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La tesi doctoral de Valentí 
Valenciano analitza l’actitud de la 
societat mallorquina davant la 
revolució liberal de 1820 a 1823 
 
La tesi doctoral de Valentí Valenciano López, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha 
analitzat quina va ser l’actitud de la societat mallorquina davant les mesures impulsades durant la 
revolució liberal de principi del segle XIX. L’estudi El Trienni Liberal a Mallorca, 1820-1823 l’han 
dirigit el doctor Josep Fontana i Lázaro, del Departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu 
Fabra, i el doctor Sebastià Serra, del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de 
la UIB.  
 
El Trienni Liberal s’insereix en el llarg procés de crisi de l’Antic Règim i de la revolució burgesa a 
Espanya, període que anirà des del darrer terç del segle XVIII als anys quaranta del segle XIX. En 
aquest context, el trienni ocupa un lloc central. En aquests pocs anys es va crear la legislació 
bàsica, i es varen difondre les idees i perfilar els instruments polítics a través dels quals la 
burgesia va exercir el seu poder. 
 
En aquest marc, la recerca de Valentí Valenciano intenta respondre si la societat mallorquina va 
ser refractària a aquest liberalisme o, altrament, les mesures que endegaren les autoritats foren 
impulsades i compartides durant el Trienni Liberal.  
 
Segons l’investigador, s’ha constatat diferents hipòtesis que permeten confirmar la solidesa del 
liberalisme mallorquí de l’època del trienni, entre les quals el fet que a l’illa hi havia persones amb 
una actitud positiva envers la nova cultura moderna, que durant el sexenni absolutista hi havia 
nuclis de liberals que varen possibilitar la continuïtat d’aquest moviment, que la Diputació liberal va 
funcionar amb normalitat, que la seva política defensava els interessos mallorquins, que la Milícia 
Nacional Voluntària comptava amb un nombre considerable de milicians, que prou persones 
participaren en les associacions liberals, i que la reacció no va comptar amb la mateixa capacitat 
d’influència que en altres zones de l’Estat.  
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