
TEXT: 
 
(...) Declare que el meu Reial ànim és no sols no jurar ni accedir a la l'esmentada Constitució ni a 
Decret algun de les Corts generals i extraordinàries i de les ordinàries actualment obertes, a saber, els 
que siguen depressius dels drets i prerrogatives de la meua Sobirania, establertes per la Constitució les 
lleis en què llarg temps la nació ha viscut, sinó el de declarar aquella Constitució i tals decrets nuls, 
sense cap valor ni efecte, ara ni en cap temps, com si no hagueren passat mai tals actes i es llevaren 
del mig del temps, i sense obligació en els meus pobles i súbdits de qualsevol classe de condició a 
complir-los ni a guardar-los. 
 
Decret regi de 4 de maig de 1814. 
 
1)CLASSIFICACIÓ: 
 
1.1.-Determinació de la natura del text: 
 
Es tracta d'un text històrico-jurídic(és un decret del Rei) de contingut polític en la mesura que suposa 
la derogació de l'activitat i lleis de les Corts de Cadis 
 
1.2.-Les circumstàncies històriques: 
 
a)El moment històric: El text data de maig 1814, just després de la signatura del tractat de Valençay 
de desembre de 1813 pel que acabava la guerra de la Independència amb la derrota francesa i Ferran 
VII era restituït en el tron espanyol. Després de quasi sis anys de guerra el país està destrossat i gran 
part del poble rep amb entusiasme la tornada de Ferran VII (El Desitjat). 
 
b)Origen i destinatari: El destinatari és tot el poble espanyol i especialment aquells que havien 
recolzat l'obra legislativa i constitucional de les Corts de Cadis (la minoria de libera's ) per als quals 
s'acostaven mals temps. 
 
c)L'autor: Ferran VII (L'Escorial, Madrid, 1784-Madrid, 1833) Rei d'Espanya, fill de Carles IV i de 
María Lluïsa de Parma, qui va ocupar el tron des de 1808 fins a 1833. Educat per Escoiquiz, va 
observar durant la seua infància l'ascens de Godoy, amb el que mai simpatitzaria; ja major, va 
intervindre en diverses conjures contra el poderós ministre. Després del motí d'Aranjuez, Godoy va 
ser destituït, Carles IV va abdicar en el seu fill i Ferran VII va començar a regnar. Napoleó, desitjós 
de convertir Espanya en un dòcil aliat, va convocar pare i fill a Baiona, on va aconseguir que el rei 
tornara la corona a Carles IV i que este abdicara en favor de Josep Bonaparte. Fernando va ser enviat 
a Valençay, mentre es desenvolupava la guerra de la Independència contra Napoleó; en finalitzar esta, 
va retornar a Espanya (1814) passant per Catalunya fins a arribar a València on va emetre este decret 
que invalidava tota l'obra constitucional de les Corts de Cadis, tot i restaurant l'absolutisme. 
Posteriorment, el regnat de Ferran VII va anar des de la repressió a les idees liberals a la complaença 
cap aquells grups absolutistes (malcontents, regència d'Urgell, agreujats), que, paradoxalment es van 
posar en contra seu a causa de la qüestió successòria format l'oposició carlina a la regència de la seua 
última esposa María Crsitina i al regnat de la seua filla Isabel II. 
 
d)Intencionalitat: la intenció que es persegueix és clara i suposa alertar al poble espanyol de la fí de 
les "divagacions" liberals i la tornada a l'absolutisme. 
 
2)Anàlisi i comentari del text: 
 
2.2-El contingut del comentari o explicació: 
 
La idea principal és la de declarar sense valor allò que s'ha fet per part de  les Corts de Cadis durant el 
seu exili i les idees secundàries estan en relació amb l'anterior i es refereixen a la intenció de tornar a 
plantejar la sobirania de la nació en la seua persona (el meu Reial ànim). Per a Ferran VII les úniques 



Corts vertaderes són aquelles que estan contingudes en la tradició espanyola i que conferixen a la seua 
persona un poder sense condicions, un poder absolutista (les lleis en què de llarg temps la nació ha 
viscut), alhora que fa referència a què el poble espanyol ja no té perquè guiar-se per eixes lleis sense 
valor. 
Cal fer notar que el llenguatge propi del liberalisme: sobirania nacional, drets ciutadans...etc. queda ja 
substituït pel llenguatge tradicional de Sobirania tradicional del rei sobre els obedients súbdits que no 
ciutadans. 
No cal oblidar que Napoleó està sent derrotat en tot Europa i les monarquies tradicionals estan 
preparant tota una contrarevolució contra les idees de la revolució Francesa que Napoleó s'ha 
encarregat de difondre i que suposaven el final de l'Antic Règim. I Ferran VII és un clar convençut del 
règim absolutista i això que uns dies abans de publicar este decret en una carta dirigida a la Regència 
des de Valençay exposava expressament la seua intenció de respectar tot allò que s'havia fet durant la 
seua absència per la Regència i per les Corts de Cadis 
 
3)VALORACIÓ I CONSEQÜÈNCIES: 
 
El text és de gran importància, perquè entre altres coses deixa ben clars els trets de la política 
ferrandina: l'oportunisme en qualsevol circumstància i el desconeixement de la situació espanyola i 
així en 1820, després del triomf del pronunciament del General Riego, acceptarà la Constitució que 
ara desprecia (anem francament, i jo el primer, per la senda constitucional), mentre que en 1823 
després de la intervenció estrangera (Congrés de Verona i cent mil fills de Sant Lluís) tornarà a 
anul·lar les lleis i la Consticuión liberal. Són precisament les circumstàncies les que li fan canviar 
d'opinió contínuament encara que en el fons Ferran mai es resistirà a defensar el règim absolutista 
propi de l'Antic Règim i d'acord amb les monarquies conservadores de la Restauració fins que, la seua 
mort, convertisca la qüestió successòria en vertader inici del trànsit al liberalisme (diverses vegades 
avortat des de, almenys, 1808) 
 


