
TEXT: Renuncia de Ferran VII 
 
Sa Altesa Reial el príncep d'Astúries s'adherix a la cessió feta pel rei Carles dels seus drets al tron 
d'Espanya i de les Índies en favor de Sa majestat l'Emperador dels Francesos, Rei d'Itàlia i protector 
de la Confederació del Rhin, i renuncia en tot allò que siga menester als drets que té com a príncep 
d’Astúries a l’esmentada corona (...) 
 
Tractat entre el rei Ferran VII i l'Emperador Napoleó; Baiona, maig de 1808 
 
TEXT 
 
He tingut a bé donar als meus amats vassalls l'última prova del meu paternal amor. La seua felicitat, la 
tranquil·litat, i integritat dels dominis que la divina providència tenia posats davall el meu govern han 
sigut durant el meu regnat els únics objectes dels meus constants afanys. Quantes providències i 
mesures s'han pres des de la meua exaltació al tron dels meus augustos majors, totes s'han adreçat a tal 
justa finalitat; i no han pogut dirigir-se a cap altre. Hui, en les extraordinàries circumstàncies en què se 
m'ha posat i em veig, la meua consciència, el meu honor i el bon nom que cal que deixe a la Posteritat, 
exigixen imperiosament de mi que l'últim acte de la meua Sobirania únicament s'encamine a 
l'expressat fi, a saber, a la tranquil·litat, prosperitat, seguretat i integritat de la monarquia del tron de la 
qual em separe, a la major felicitat dels meus vassalls d'ambdós hemisferis. 
 
Així, doncs, per un tractat signat i ratificat he cedit al meu aliat i car amic l'Emperador dels francesos 
tots els meus drets sobre Espanya i Índies; havent pactat que la corona de les Espanyes i Índies ha de 
ser sempre independent i íntegra qual ha sigut i estat davall la meua soberania, i també que la nostra 
sagrada religió ha de ser no sols la dominant a Espanya, sinó també l'única que ha d'observar-se en 
tots els dominis d'esta monarquia. Tingueu-ho entés i així ho comunicareu als altres consells, als 
tribunals del regne, caps de les províncies tant militars com civils i eclesiàstiques, i a totes les justícies 
dels meus pobles, a fi que este últim acte de la meua sobirania siga notori a tots en els meus dominis 
d'Espanya i Índies, i que commogueu i concórreguen que es porten a l'efecte degut les disposicions 
del meu car amic l'Emperador Napoleó, dirigides a conservar la pau, amistat i unió entre França i 
Espanya, evitant desordres i moviments populars, els efectes dels quals són sempre l'estrall, la 
desolació de les famílies, i la ruïna de tots. 
 
Donat a Baiona al palau imperial anomenat del Govern a 8 de maig de 1808. Jo el Rei = al 
Governador interí del meu consell de Castella. 
 
Gaseta de Madrid, divendre 20 de maig de 1808 
 
QÜESTIONS 
 
1. Classifique el text, explicant: tipus de text, circumstàncies concretes en què va ser escrit, destí i 
propòsit pels quals es va escriure. 
2. lndique i explique la idea fonamental i les idees secundàries. 
3. Enquadrament el text en el seu marc històric explicant la relació entre el contingut del text i la 
situació d'Espanya (i internacional) en eixos moments. 
4. Expose l'interés del text (com a font històrica), tant pel seu contingut com pel seu rigor, objectivitat 
i significació. 
 
Qüestió 1 
 
Quant a la classificació del text, tenim: 
*Naturalesa: per la seua forma, és un text narratiu (històrico-circumstancial); pel seu contingut, 
polític, i pel seu origen, font històrica. 
*Circumstàncies històriques: el text s'enquadra després dels successos del Motí d'Aranjuez (17 al 19 
de març de 1808) i les posteriors arribades de Ferran VII i Carles IV a Baiona (abril), requerits per 



Napoleó. S'inscriu dintre de les denominades Abdicacions de Baiona, en l'inici de la Guerra de la 
Independència (1808-1814). 
*Autor: Carles IV, rei entre 1788 i 1808, fill de Carles III i de Mª Amalia de Saxònia, es va casar amb 
Mª Lluisa de Parma. De poca personalitat, va estar mediatitzat en política interior per Godoy i en 
exterior per Napoleó. No obstant això, li va tocar viure una època crítica i de grans convulsions: la 
Revolució Francesa, l'Imperi napoleònic i la crisi de l'Antic Règim. 
*Destí: públic, perquè la seua finalitat última és donar-ho a conéixer als seus vassalls d'ambdós 
hemisferis. A estos efectes apareixeria després publicat en un periòdic,  La gaceta de Madrid. 
 
Qüestió 2a 
 
L'anàlisi literal del text pot ser este: 
-«Vassalls»: són els «súbdits»; és a dir, les persones sotmeses al poder dels reis, que en els documents 
oficials de l'època es denominaven així. 
-«Ambdós hemisferis»: Espanya i Amèrica hispana (les Índies). 
-«Paternal amor. Divina Providència»: expressions típiques d'un monarca absolutista de l'Antic  
Règim. 
-«Sobirania»: poder suprem polític exclusiu per a legislar, administrar justícia, encunyar monedes, 
recaptar impostos... 
-«Napoleó»:  militar i emperador dels francesos entre 1804 i 1815. Brillant estratega militar i seguidor 
de la Revolució Francesa. Va acabar creant una dictadura militar de tipus personalista i centralista. En 
1804 va ser coronat emperador pel mateix papa Pius VII. Va pretendre crear un nou mapa d'Europa en 
el que França ampliara les seues fronteres i es rodejara d'una sèrie d'Estats satèl·lits d'ella, al 
capdavant dels quals col·locaria com a reis a familiars o amics (així ho va fer a Espanya amb el seu 
germà Josep). 
-«Baiona»: localitat francesa situada al Nord d'Hendaia i prop de la frontera espanyola. 
-«Consell de Castella»: organisme polític dependent de l'Administració Central, creat pels Reis 
Catòlics en 1480, amb funcions legislativa, judicial, administrativa i d'inspecció. Estava constituït per 
vuit lletrats, dos o tres nobles i un prelat. 
 
Qüestió 2b 
 
La idea fonamental és exposar públicament, per part de Carles IV, la cessió, per mitjà d'un tractat 
previ, de tots els drets de sobirania, Corona inclosa, a l'emperador francés Napoleó Bonaparte. 
Són idees secundàries mantindre la independència i integritat de la Corona espanyola, així com la 
religió imperant a Espanya, i conservar la pau i amistat amb França, evitant els desordes populars. 
 
Qüestió 3 
El text reflecteix la culminació del procés històric, iniciat exteriorment per la Revolució Francesa de 
1789, que va acabar culminant en la figura de Napoleó, anomenat emperador en 1804. Açò va suposar 
per a Espanya caure en l'òrbita de les ambicions territorials franceses. En política interior destaca la 
mediatització del favorit Manuel Godoy amb els reis Carles IV i Mª Lluïsa de Parma (que aprofita la 
debilitat i mediocritat d'estos) i el subsegüent enfrontament dels monarques amb l'hereu del tron, 
Ferran VII. En efecte, la presència de Godoy, que ja durava tres lustres, frustrava diverses 
expectatives: 
*Les d'una creixent burgesia, ja amb consciència de classe, que continuava veient tancada la seua 
promoció política i social, donada l'existència de privilegis estamentals, i que no podia consolidar les 
seues apetències econòmiques per no trobar via d'accés a la propietat de la terra, pel fet que la 
«vinculació» (béns de «mans mortes») mantenia fora del mercat la major part d'esta. 
*Les dels prínceps d'Astúries: Ferran i la seua primera esposa, M. Antonia de Borbó, que van arribar a 
organitzar campanyes contra Godoy, sense preocupar-se de les implicacions que tenien sobre la 
imatge dels Reis. 
 
A l'octubre de 1807, Napoleó influïa ja clarament a Espanya; primer, indirectament, provocant el 
Procés de l'Escorial contra el príncep Ferran el qual, vidu, pretenia un matrimoni amb una Bonaparte; 



Segon, directament, per mitjà de la firma del Tractat de Fontainebleau, que significava la penetració 
de tropes franceses a Espanya per a poder conquerir Portugal. 
Més avant, aprofitant la retirada cap a Cadis de la família reial, per entendre Godoy que Napoleó no 
aplicava els termes del tractat, els ferrandins van provocar el Motí d'Aranjuez (17 a 19 de març de 
1808), la qual cosa significaria el cessament i empresonament de Godoy i l'abdicació de Carles IV en 
el seu fill Ferran VII.T ots estos esdeveniments van donar a Napoleó la clara oportunitat de completar 
la seua intervenció en la Península Ibèrica per a intentar col·locar un membre de la família imperial en 
el tron d'Espanya. 
Ja a l'abril va començar el drama del que es coneix com les abdicacions de Baiona, que és, en el seu 
epíleg, el que exposa el text analitzat. En efecte, en les línies 14 i 15 apareix clarament la cessió de la 
Corona, i la resta del document manifesta les condicionants demanats per Carles IV: independència i 
integritat d'Espanya i Índies i religió catòlica, així com una clara al·lusió als començaments de la 
Guerra de la Independència (línies 26 a 28). 
El 2 de maig, Carles IV, dominat per l'odi al fill que l'havia destronat, va firmar una carta en què 
negava validesa a l'abdicació d'Aranjuez i, sense esperar la liquidació del conflicte dinastico-familiar, 
va subscriure un tractat, com diu el text, en el que va cedir a Napoleó els seus drets al tron d'Espanya i 
les Índies. 
Darrere d'una violenta entrevista entre tots els membres de la família reial, en la que inclús Carles IV 
va culpar al seu fill de les desgràcies del 2 de maig a Madrid, Ferran VII, per mitjà d'una breu carta 
dirigida a son pare, amb data 6 de maig, va renunciar a la Corona. El procés històric derivarà d'una 
banda, en el nomenament (el 6 de juny) com a rei d'Espanya del germà de l'emperador francés, Josép I 
(anomenat pel poble espanyol «Pepe Botella», i la subsegüent proclamació, el 7 de juliol, de la 
Constitució de Baiona. D'altra banda, en la reacció del poble espanyol i la consegüent Guerra de la 
Independència (1808-1814); que, entre altres conseqüències, va provocar la desfeta de l'Antic Règim, 
plasmat en la filofilosofia de la Constitució de Cadis de 1812. 
 
Qüestió 4 
 
El text estudiat exposa les raons «paternalistes» i «pacifistes» de Carlos IV, per les que diu ha de cedir 
la sobirania a Napoleó, emmascarant els motius íntims de la seua abdicació. El text té, doncs, un 
marcat interés, en ser reflex del que el monarca desposseït pretenia donar a entendre als seus «vassalls 
d'ambdós Hemisferis». 
D'altra banda, es tracta d'un document clarament subjectiu i de subordinació política total, encara que, 
seria, no obstant això, el justificant enarborat pels afrancesats espanyols per a rendir obediència a 
Josep Bonaparte. 
Finalment, al ser un document de caràcter públic, el text té un gran valor com a font històrica. 
 
BIBLIOGRAFIA  
 
Artola, Miguel: La burgesia revolucionària (18O8-1S74). Aliança Editorial. Madrid, 1990. 
Palau Atard, Vicente: L'Espanya del segle XIX 1808-189S. Espasa-Calpe. Madrid, 1978. 
Payne, Stanley G.: L'Espanya dels Borbó. Playor. Madrid, 1986. 
 
 
 


