guerra
b) Ocupación por tres anos de diversas prazas fortes
c) Recorte territorial

* Exilio de Napoleón en Santa Helena
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