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Pàgina web de temes d'història contemporània i 
d'espanya 2n Batxillerat 
 
 
 
http://www.historiasiglo20.org/HE/index.htm  
(recursos història d’ Espanya contemporània) 
 
http://www.historiasiglo20.org/enlaces/espsitiosgenerales.htm 
(recursos història d’ Espanya i mundial contemporània, enllaços 
molt interessants ... 
 

http://www.buxaweb.com/historia/temes/ 

dossiers didàctics de temes d’història del món contemporani. 

Bibliografia, directoris de recursos... interessant també per 
història de l’art 

http://www.xtec.net/~jbuxader/historia/index.htm 
recursos i materials d’història contemporània 
 
 
- La història d’Espanya a Internet  ( cronologies, biografies, 
glossaris, mapes històrics, premsa històrica, síntesi i esquemes) 
Vicens Vives 
 
www.artehistoria.jcyl.es/histesp/videos/listado.htm  
 
A l’inici de cada tema, o blocs de temes hi ha una 
sèrie de pàgines web d’ampliació dels continguts. 
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HISTÒRIA D'ESPANYA CONTEMPORÀNIA: 
  (INTOLERÀNCIA I REPRESSIÓ PER QÜESTIONS IDEOLÒGIQUES) 

 
SEGLE   XIX      

  
 
   1) Règim monàrquic absolutista -------------  sistema parlamentari 

2) societat estamental-------------------------- predomini burgesia 
3) economia senyorial ------------------------- principis capitalisme comercial 

  1-LA FI DE L'ANTIC RÈGIM :FERRAN VII(1808-1833)    
- Guerra de la independència 1808-1814. Corts de Cadis 1812 . Trienni Liberal (1820-1823). 
Independència de l'Amèrica espanyola.(conseqüències) Retorn a l'absolutisme 1823-1833. 
guerres carlines (conflicte successori). 1) 1833-40. 2) 1846-49. 3)1872-76 
 2-TRANSICIÓ AL LIBERALISME (1833-1843) 
- Regència Mª Cristina (1833-40). Estatut Reial 1834. Ruptura liberal: Mendizàbal i la 
constitució de 1837. Desamortització. Moderats i progressistes.  Regència d'Espartero (1841/43) 
 3-REGNAT D'ISABEL II (1843- 1868) 
- Fins  el seu destronament els parèntesi de govern progressista foren ínfims i sempre van acabar 
per reconduir-se cap una fórmula semblant a la del moderantisme. 
- construcció de l'Estat Liberal. Dècada moderada, Narváez  (1843-1854). Constitució 1845. 
Bienni Progressista, L. O'Donnell (1854- 1856). restabliment moderantisme (1856-1868) 
 4-EL SEXENNI REVOLUCIONARI (1868-1874) 
- constitució 1869. regnat d'Amadeu I. I República(Figueras,  Pi i Margall,  Salmerón i Castelar) 
 5-RESTAURACIÓ MONÀRQUICA (1875-1898) 
-Alfons XII  (1874/85). Cànovas, pactisme  (conservador, Cànovas  i liberals, Sagasta). 
Caciquisme. Sorgiment dels nacionalismes (català, basc). La crisi del 1898 (guerres colonials).  
 6- ECONOMIA , SOCIETAT I CULTURA  
- Retard econòmic  respecte a la l'Europa industrialitzada. Conseqüències sobre l'evolució de 
l'economia i la societat     

 SEGLE   XX  
 
 1-LA DESCOMPOSICIÓ DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓ (1898/1931) 
Regeneracionisme:  Maura (1903-1909). Canalejas (1910-1914). Crisi política i radicalització 
social (1917-1923). Dictadura de Primo de Rivera  
 2- LA SEGONA REPÚBLICA (1931-1936) 
Bienni reformador (1931/33).  Bienni Negre 1933-36. Crisi del 1934: Astúries i Catalunya. El 
Front Popular i la consolidació dels dos blocs antagònics 

3- LA GUERRA CIVIL (1936- 1939) 
. Fases de la guerra. Dos exèrcits  i dos reraguardes. Evolució política de les dues Espanyes. 

4-  EL FRANQUISME ( 1939-1975) 
L'Espanya franquista. (1939-1959): Autarquia, intervencionisme, repressió i dictadura 
Els anys de creixement econòmic (1959-1975): apertura exterior, reforma política 
 5-  LA TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA 
- Constitució 1978, Suárez,  socialistes... 
 6- ECONOMIA, SOCIETAT I CULTURA 
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ELS ANTECEDENTS:  LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM 
 

 TEMA 1- SEGLE XVIII 
 

(PERVIVÈNCIA ANTIC RÈGIM, GUERRA SUCCESSIÓ, MONARQUIA BORBONS, 
DECRETS DE NOVA PLANTA, REFORMISME BORBÒNIC, ECONOMIA,) 
 

El segle XVIII ofereix la singularitat de constituir la frontissa, la zona de transició entre 
l’Antic Règim i l’inici de les noves idees il·lustrades. Precedent de les revolucions que 
substituiran el vell ordre per una  nova organització social, econòmica i política, coneguda com a 
liberalisme burgès. 

 
 

Guerra de Successió (1700-1714)  (Veure gràfic) 
 
 L’absolutisme va ser l’última fórmula del poder polític a l’Antic Règim. Va sorgir a 
França al segle XVII i l’arribada al tron espanyol dels Borbons va significar la implantació 
d’aquesta fórmula política al nostre país  
 A l’any 1700, el rei Carles II va morir sense descendència directa. Això significa 
l’extinció de la dinastia dels Habsburg. Els candidats a ocupar el tron eren essencialment, Felip 
d’Anjou i l’Arxiduc Carles d’Habsburg  
 El nomenament del nou monarca provoca un greu conflicte entre les potències europees. 
L’accés de Felip V enfortia el poder dels Borbons (recordant Carles V). Per tal d’impedir-ho la 
GBR, Holanda i Portugal donaren suport al candidat austríac. 
 A l’interior d’Espanya la qüestió successora també va dividir els territoris peninsulars. 
Catalunya es va mostrar partidària del candidat austríac pel caràcter centralitzador del candidat 
Borbó. 
 Al 1711, un fet va fer canviar el curs dels esdeveniments: el 17 d’abril va morir 
l’emperador d’Àustria, Josep I, i va passar a ocupar el tron l’arxiduc Carles. Ara el perill seria un 
Habsburg. Els anglesos i holandesos van manifestar el seu interès en acabar la guerra i a 
reconèixer Felip V com a monarca espanyol. En el Tractat d’Utrecht (1713) es va signar la pau a 
canvi d’importants concessions a Àustria i a la Gran Bretanya   
 

mapa: Pèrdues territorials espanyoles després del Tractat d’Utrecht 
  

 
Resistència catalana 
 
 Els catalans no van passar per alt que la introducció d’un Borbó podia significar la 
implantació d’un sistema polític tan fortament centralitzador i uniformista com el francès. 

Només Catalunya resistir. La derrota de l’onze de setembre de 1714 donà opció a Felip V 
per establir definitivament el model polític sobre el qual s’havia de construir el nou estat. La 
monarquia hispànica, assentada sobre els principis de pactisme i federació, donava pas a la 
monarquia borbònica, els principis rectors de la qual eren l’absolutisme i el centralisme. 

 
 
comentari de text: guerra a ultrança i L’assalt  a Barcelona 
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Mitjançant el Decret de Nova Planta, es va imposar l’organització político-

administrativa de Castella als territoris de l’antiga Corona d’Aragó  
 
El mateix setembre de 1714 es van derogar totes les institucions polítiques del Principat: 

la Generalitat, El Consell de Cent, les Corts, els sistemes fiscal, monetari i militar propis. Hi va 
imposar l’organització político-administrativa de Castella. 

 
Comentar gràfic/esquema 

 
Es va imposar una nova estructura fiscal, amb la introducció d’un impost general: el reial 

cadastre, una quota anual d’una quantitat important fixada pel govern central. El cadastre es 
dividia en dos: el reial i el personal. El reial gravava les propietats immobiliàries encara que 
fossin nobles i eclesiàstics. En canvi el personal, gravava les rendes del trebasll i les activitats 
industrials i mercantils, no el pagaven noi els nobles ni el clero. 

 
  Descriure els impostos de Catalunya 
 
 
 

Comentar textos: QUÈ VA SIGNIFICAR PER A CATALUNYA L’ABSOLUTISME 
BORBÒNIC ? 
 
 
SOCIETAT I ECONOMIA DE L’ANTIC RÈGIM 
 
Pervivència de l’Antic Règim 

 
La societat espanyola continuava dividida, seguint el dret tradicional, en tres ordre o 

estaments. Els grups privilegiats (noblesa i clergat) posseïen la major part de la propietat 
territorial i s’oposaven a qualsevol canvi. El tercer estament estava format per la resta de la 
població (camperols, burgesia, classes populars)  

Al segle XVIII, la majoria de la població espanyola (80 %) era rural i l’agricultura era 
l’ocupació fonamental i la principal font de riquesa. Una gran part de la terra estava amortitzada 
i no es podia ni vendre ni comprar, propietat de l’església, dels ajuntaments i de la noblesa. 

A Catalunya, la situació al camp era sensiblement diferent. La majoria de les terres eren 
de senyoria, de proporcions mitjanes i conreades per camperols amb contractes emfitèutics.  . 
Amb tot , no podem oblidar l’existència d’altres camperols en pitjor situació. (masovers, rabassai 

La resta de sectors econòmics eren, a l’Antic Règim, dependents i subsidiaris del món 
agrari, La indústria tradicional, els tallers artesans, continuaven organitzats de forma gremial, 
Amb un estricte control sobre la producció i la creació de nous tallers per part de les autoritats 
gremials.  
  

Veure gràfic i llegir text: La preeminència de la noblesa 
  

Una economia agrària 
 
L’agricultura era la primera font de riquesa. La major part de la terra estava amortitzada, no es 
podia comprar nio vendre, pertanyia a la noblesa, l’església i els ajuntaments.  
La major part de la pagesia era arrendatària o jornalera. 
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A Catalunya, la majoria de les terces eren de senyoria laica o eclesiàstica i de proporcions 
mitjanes, i estaven conreades per pagesos amb contractes d’emfiteusi. 
 
Indústria i comerç 
 
 L’artesania i el comerç eren  dependents subsidiaris del món agrari. La indústria 
tradicional continuava organitzada en gremis. L’escassetat de la demanda i el poder de la 
jerarquia gremial mantenia la producció proteccionista. 
 El mercat interior era dèbil i es limitava majoritàriament als intercanvis de tipus local o 
comarcal. Tan sols el comerç colonial mantenia una certa importància. 
 
 
3- EL REFORMISME BORBÒNIC: CARLES III 
 
 El pensament il·lustrat està basat en una confiança il·limitades en la raó: ni l’autoritat, ni 
la tradició, ni la revelació divina poden substituir la raó. 
 Montesquiu va defensar la divisió de poders; Rousseau va plantejar el plantejar el 
principi de sobirania popular, amb el seu contracte social.  
 La introducció i la difusió de les noves idees il·lustrades a Espanya va ser lenta i difícil.. 
A partir de1750 sorgeixen una sèrie de pensadors  que en els seus escrits reflecteixen les 
preocupacions il·lustrades:  Feijoo,  Campomanes,  Cadalso, Jovellanos, Aranda, Floridablanca... 
 
    Fer exercici: El pensament Il·lustrat 
 

Carles III (1759-1758) va accedir al tron espanyol en morir sense descendència el seu 
germà Ferran VI . Carles III va entrar en contacte amb les idees il·lustrades. La característica 
bàsica del pensament il·lustrat era una il·limitada confiança amb la raó. Eren partidaris de 
l’educació i del progrés i van afirmar la igualtat i el dret a la llibertat. En economia, van defensar 
la propietat i la llibertat de comerç i indústria. Així com van qüestionar el domini ideològic de 
l’església. Finalment, s’enfrontaren a l’absolutisme monàrquic i van defensar la necessitat d’un 
contracte entre governats i governants que garantís els drets bàsics de l’individu. 

A l’inici del seu regnat va haver de fer front  a una forta oposició al seu programa de 
reformes. Així el 1766, es va produir el motí de Squillache, una  revolta complexa, en la qual es 
van unir el malestar de la població per l’escassetat i l’elevat preu dels aliments i el 
descontentament dels privilegiats per l’efecte  les reformes que podien reduir el seu poder i la 
seva influència. 

Carles III va destituir Squillache, va paralitzar les reformes, i va abaixar els preus 
 

La legislació reformadora 
 

Carles III va intentar combatre alguns dels privilegis socials de l’Antic Règim . Va 
defensar l’autoritat de la monarquia davant l’església. Al camp es van limitar els privilegis de la 
Mesta. Va iniciar reformes econòmiques (lliure circulació), llibertat de comerç amb Amèrica . I, 
finalment, es va donar suport a l’activitat industrial, liberalitzant gradualment el procés de 
fabricació a partir de 1768. 

A Catalunya el reformisme il·lustrat va connectar, no tan sols amb erudits, clergues o 
nobles instruïts i propers a les idees que avançaven per Europa, sinó també amb els interessos i 
les necessitats d’uns grups socials. 
textos: La política regalista, Les reformes socials, problemes agraris i  mesures 
econòmiques 
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4- TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES DEL SEGLE XVIII 
 

Al llarg del segle XVIII es va iniciar a l’occident d’Europa un procés de creixement 
ininterromput de la població. Dins d’aquesta tendència general, la població espanyola va 
augmentar significativament al segle XVIII, i va passar de 7 a 11 milions d’habitants, encara que 
va mantenir altes taxes  de mortalitat (36%0) i de natalitat (42 %0). Es van adoptar mesures 
poblacionistes: incentius famílies nombroses, acolliment immigrants catòlics als quals es 
lliuraven terres. Veure gràfic població a Espanya 

Catalunya va ser una de les regions perifèriques amb un creixement demogràfic més 
gran. La població es va doblar entre el 1717 i el 1797, i va arribar gairebé al milió d’habitants 

 
 mapa: La població de Catalunya (1717- 1797) 
 
Les reformes dutes a terme durant el regnat de Carles III no van ser suficients per 

transformar el camp espanyol. Hi influïen les condicions climàtiques i agronòmiques 
desfavorables. Més de les  quartes parts de la superfície comptava amb un règim de 
precipitacions baix,. 

 L’absència de millores en els mètodes de conreu i la manca de terres lliures al mercat, 
per l’existència de nombroses terres vinculades i amortitzades, va obligar a conrear les de pitjor 
qualitat, i provocà el descens dels rendiments i l’apujada dels costos i dels preus dels productes.  

Fou a Catalunya on els canvis van assolir més gran i van assentar les bases de la 
industrialització posterior. El punt de partida fou una distribució de l’excedent més favorable als 
pagesos (cens emfitèutic). Això va permetre utilitzar els petits estalvis que generava la venda 
dels productes agraris en l’especialització i modernització de les explotacions. (conreu vinya, 
regadiu, )  

texts: Les millores al camp català 
Els Borbons van impulsar, seguint l’exemple francès, la creació de manufactures reials, 

subvencionats per l’Estat. La manca de mercat per a aquests productes i sobretot la poca 
rendibilitat van orientar manufacturera cap a l’impuls d’establiments privats, i es va iniciar una 
reducció dels privilegis dels gremis.   

 text: El creixement de les manufactures 
A Catalunya, l’auge agrícola, especialment vitivinícola, va contribuir a l’aparició de la 

nova manufactura cotonera . 
La indústria tèxtil cotonera s’inicià a Barcelona entorn dels anys 1736-1737). Els 

establiments fabricaven, especialment indianes: teles de cotó estampades. El subministrament 
abundant i a bon preu de cotó en floca americà, com a resultat de l’auge de comerç americà. El 
mercat americà absorbia una part important de les indianes catalanes, però el darrer terç del segle 
XIX els fabricants catalans van topar amb la competència dels teixits anglesos de més qualitat, 
obligant els  fabricants catalans a introduir noves tècniques 

Els Borbons i especialment Carles III, es van preocupar per reorganitzar el comerç 
americà . Al segle XVIII, dos ports, el tradicional de Sevilla, i el de Cadis, monopolitzaven el 
comerç americà.. A la segona meitat del segle es va obrir el camí cap a la completa liberalització 
del comerç.  

L’entrada de Catalunya va ser vital per a una economia que ja havia iniciat el traspàs 
d’una producció destinada al consum a una producció destinada a la venda. Es desenvolupa no 
només la indústria tèxtil sinó d’altres sectors industrials (paper, ferro, mobles .. 
 

GRÀFIC: EXPORTACIÓ A AMÈRICA (1782-1796) 
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TEMA 2- La crisi de l’Antic Règim (1808-
1833) 
    
 La crisi de l'antic règim que s'havia anat formant durant tot el regnat de Carles IV va 
eclosionà el 1808 amb l'ocupació del país per part dels francesos. A la guerra el va acompanya 
l'inici d'un canvi polític i social decisiu en la història contemporània espanyola. Quan va retornar 
Ferran VII va intentar restablir l'ordre antic . Els desastres de la guerra, la permanent inestabilitat 
i la pèrdua de les colònies van reduir Espanya a la condició de potència de segon ordre. 
 1808 és una de les poques dates de la història d'Espanya que es pot considerar com una 
veritable discontinuïtat. La societat no es veurà modificada en absolut per la crisi dels anys 
1808-1814. Seguirà essent una societat camperola dominada per una oligarquia terratinent 
envoltada per un clergat ric i nombrós. El règim "estamental", que per un moment va perillà, es 
restablirà en la seva  totalitat. 
 A finals del segle XVIII el govern dels Borbons s'ha transformat en un despotisme que la 
incapacitat o la feblesa dels sobirans transformarà, durant el regnat de Carles IV, en "despotisme 
ministerial". La realitat del poder es deixa al ministre de torn, Floridablanca, Aranda, i després 
Godoy. 
 
1-  La monarquia de Carles IV- La guerra del Francès (1808-1814)  
 

Carles IV va allunyar del govern els ministres il.lustrats (Floridablanca, Jovellanos..) i va 
confiar el poder a Manuel Godoy. 

La mort del rei Lluís XVI va portar el monarca a declarar la guerra a França en coalició 
amb d’altres monarquies europees. Llegir text: La por a la revolució  
Fou la guerra gran (1793-1795) que  va afectar fonamentalment a Catalunya i el País Basc. Del 
Març de 1973 al febrer del 1974 les tropes espanyoles van mantenir l’ofensiva en territori 
francès, però a partir de 1794 l’avenç sobre Catalunya de les tropes franceses van portar a signar 
la Pau de Basilea (Juliol 1975), una subordinació a França. 
 Pel tractat de Sant Ildefons (1796) Espanya es converteix en aliada de França contra 
Anglaterra. A Trafalgar (1805) va perdre gairebé tota la seva flota 
 Un dels acords entre Espanya i França, el Tractat de Fontainebleau (1807), signat entre 
Godoy i Napoleó, tenia oficialment per objectiu repartir-se Portugal. Però ben aviat les 
intencions invasores de Napoleó es van fer evidents. Godoy va convèncer la família reial que es 
traslladés a Sevilla per fugir, si calia,  cap a Amèrica. Aquest pla va ser considerat ofensiu per 
una part  de la Cort, que el 18 de març de 1808 va provocar el motí d'Aranjuez  el qual mostrava 
la decadència i la debilitat de la monarquia espanyola: pare i fill es disputaven el poder i van 
recórrer a l’arbitratge de Napoleó. Llegir text: Carles IV recorre a Napoleó  
 
La monarquia de Josep Bonaparte 
 

Els va convocar a la ciutat fronterera de Baiona, on els va forçar a abdicar en favor del 
seu germà Josep Bonaparte. 

Va intentar una experiència reformista, que pretenia acabar amb l’antic règim i que es va 
concretar entre d’altres coses, en l’abolició del règim senyorial, la desamortització de les terres 
de l’Església... Va ser una reforma que va tenir poc suport. 
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2- LA GUERRA DEL FRANCÉS (1808-1814) 
 
 Les tropes franceses entraren a Barcelona el 13 febrer de 1808. La mobilització va ser la 
resposta popular contra la presència francesa. A Catalunya, Galícia, Andalusia Aragó, 
Castella,...la població va reorganitzar juntes d’armament i defensa Entre els mesos de maig i 
agost de 1808 es van formar a Espanya tretze Juntes d'una manera més o menys espontània. El 
mes de setembre alguns dels seus representants (Jovellanos, Floridablanca...)van constituir la 
Junta Suprema Central Governativa del Regne, que va assumir la Regència fins que  retornés 
Ferran VII. 
 L’actuació desorganitzada de la resistència semblava confirmar les previsions de 
Napoleó que la invasió seria ràpida i fàcil. Però la resistència de les ciutats com Girona, 
Saragossa o Tarragona, suportant bombardeigs va impedir el progrés cap el sud. 
 La victòria a Bailèn (Jaén) els vas permetre apartar els francesos d’Andalusia 
 Al llarg del 1809 i 1810 les principals ciutats catalanes van caure en mans de l’invasor. 
Aquest fet va donar lloc a un intent d’aproximació als catalans per part de l’imperi francès. Al 
gener de 1812 Napoleó va ordenar l’annexió de Catalunya a l’imperi. 
 La "guerrilla" va constituí el tret distintiu de la guerra de la Independència i un factor 
primordial en la derrota dels francesos. 
 Des de mitjan 1812, el curs de la guerra va començar a ser desfavorable als francesos. La 
campanya de Rússia havia obligat Napoleó a desplaçar-hi gran part de l’exèrcit, i aprofitant la 
conjuntura amb el suport de l’exercit britànic van aconseguir la victòria. 
 Des  del final de 1813 es pot considerar acabada la guerra de la independència. L'11 de 
desembre de 1813 el tractat de Valençay tornà la corona a Ferran VII. 
 Arran de la formació  de la Junta Central, moltes institucions( ajuntaments, universitats, 
bisbats, etc.)es van plantejar el dilema de si obeir el nou rei Josep I  i les institucions de la corona 
(Afrancesats), entre els quals hi havia intel·lectuals, alts funcionarisi una part de la noblesa o  bé 
els representants de l'esmentada Junta. (resistents: absolutistes; liberals, pretenien un règim 
polític basat en les idees de la  Revolució Francesa).  
 

 text: Patriotes i afrancesats 
 
3- LES CORTS DE CADIS I LA CONSTITUCIÓ DEL 1812 
  
 La Junta Suprema Central s’havia mostrat incapaç de dirigir la guerra i va dissoldre’s el 
gener de 1810. Abans, però, s’havia iniciat un  procés de convocatòria de corts perquè els 
representants de la nació decidissin sobre la seva organització i el seu destí. 
 Amb un complex sistema d'elecció, es van elegir representants d'entre les diferents Juntes 
peninsulars per tal de redactar una constitució per al regne. El 19 de març de 1812, després de 
gairebé dos anys, es va proclamar la Constitució de Cadis (Pepa), la primera democràtica de la 
història d'Espanya. Incloïa una declaració de drets humans, el reconeixement de les llibertats 
polítiques (d'expressió, d'associació i de participació) el dret al vot dels homes més grans de 25 
anys i l'establiment de la divisió de poders. El règim polític que s'establia era una monarquia 
parlamentària.  
  
 

text : La Constitució del 1812  
 
 
 
 



 -- 10

 
4- EL REGNAT DE FERRAN VII (1814-1833) 
 

Des  del final de 1813 es pot considerar acabada la guerra de la independència. L'11 de 
desembre de 1813 el tractat de Valençay tornà la corona a Ferran VII. ¿Acceptarà l'obra de les 
Corts de Cadis?  La seva arribada coincidí  amb la publicació de l'anomenat  Manifest dels 
Perses,)  en el qual un terç dels diputats de les Corts criticaven el que s'havia fet a Espanya des 
de l'any 1808 i feien una crida al restabliment  de la "Monarquia absoluta". 
 El decret publicat a València el 4 de maig de 1814 per Ferran VII rebutja qualsevol 
forma de text constitucional: "Conformándome con tan decididas i generales demostraciones de 
la voluntad de mis pueblos, (...)declaro: que mi Real ánimo es no solamente no jurar ni acceder a 
dicha CONSTITUCIÓN ni a decreto alguno de las CORTES (...), a saber, los que sean 
depresivos de los derechos i prerrogativas de mi soberania, establecidas por la constitución y las 
leyes en que de largo tiempo la  nación ha vivido, sino el declarar aquella Constitución y tales 
decretos nulos y de nigún valor ni efecto, ni ahora ni en tiempo alguno (...). 
 
   textos: manifest dels perses i reial decret Ferran VII 
 
 I així el govern reial liquida l'obra de les Corts de Cadis i restableix l'ordre antic, abans 
que s'hagin pogut establir efectivament noves institucions. Restaura les antigues institucions dee 
la monarquia així com el règim senyorial i la Inquisició.  
 

text: Com es va produir l’abolició de la Inquisició ?  
 
 Les conseqüències de la guerra havien estat molt greus (vides humanes, destrosses i 
pèrdues al camp que provocaren la ruïna dels pagesos ) A més, a les colònies els moviments 
d’independència acabarien d’esfondrar el sistema colonial espanyol, obligant a la monarquia a 
despendre de recursos econòmics per enfrontar-s’hi.  

No es d'estranyar, doncs, que aviat comencessin les conspiracions contra l'absolutisme. 
Els pronunciaments van ser característics de tota una època. Encara que el liderat dels 
pronunciaments estiguessin sempre lligats a un militar, en la conspiració també hi participaren 
civils, que proporcionaven el contingut ideològic. ( Espoz i Mina a Pamplona el 1814 ;  Díaz 
Porlier a La Corunya el 1815; Lacy i Milans del Bosch el 1817 a Barcelona). Una part de la 
pagesia es negava a tornar a pagar rendes i tributs i a molts llocs es va oposar a la restauració del 
règim senyorial  
  
El Trienni Constitucional (1820-1823) 
  
 El 1820 va triomfar el cop d'Estat encapçalat per Rafael Riego.  Ferran VII, veient-se 
vençut, va pronunciar sense convicció la frase següent: "Marchemos francamente, y yo el 
primero, por la senda constitucional". Llegir text: Ferran VII jura la constitució 
 Els tres anys que va durar el règim democràtic van representar un primer assaig de 
govern constitucional. Es va fer una política moderada, però, tot i així, el govern es va haver 
d'enfrontar a partides armades organitzades per alguns nobles i sectors del clergat. El final del 
trienni liberal va ser fruit d'una acció combinada entre els agents de Ferran VII ( que van 
demanar ajut a les potències europees)) i els sectors absolutistes del país. 
 L’exèrcit de la Santa Aliança ,cent mil fills de Sant Lluís, reposaren Ferran VII com a 
monarca absolut.  
 Arran del cop d'Estat dirigit pel mateix Ferran VII es va produir una segona restauració 
absolutista, que va durar fins a la mort del rei l'any 1833. 
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LA DÉCADA OMINOSA ( abominable )  ( 1823 –1833)  
 
Lectura i comentari text: La restitució de Ferran VII 
 
 Quan s'observa amb una mica de perspectiva aquesta Espanya dels primers anys del segle 
XIX, es veu que el retard de la península respecte de la resta d'Europa s'ha agreujat fortament en 
aquests anys. La monarquia fernandina no ha sabut preveure ni afrontar els fets. Cal cercar en 
una altre banda les raons de l'afebliment espanyol. La primera, evidentment, es la pèrdua de 
l'imperi, ja que era una font de riquesa per Espanya, i per els espanyols un mitjà d'enriquiment.( 
El comerç del país es fonamenta en gran mesura en el tràfic entre els ports espanyols i 
americans. Espanya està tan acostumada a viure del seu  imperi que es resisteix a acceptar la 
seva desaparició. Veure gràfic: El comerç amb  Amèrica 
  
La Guerra dels Malcontents fou una sublevació armada de caràcter absolutista radical que es 
va desenvolupar el 1827 a Catalunya i en menor mesura al País Valencià, Aragó, País Basc i 
Andalusia contra el que es consideraven mesures desencertades del govern de Ferran VII com el 
no restabliment de la Inquisició 

En un primer moment, el març i abril de 1827, van aparèixer algunes partides en diverses zones 
de Catalunya, però la seva acció va resultar un fracàs i, a l'abril, es van acollir a un indult reial. 
Al juliol van aparèixer més partides i al setembre tenien controlada part del centre i nord de 
Catalunya, amb uns 30.000 homes armats i establint la capital a Manresa on el 29 d’agost van 
establir una Junta Superior del Govern del Principat, que va editar El Catalán Realista i que 
tenia com a lema «Visca el rei i mori el mal govern!». El 28 de setembre de  1827, Ferran VII va 
arribar a Tarragona desactivant la revolta, i la majoria dels seus líders van ser executats o van 
exiliar-se a França. 
Conflicte dinàstic i transició política 
 
 La segona, a l'enfrontament, comú a tot Europa, entre burgesia liberal i aristocràcia 
tradicionalista, se li afegeix un antagonisme molt més profund entre els partidaris d'un 
unitarisme centralitzador i els defensors dels privilegis locals i regionals. El pretext per aquest 
enfrontament (guerres carlistes 1833-40-1846-49-1872-76)) es el conflicte successor que s'inicia 
el 1833. Ferran ha tingut d'un quart matrimoni amb Mª Cristina de Borbó, filla del rei de Nàpols, 
una filla, Isabel, nascuda el 1830. El rei ha promulgat el mateix any un "Pragmàtica Sanció" que 
permet, a pesar de l'auto que estableix la llei sàlica a Espanya, que la seva filla el succeeixi. La 
mort de Ferran uns mesos més tard, el setembre de 1833, entrega la regència a Maria Cristina i 
obre un conflicte sagnant que dividirà profundament Espanya 
 Queda per saber en que es convertirà aquesta monarquia liberalitzada, nascuda en i de la 
guerra civil. Està disposada  a ajustar-se al sistema constitucionalista que domina a Occident de 
des 1830?  
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4- La independència de l’Amèrica hispana  
 
Malgrat tot, la vertadera ruptura de l'equilibri polític i econòmic d'Espanya es la pèrdua de les 
colònies americanes, font de prestigi i de riquesa.  

Al llarg del segle XVIII, el reformisme borbònic havia donat lloc a una etapa de 
prosperitat als territoris d’ultramar basada em la reactivació del comerç i en la posada en marxa i 
l’explotació de nombroses plantacions. El creixement econòmic vas propiciar el 
desenvolupament d’una poderosa burgesia criolla. Aquesta elaborarà els programes que van 
menar vers la independència. Lectura text: el trencament amb Espanya 
 
Quines en foren les causes?  
 

1- La profunda crisi interna,  
2- la incapacitat per enviar nous reforços militars  
3- la substitució d'un règim absolutista per un de liberal l'any 1820, expliquen la 

impossibilitat de resoldre la qüestió independentista. 
 
El procés d’independència 
 
 A partir del 1808, en plena guerra del francès, els criolls van optar per no acceptar 
l’autoritat de J. Bonaparte i van crea Juntes, que van assumir el poder. 
Els focus clarament secessionistes van ser el virregnat del Riu de la Plata, on José San Martín, va 
proclamar, l’any 1810, la independència d’Argentina: el virregnat de Nova Grenada i Veneçuela 
comandats per Simón Bolívar 

 El 1817 el general San Martín independitzà Xile , mentre que el 1819 Bolívar creava la 
Gran Colòmbia. Quan es va produir el pronunciament de Riego només quedava a l'Imperi 
espanyol Perú, una part de Colòmbia, Cuba, Puerto Rico, les Filipines i les illes Marianes.  

Lectura text: La independència de Bolívia 
 Per a España la independència hispanoamericana va tenir una transcendència immensa. 
Als desastres de la guerra, la permanent inestabilitat i manca de reformes s'havia d'afegir la 
pèrdua d'unes colònies que convertien a Espanya en potència de primer ordre. En endavant 
Espanya fou una nació de segon ordre. 
Quines foren les repercussions per a Catalunya ? 
Es va trencar el flux comercial amb Amèrica, però va significar un bon impuls per al 
desenvolupament econòmic de Catalunya (retorn capitals indians) 
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TEMA 3 -LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESTAT LIBERAL  

(1833-1868) 
 

Començar  a treballar aquest tema recordant les dues opcions enfrontades: Carlisme 
(treballar text: el carlisme) i Isabelisme (liberalisme) L’articulació del liberalisme (Moderats i 
progressistes); i un segon punt a comentar abans de començar a parlar de l’estat liberal, es 
el paper que van jugar  els militars en política  
 Llegir i comentar LES DIFERENTS OPCIONS DEL LIBERALISME 

textos: Igualtat de drets ? L’ideari demòcrata 
gràfic: evolució dels partits polítics (1808-1868) 

 Fins a mitjans dels anys trenta no es pot dir que hi hagués partits polítics pròpiament dits 
i quan, a partir de l'inici de la vigència de la Constitució de 1837, van començar a sorgir, poc 
tenien a veure amb els partits moderns. 
 L'orientació de la política en el moment de posar-se en marxa la Constitució de 1837 va 
seguí una creixent tendència cap el sector de dretes del liberalisme, en definitiva cap el 
moderantisme, el programa del qual obeïa a uns registres ideològics molt característics i també a 
unes procedències socials i biogràfiques molt precises. En el moment inicial aquest grup fou 
conegut amb el nom de fusionista (el que indica l'existència d'una pluralitat de pensaments)  o 
d'estacionari, (conservador).  Hi havia antics col·laboradors de Ferran VII en la seva etapa final 
de govern, buròcrates, antics "doceañistes" decepcionats i liberals que havien rebut l'influx de les 
idees del liberalisme doctrinari de procedència francesa. per tots ells la revolució s'acabava en la 
Constitució de 1837. Si s'anava més enllà el que hi hauria seria un "desbordament popular" o, 
inclòs, la " violència i anarquia". 
 La tendència dels moderats (Narváez) sempre fou limitar el sufragi i contraposar als 
poders locals una intervenció del poder central que els permetés controlar-los. També en matèria 
de llibertat d'impremta eren restrictius. En quant al partit progressista , el primer que s'ha de dir 
es que els seus antecedents els  trobem en els anomenats exaltats del Trienni Constitucional. 
Mantenien un sufragi censatari més ampli, mentre que van voler donar un major grau 
d'autonomia als poders locals i ampliar la llibertat d'impremta. Aspectes més característics de la 
sensibilitat progressista van ser, per exemple, la insistència en la sobirania nacional . 
 El xoc entre les dues versions del liberalisme va acabar per convertir-se també en el dels 
dos protagonistes principals de la política de l'època, la regent Mª Cristina i el general Espartero. 
 
 
PER QUÈ ELS MILITARS VAN INTERVENIR EN LA POLÍTICA ?  
 
El pes de l’exèrcit  
 
 Una de les característiques de l’exèrcit espanyol durant el segle XIX fou la seva 
presència constant en la vida política. Es produirà una militarització  de la vida política. Servirà 
per controlar els brots liberals o reformistes  
 
 El recurs a l’exèrcit i l’enorme restricció del dret al vot van marginar a la immensa 
majoria de la ciutadania de la vida política parlamentària. Apareixeran aleshores dos elements 
que signifiquen l’assumpció popular de l’organització i de la defensa armada: les Juntes 
(sorgeixen en moments de crisi, es constitueixen de manera espontània) i la Milícia Nacional  
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1- La primera guerra carlina (1833-1840) 
 
 Les guerres carlines van ser, en realitat, manifestacions d’una guerra civil. Els partidaris 
de l’absolutisme més intransigent van donar suport al germà de Ferran VII; i a l’altre bàndol es 
va situar un conjunt de liberals i absolutistes és moderats, que van acceptar  Isabel II. Durant 
la primera guerra carlina (1833-1840) els carlins es van fer forts al nord de la Península. El 
general carlí Ramon Cabrera, acompanyat pel pretendent a la Corona, va arribar en una 
expedició des de la zona del Maestrat fins a les portes de Madrid. Els carlins , però foren 
derrotats per l’exèrcit isabelí, comandat pel general Espartero, i Carles M. Isidre fugir a França. 
Amb el Conveni de Bergara(31-9-1839, Guipúscoa), s’acabà la guerra a canvi del manteniment 
dels furs i de la inclusió de les tropes carlistes a l’exèrcit  
    

 
2-EL PROCÉS DE REVOLUCIÓ LIBERAL (1833-1843) 
  
 En el seu testament Ferran VII havia previst la constitució d’un Consell de Govern per tal 
d’assessorar la regent Mª Cristina. Estava presidit per Cea Bermúdez i integrat majoritàriament 
per absolutistes moderats 
 Maria Cristina de Nàpols, que ha estat educada en la tradició borbònica de la cort de 
Nàpols, no es de sentiments liberals. Només les circumstàncies la porten a  recolzar-se, tant a 
l'interior com en l'exterior, a les forces liberals. La Cort desitjosa de mantenir les tradicions 
d'autoritat i unitat religiosa, accepta, com el 1820, fer concessions als constitucionalistes. Però 
no aspira a anar més lluny. 
 Els moderats promouen un sistema constitucional que mantingui una reial autoritat 
monàrquica. L'Estatut Reial de 1834 inspirat per Martínez de la Rosa, deixa al Rei la 
preeminència política. Era, com les  altres  cartes atorgades (estatut de Baiona, per ex.), el 
producte d'una concessió gratuïta per part del monarca. No fa, per exemple cap referència al 
poder executiu o al judicial ni tampoc fa referència a una possible taula de drets. Va servir a la 
pràctica per introduir a la vida política espanyola la deliberació pública dels assumptes polítics, 
un govern amb els poders concentrats en el seu president i, inclòs, una certa responsabilitat del 
mateix de cara al legislatiu.  
 Davant el caràcter moderat del règim de Martínez de la Rosa i dels seus successors 
(Toreno), els progressistes van recórrer, l'estiu de 1835, a nombrosos aixecaments urbans que 
van comportar la formació de milícies i de juntes revolucionàries.  

Les primeres revoltes populars, sovint insurreccionals es produeixen entre 1835 i el 1843 
sorgiran en contra de la centralització política, econòmica i administrativa. 

Les revoltes més conegudes seran les bullangues (Tumult, avalot) que eren protestes pel 
malestar social i polític dirigits contra el clergat i les autoritats polítiques. Un exemple serà la 
Jamància 1843, contra Espartero.(Jamància ve de jamar, menjar,. eren grups incorporats a la 
revolta per menjar de franc.) 
 Com a resultat d'aquesta pressió i davant el temor de l'avanç carlí, Maria Cristina  el 
setembre de 1835 va nomenar el progressista Mendizàbal, el qual va iniciar un programa de 
reformes. Molt aviat es va poder comprovar l'accés al poder dels homes del trienni constitucional 
(creació de les diputacions provincials, declaració de drets i la responsabilitat del govern davant 
les Corts, Desamortització....Si des del punt de vista polític el govern de Mendizàbal i els 
immediatament posteriors van suposar un gir especial en la història espanyola, es pot dir que des 
del punt de vista social el canvi va resultar encara més decisiu. En aquest moment es produeix 
una transformació molt important en  la propietat de las terra  que era, i seguiria essent durant 
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molt de temps, la riquesa principal a Espanya. La propietat de la terra a l'Antic Règim estava en 
mans de la noblesa rendista, de l'Estat o dels municipis. Considerats aquests beneficiaris com a 
"mà morta", el procés de "desamortització", es a dir el pas d'ells a altres propietaris disposats a 
obtenir la millor explotació econòmica en benefici propi, constitueix un element essencial per 
comprendre el trànsit de la societat de l'Antic Règim al liberalisme. La desamortització ha de ser 
entesa no com un fet aïllat, sinó com tot un procés històric que cobreix una àmplia etapa 
cronològica  del regnat de Carles IV fins el final del primer quart del segle XX. 
 Gran part de les compres van ser realitzades per la burgesia de negocis i la 
desamortització no fou una reforma agrària. La desamortització  beneficià més al liberalisme 
moderat que el progressista.  
 Mendizàbal  va exercir durant llur mandat una espècie de dictadura plebiscitària i 
revolucionària que va comprometre  la Corona i al país en el procés revolucionari. Mendizàbal 
va començar a trobar dificultats a començaments de l'any 1836 i a mitjans d'any va ser substituït  
per un govern presidit per Javier Istúriz que representava l'altre tendència, mes dretana. La tensió 
política, la persistència del perill carlista i els rumors  que s'anava a sol·licitar una intervenció 
francesa que facilitaria el manteniment de l'ordre, van provocar la reproducció d'un fenomen 
semblant al de setembre de 1835. La conclusió del mateix, a l'agost de 1836, fou la sublimació 
de sergents a La Granja que van imposar a la Regent un canvi en la  direcció política. 
 
   text: La desamortització eclesiàstica 
 
 La tasca més important de les noves Corts havia de ser l’adaptació de la Constitució de 
1812 a les noves circumstàncies, la Constitució de 1837:  constitueix un dels prototips de text 
fonamental europeu basat en la Monarquia constitucional com eix del sistema polític.- Sobirania 
nacional, àmplia declaració de drets ciutadans (llibertat de premsa, d’opinió, d’associació), 
divisió de poders i absència de confessionalitat de l’Estat. 
 
    text: La constitució espanyola del 1837 
 

A partir d’aquest moment va quedar configurat un primer sistema de partits, moderats i 
progressistes, que es van alternar al poder durant el regnat d’Isabel II. La intervenció dels 
generals Espartero, Narváez i O’Donnell va ser determinant en el funcionament de tots els 
governs que hi va haver a Espanya entre 1837 i 1843 

Pe r l’octubre de 1837, es van convocar noves eleccions, que van ser guanyades pels 
moderats. Van intentar desvirtuar els elements més progressistes de la legislació de 1837. 

El suport de la regent a la proposta moderada provocà l’oposició progressista, que impuls 
a un ampli moviment insurreccional amb la formació de Juntes revolucionaries. Maria Cristina 
va dimitir del càrrec el 1840, abans de donar el suport a un nou govern progressista. Aleshores 
els sectors més progressistes van mirar cap al general Espartero. 

 
 

Regència  d'Espartero (1840-1843) 
 

 La importància de l'exercit en la política espanyola  ja ve de la guerra de la 
independència. Fins el 1820 el despotisme Fernandí ha fet fracassar els pronunciaments, i la 
lluita contra el moviment d'emancipació americana ha proporcionat als militars un camp d'acció 
quan no de glòria. De les derrotes americanes queda un punt d'humiliació que pateixen els 
generals vençuts. Durant la guerra carlista els generals mantenen, amb alguna excepció, la seva 
fidelitat al govern de Mª Cristina. Però, en aquesta Espanya dividida i humiliada tenen tendència 
a presentar-se com els defensors i els guardians de la unitat nacional. Molts d'ells han trobat en 
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les societats secretes i en la maçoneria una nova activitat que els permet ocupa un lloc de 
primera fila en el partit liberal. Generalment es creu que prop de la meitat dels francmaçons 
espanyols es recluten, el 1820, a l'exèrcit. Com que són indispensables per al govern, moltes 
vegades tenen la temptació de fer d'àrbrites i confiscar el poder en els seu profit. La tradició 
liberal del pronunciament dona als  generals que se sublevan la costum de prendre's pels 
veritables representants de la voluntat popular. 
 Es en aquestes condicions que el General Baldomero Espartero, imposa a Mª Cristina un 
canvi d'orientació política abans d'obligar-la a dimitir de les seves funcions. La Regència 
d'Espartero significa l'exercici absolut del poder per part dels progressistes. Va governar fins el 
1843 de manera dictatorial, i va reprimir els liberals moderats sense sotmetre's mai a les Corts. 
Es va anar guanyant totes les antipaties. Així, per exemple, la seva política radicalment 
lliurecanvista posava en perill la incipient indústria catalana, per la qual cosa els fabricants 
tèxtils del Principat, tot i majoritàriament liberals, van rebutjar la política del govern. Després de 
tres anys de regència ningú no donava suport al general. 

Les revoltes més conegudes seran les bullangues (Tumult, avalot) que eren protestes pel 
malestar social i polític dirigits contra el clergat i les autoritats polítiques. Un exemple serà la 
Jamància 1843, contra Espartero.(Jamància ve de jamar, menjar,. eren grups incorporats a la 
revolta per menjar de franc.) 
   
     text: La revolta popular 
 
 
4- LA DÈCADA MODERADA (1844-1854) 
  

Comentar primer gràfic Governs isabelins 
 
 El llarg regnat d'Isabel II (1843- 1868) va suposar la definitiva estabilització del sistema 
liberal i el moment en que va tenir lloc la construcció d'un Estat Liberal amb moltes limitacions, 
tenint en compte que durant la major part del regnat qui va governar fou el liberalisme moderat.. 
 A partir de finals de l'any 1843, superada la guerra carlista i liquidades les regències, 
Espanya va entrar en una etapa de major estabilitat. Si després de Mendizàbal els moderats 
havien començat a imposar-se, des del principi del regnat d'Isabel II fins  el seu destronament els 
parèntesi de govern progressista foren ínfims i sempre van acabar per reconduir-se cap una 
fórmula semblant a la del moderantisme. 
 El maig de 1844 puja al poder, com a president del govern, el general Narváez, home fort 
no només del partit sinó també de tot el règim d'Isabel II. Narváez va posar les bases del règim 
durant el seu primer govern, que durà fins el febrer del 1846 
 Amb el suport dels sectors burgesos més conservadors, el Partit Moderat va governar 
durant deu anys amb mà dura. Va derogar la Constitució de 1837 i en va redactar una altra de 
nova el 1845, (Constitució de 1845) en la qual s'atorgaven més poders a la Corona i al govern  i 
es retallaven els del Parlament. El sistema legislatiu era bicameral i s'hi mantenia el sufragi 
censatari. 
El 1846 va plantejar un sufragi censatari molt restringit  

Veure Gràfic: Evolució del nombre d’electors 
 
 L’any 1851 es va signar un Concordat amb la Santa Seu, qque establia la suspensió de la 
venda dels béns desamortitzats i la devolució dels no venuts. L’Estrat es comprometia al 
sosteniment de l’Església espanyola. 
    text: El concordat amb la Santa Seu 
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 El moderantisme vas voler consolidar l’estructura de l’Estat liberal sota rels principis del 
centralisme, la uniformització i jerarquització. 
 El govern va endegar la reforma fiscal (Llei Santillán-Mon del 1845) per augmentar els 
ingressos de la hisenda pública. Es va aprovar el Codi Penal (1848) i l’elaboració d’un codi civil. 
Es va endegar la reforma de l’Administració Pública i una Llei d’Administració Local. Es crearc 
la  Guàrdia Civil (1844) 
En resum, es va crear una estructura jerarquitzada i piramidal, en la qual cada província depenia 
del poder central. 
 Quan el 1851 Narváez va abandonar el poder, el va substituir Juan Bravo Murillo  amb 
una dictadura tecnocràtica. Per ell la bona administració i el foment de la riquesa eren factors 
justificatius suficients per a un govern. Els seus mètodes van suposar la pura desaparició del 
règim liberal i una tornada a un sistema semblant al de l'Estatut Reial. (Centralisme, ordre públic 
i militarització)  
 Amb aquest ambient de corrupció i autoritarisme va fer que el 1854 les classes populars 
donessin suport a una aixecament liberal de caràcter progressista. 
 Durant aquest període la burgesia conservadora catalana va quedar completament 
marginada dels centres de poder  
Segona guerra carlina (1846-1849),  coneguda també com a guerra dels matiners (els cabdills 
carlins eren coneguts pel seu afany de llençar-se primer al camp), va tenir lloc fonamentalment a 
Catalunya, on la iniciaren partidaris del fill del pretendent, que es va autoproclamar rei amb el 
nom de Carles VI. Les partides carlines van arribar fins a Barcelona, on van ser derrotades. Amb 
tot, fins el 1860 van quedar alguns focus carlins a les zones rurals i muntanyenques de Navarra, 
el País Basc i Catalunya. 
 
5- EL BIENNI PROGRESSISTA (1854-1856) 
 
 L'instigador del pronunciament militar de 1854, conegut amb el nom de la Vicalvarada, 
perquè va tenir lloc a les casernes de Vicàlvaro, properes al Madrid d'aleshores, va ser un altre 
general, Leopold O’Donnell,  líder del partit Unió Liberal (partit de caràcter centrista, creat arran 
d'una escissió del Partit Moderat el setembre de 1854. Liderat per O'Donnell, va aglutinar els 
sectors més liberals dels moderats i la facció més conservadora dels progressistes). 
 El moviment no pretenia destronar Isabel II, enemiga declarada del constitucionalisme, 
sinó forçar-la a admetre les reformes democràtiques interrompudes el 1844. 
 
    text: Manifest de Manzanares 
 
 Després de la Vicalvarada, Isabel II va demanar al general  progressista Espartero que 
formés govern en el qual O'Donnell va ocupar la cartera de Guerra.  El nou govern va intentar 
restaurar els principis del progressisme, va reimplantar la Milícia i la llei municipal que permetia 
l’elecció directa dels alcaldes. També va pr4eparar la Constitució del 1856, que no va ser 
aplicada. 
 L’actuació de més transcendència fou un pla de reformes econòmiques. Va ser l'aplicació 
d’una segona desamortització (Madoz 1855)  que va suposar l'embargament dels béns comunals 
(conjunt de terres, aigües, boscos, prats, etc., propietat de tota la població d'un nucli municipal, 
que només pot ser aprofitat per la comunitat veïnal del municipi on estan situats aquests béns) 
La construcció del ferrocarril es va iniciar amb la Llei general de Ferrocarrils l’ any 1855. 
Es va fer una legislació per afavorir la reforestació, posar en marxa el telègraf, fomentar el 
creixement de les societats anònimes... 
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Les mesures reformistes del Bienni no van solucionar la crisi de subsistència, que havia 
mobilitzat el poble el 1854.  Lectura text: El malestar obrer 
Finalment, les discrepàncies dintre de la coalició governamental entre el progressisme més 
moderat i el més radical es van accentuar. Espartero vas  dimitir i la reina confiar el goern a 
O’Donnell, que va reprimir les protestes. 
 
 
6- LA DESCOMPOSICIÓ DEL SISTEMA ISABELÍ (1856-1868) 
 

Observar gràfic:: la inestabilitat dels governs d’Isabel II  
  
 El final del Bienni Progressista fou degut a la reacció dels liberals moderats i a les 
pressions dels sectors eclesiàstics i de la Corona. Es va iniciar un llarg període caracteritzat pel 
predomini de tres sectors socials: els terratinents, els militars conservadors i l'Església. Durant 
aquests anys es van anar succeint els governs dels generals Narváez i O'Donnell (Unió Liberal) 
 Entre les accions dels governs d'aquest període destaquen la paralització de la 
desamortització del 1855, el reconeixement a l'Església de moltes de les seves prerrogatives 
tradicionals, la dura repressió contra les revoltes camperoles per la guàrdia civil i l'establiment 
de pràctiques electorals que  van corrompre el sistema democràtic (compra de vots, les tupinades 
- afegir o treure vots de les urnes- ...). 
 El període de més prosperitat durant aquesta etapa va coincidir amb el govern del general  
O'Donnell (1855-1863) conegut com a govern llarg. Quant a l'exterior, es va dur a terme una 
"política de prestigi" que volia potenciar l'exaltació nacionalista (guerra d'Àfrica de 1859, 
expedició a Mèxic i a la  Contxinxina...).Però, en realitat, aquesta política exterior no va 
aconseguir el prestigi desitjat, comparat amb l'expansió d'altres potències europees, i els seus 
resultats no van tenir cap ressò importat. Únicament al Marroc, i després de la victòria militar de 
Wad-Ras (1860), Espanya va aconseguir beneficis territorials ( la incorporació del territori d'Ifni 
i l'extensió de la plaça de Ceuta. 
 Els anys que van del 1863 al 1868 van comportar la tornada de narvàez al poder i la 
reposició dels vells principis del moderantisme. 
 La desaparició successiva d'algunes figures polítiques de la monarquia isabelina 
(O'Donnell el 1867 i Narváez el 1868) van contribuir també de forma indirecta a la fallida de la 
Monarquia. Finalment les circumstàncies econòmiques i socials van contribuir de manera 
important a un protagonisme de les inquietants masses populars que en la revolució de 1868 van 
participar d'un manera molt singular. 
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TEMA 4- EL SEXENNI DEMOCRÀTIC (1868- 1874) 
 
Causes de la revolució 
 
1- crisi financera: les inversions al ferrocarril no eren rendibles  
 (ampla via europea:1435mm-ampla via espanyola 1668mm) 
2- crisi industrial: la guerra de secessió havia aturat les importacions, els preus havien pujat i la 
demanda havia baixat. A Catalunya la davallada fou sobretot en el sector cotoner 
3- crisi de subsistències: les males collites fan pujar els preus, augmenta la fam i la violència 
social 
4-crisi política: lluita pel poder entre progressistes, demòcrates i republicans  
 
1- Crisi econòmica i malestar social 
 
 A l’inici de la dècada de 1860 es va fer evident una crisi econòmica, que es va manifestar 
en els àmbits financer i industrial, que van coincidir amb una crisi de subsistències. 
 La crisi financera es va originar arran dels problemes derivats del funcionament de la 
xarxa ferroviària. La seva construcció 
El repte principal de les comunicacions continuava sent el transport massiu de mercaderies. La 
creació de les xarxes comercials exigia disposar de facilitats per traslladar productes en 
quantitats importants i amb una certa rapidesa.  
 
Gabriel Tortella ens diu el següent: “¿por qué se tardó tanto en construir el ferrocarril en un 
país que tanto lo necesitaba? La respuesta es que se combinaron el círculo vicioso del 
subdesarrollo con la inepcia i la inercia gubernamentales. El atraso econòmico y social hacía 
que el capital, el nivel técnico, y la iniciativa empresarial fueran insuficientes; la falta de visión 
y de efectividad del gobierno en lugar de suplir la insuficiencia privada la aumentaban”. 
 
La construcció del ferrocarril qui la va dur a terme  ? majoritàriament inversions estrangeres, 
fonamentalment francesos.  
Ex companyies ferroviàries: ferrocarrils del Norte i MZA (Madrid, Zaragoza, Alicante) 
Hi va haver planificació? Llei ferrocarrils 1855 
Quines limitacions hi va haver? 

1- Estructura radial (es va consolidar un estat centralitzat) 
2- Amplada vies (15 cm més grans, Espanya 1,668mm, Europa 1,435mm) 

Quins errors es van cometre? 
1- No van quedar comunicades les regions amb una economia més dinàmica 
2- Dificultat d’intercanvis amb Europa 
3- Explotació de les vies es va donar a companyies estrangeres 

 
gràfic: La rendibilitat del ferrocarril 

 
 
La crisi de subsistències va començar el 1866 de resultes d’un seguit de males collites que 
provocaren escassetat de blat. La combinació de la crisi agrària, industrial i financera va 
provocar un clima de forta violència social.  
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1.2 La crisi política: el pacte d’Ostende 
 
  A l'estiu del 1866, opositors al règim isabelí  van signar un pacte a la ciutat belga 
d'Ostende, en el qual els representants dels tres partits d'oposició ( unionistes, progressistes i 
democràtes) incloïa un acord per " destruir todo lo existente en las altas esferas", es a dir, 
destronar Isabel II. La figura més destacada de la conspiració fou Joan Prim, quart general 
després d'Espartero, Narváez i O'Donnell. 
 

 textos: Els desitjos de canvi i El Pacte d’Ostende 
 
 
2 LA REVOLUCIÓ DE SETEMBRE DE 1868 
 
 El 18 de setembre de 1868, J.B.Topete inicià un pronunciament militar contra el govern 
d’Isabel II. Prim i Serrano es van reunir als insurrectes i es van posar al capdavant del moviment 
 
  text: La revolució de setembre (Proclama general Prim) 
 
 El primer que van fer els revolucionaris,  encapçalats pels generals Serrano i Joan Prim, 
va ser convocar eleccions  perquè les noves Corts (Veure gràfic )redactessin una constitució que 
substituís la de 1845. La nova Constitució, promulgada el juny de 1869, establia el sufragi 
universal, tot i que limitat a la població masculina, garantia les llibertats d'expressió i de 
premsa, de reunió i d'associació, tan restringides en la Constitució anterior, declarava 
l’aconfessionalitat de l'Estat i la llibertat de culte i, finalment, mantenia la monarquia com a 
forma d'Estat.    
 

  text: La constitució del 1869 
 
Política econòmica: 
 
  L’objectiu era una reorientació de la política econòmica i la implantació del capitalisme. 
Va defensar  el lliurecanvisme. Laureà Figuerola, va suprimir la contribució de consums 
(gravaven sobre els productes d primera necessitat) Es va establir la pesseta com a moneda 
monetària. En quins problemes es trobarà el govern: inexistència de recursos, deute públic, 
caòtica situació de la hisenda, oposició dels industrials cotoners catalans a qualsevol 
liberalització 
 
El nou panorama polític 
 
 A partir de 1868, el panorama polític va estar dominat per tres grans tendències. A la 
dreta se situaven els moderats, fidels a Isabel II, amb el suport dels nobles i els propietaris 
agraris. Al centre hi havia la conjunció monarquicodemocràtica, que dominava les Corts i 
agrupava una majoria de progressistes, unionistes i demòcrates. Defensaven la monarquia, però 
subordinada a la sobirania nacional. A l’esquerra hi havia el Partit  Republicà Federal. Hi havia 
dues tendències, els benèvols i els intransigents i els  unitaris 
  
    text: En defensa del federalisme 
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Republicanisme federal i agitació social 
 
 La constitució de 1869 i el nou sistema polític van introduir una sèrie de canvis polítics, 
però no van satisfer algunes de les reivindicacions populars. La forma de govern monàrquica 
acabava amb el somni dels republicans, el manteniment del culte i topava amb els laics i la 
limitació de les reformes socials disgustava a camperols i obrers. 
 Aquest desencís popular va estimular l’auge del republicanisme federal. 
 
  mapa: revoltes federals dels anys 1869-1873 
 
El govern de Prim va imposar l’estat de guerra i la repressió fou molt dura. 
textos: PER QUÈ LES CLASSES POPULARS S’OPOSAVEN A LES QUINTES ? 
 
3 EL REGNAT D’AMADEU DE SAVOIA (1871-1873) 
La qüestió política més important en aquests moments per als governants espanyols era trobar un 
nou monarca capaç d'identificar-se amb el contingut  de la Constitució que acabava de ser 
aprovada. El nou rei tenia que ser catòlic i liberal i això excloïa qualsevol candidat de la rama 
carlista però també al propi Alfons, fill d'Isabel II, a qui Prim va condemnà pel comportament 
inconstitucional de la seva mare. 
 Els candidats van ser varis: 1) Espartero, portava el record de la seva regència en el 
passat i era ja molt vell. 2) El duc de Montnpensier, encara que tingués el recolzament d'una part 
dels unionistes, era un Orleans i motivà les reticències de Napoleó III; 3) Fernando de Coburgo 
tenia , recolzat per alguns grups de liberals, inconvenient pels portugesos; 4) Leopold de 
Hohenzollern pel seu origen alemany, rebutjat també per Napoeó III; 5) Amadeo de Savoia. 
 Finalment fou Amadeo, duc d'Aosta, de la familia dels Savoia, candidat de Prim i els 
progressistes. Fill de Víctor Manuel II, rei d'Itàlia, estava identificat per complert amb el 
liberalisme.  
 L'octubre de 1870 es produir a les Corts l'elecció del nou rei. De 311 diputats només 191 
van votar a Amadeu, la resta ho van fer o bé per la República o per altres candidats. El nou rei es 
va trobar un país amb molts problemes polítics i amb un recolzament polític insuficient , a més , 
el seu principal valedor el general Prim, va morir assassinat el desembre de 1870,  fet que va 
empitjorà les coses. Molts partits li van fer el buit i es bastien sense pietat en el Congrés 
impedint l'estabilitat de qualsevol govern 
 Una part de l’exèrcit va mostrar la seva resistència a expressar la seva fidelitat. Tampoc 
no va obtenir el suport popular, a causa probablement de l’arrelament republicà.  
  
   text: La solitud del monarca 
 
Una inestabilitat permanent 
 Els moderats, que consideraven il·legítima la nova dinastia i continuaven fidels als 
Borbó, van plantejar una oberta oposició al nou monarca. Cànoves de Castillo anar captant 
dissidents unionistes i progressistes. També va comptar amb el suport de l’església. 
 D'altra banda, també en aquella època els carlins van iniciar insurreccions en zones de 
Catalunya, del País Valencià i del País Basc. A aquest fet cal afegir les revoltes urbanes, 
protagonitzades per sectors populars. 
D’altra banda, el 1868, s’havia iniciat un conflicte a Cuba. 
 

  text: La insurrecció Cubana 
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També l’any 1872 es van produir noves insurreccions de caràcter federalista. 
 Davant de tot aquest desgavell, el 1873 Amadeu I va abdicar i va retornar a la seva Itàlia natal.  
 
   text: La renúncia d’Amadeu de Savoia 
 
4 – LA PRIMERA REPÚBLICA ESPANYOLA (1873-1874) 
 

  Observar quadre: presidents república 
    text: Les esperances frustrades 
 
 Amb l'abdicació d'Amadeu I, els sectors republicans, sorgits dels demòcrates, van 
convèncer els diputats que l'alternativa era la República. I així va ser: l'11 de febrer de 1873 les 
Corts van votar per gran majoria la constitució d'una República.  Però aquesta majoria no 
reflectia un suport real a la nova forma de govern, ja que gran part de la cambra estava integrada 
per diputats monàrquics. Per presidir el govern va ser elegit el republicà federal Estanislau 
Figueras. 
 Les Corts es van obrir l’1 de Juny de 1873 i el dia 7 van proclamar la República 
Democràtica Federal. La presidència  va ser per E. Figueras, però va dimitir als pocs dies i el va 
substituir Pi i Margall. El seu propòsit era el d’emprendre grans reformes: constitució federal, 
separació església-Estat,, independència colònies, restaura disciplina a l’exèrcit i lleis socials 
(ensenyament, treball, consums...). 
 Si a això  hi afegim l'esclat de la tercera guerra carlina,(1872-1876) es palesa la 
impossibilitat de la República de consolidar-se.  
 També va continuar la guerra de Cuba que, iniciat el 1868, es va anar estenent i 
radicalitzant sense que la República fos capaç de fer res. 
 Malgrat que els dirigents republicans van intentar mantenir l'ordre, el cert és que el país 
es va sumir en un caos en què tots els grups socials i polítics actuaven de manera espontània. i 
per si no n'hi hagués prou amb tots aquests problemes, les dues faccions dels republicans, els 
unitaris i els federalistes, es van enfrontar militarment arran de la proclamació dels cantons 
autònoms de l'Estat. ( Cantonalisme: Moviment polític espanyol del segle XIX que defensava 
l'autonomia de les regions. Procedia del federalisme republicà, però mantenia posicions socials 
radicals i rebutjava l'Estat central. Es va iniciar el juliol de 1873 a Cartagena, on es constituí 
una Junta Revolucionària que actuava com a govern autònom (cantonal). El moviment 
cantonalista es va estendre per València, Sevilla, Alacant, Granada, etc. Alguns cantons van 
arribar a proclamar la seva pròpia Constitució, van encunyar moneda i van prendre mesures de 
caràcter socialista com ara l'abolició de la propietat). Llegir text: El cantó de Cartagena 
 Francesc Pi i Margall, que no volia sufocar la revolta per les armes, va dimitir i va ser 
substituït per  Nicolás Salmerón que va donar per acabada la política de negociació amb els 
cantons i va iniciar una acció militar contra els cantons. Dimiteix a primers de setembre i el 
poder recau a mans d’ Emilio Castelar. La República va iniciar un desplaçament progressiu cap a 
la dreta. 
. El 3 de gener de 1874, el general Manuel Pavia, capità general de Madrid, va entrar amb les 
tropes al Congrés, el va dissoldré i lliurà el poder al general Serrano. Aquest va pensar a 
autoproclamar-se president vitalici de la República i va governar dictatorialment durant dotze  
mesos, temps que va trigar a produir-se la Restauració monàrquica amb el cop d'estat del general 
Arsenio Martínez Campos (29 de desembre de 1874) en favor d'Alfons XII, fill d'Isabel II. 
 
 

  text: La tornada dels Borbó 
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TEMA 5 – TRANSFORMACIONS AGRÀRIES I  EXPANSIÓ 
INDUSTRIAL AL SEGLE XIX 

 
Bibliografia: Gabriel Tortella, El desarrollo de la España contemporánea. Historia econòmica de 
los siglos XIX y XX. Alianza Universitat Textos 
 

En resum el que ens diu el llibre es que la història econòmica d’Espanya contemporània 
es divideix en un segle XIX de creixement lent i retardat amb respecte a la norma europea, i un 
segle XX de creixement ràpid i recuperació de gran part del terreny perdut amb respecte a 
Europa 

Durant el segle XIX l’economia espanyola va experimentar canvis molt importants, però 
no va assolir el nivell d’altres països europeus, i l’agricultura va continuar sent l’activitat 
econòmica principal. Només a Catalunya i al País Basc la transformació industrial va ser 
considerable. Símbol del progrés industrial fou també el ferrocarril, la implantació del qual va 
comportar una autèntica revolució en l’àmbit dels transports.  
L’ Estat Liberal va facilitar la creació d’un mercat únic espanyol –condició indispensable per al 
desenvolupament econòmic- que incloïa, entre altres mesures, la supressió de les duanes 
interiors, la unificació del sistema monetari i una important reforma fiscal. 

 
1- TRANSFORMACIONS DE L’AGRICULTURA 
 
El primer que veurem es quina és la contribució de l’agricultura al procés 
industrialitzador  
El caràcter rendista i poc emprenedor dels propietaris constituïa un fre que impedia que es 
produís un arrencada econòmica semblant a d’altres països europeus. 
La reforma agrària liberal a Espanya es produeix al llarg de la primera meitat del segle XIX. Es 
va abolir el règim senyorial, es va desvincular la propietat i es va dur a terme la desamortització. 
Quins canvis  hi hagué en l’estructura de la propietat?  
Les desamortitzacions: Mendizàbal (1836) i Madoz (1855) 
 
  Quines en foren les conseqüències? 

1-canvi de propietat 
2-inestabilitat i inseguretat de molts agricultors 
3- Ampliació important de la superfície cultivada 

 
En el conjunt d’Espanya, la conseqüència més important de la reforma agrària liberal va ser la 
rompuda de noves terres fins llavors no conreades. 
 

 text: Béns eclesiàstics desamortitzats i la reforma agrària liberal 
 
Quins són els límits del creixement agrari ? 
  
L’augment de la productivitat agrícola (cereals, vinya, blat de moro, patata) es va aconseguir 
gràcies a l’increment de la superfícies conreada no pas com a resultat de la modernització de les 
tècniques de conreu, que van continuar endarrerides i a una estructura de la propietat que no 
fomentava la millora tècnica.. 
 
  mapa: Estructura de la propietat al  segle XIX 
  mapa: rendiment del blat a Europa darreria segle XIX 
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Les noves formes de propietat a Catalunya 
 

A Catalunya es va seguir un camí diferent. Hi va influir la generalització del sistema de 
L’emfiteusi. L’emfiteusi i la rabassa morta van quedar assimilades a un arrendament a llarg 
termini. Els antics senyors van conservar-ne la propietat i els pagesos van mantenir-ne el domini 
útil..  

La desamortització tampoc va generar un  traspàs dec la propietat com la resta 
d’Espanya, perquè els béns desamortitzats representaven un percentatge modest. 

 
  Veure tipus de contractes agraris 
 
A Catalunya, l’augment del producte agrari va ser el resultat de l’especialització i la 

intensificació de l’ús del sòl. 
Igual que al segle XVIII, la vinya, per fer vi i aiguardent, va constituir el motor principal 

de l’agricultura, especialment a partir del moment en que la fil·loxera va envair França,  però les 
oliveres i els arbres fruites van tenir també una importància considerable. 

Els cereals i els llegums van tenir una expansió menor, comportant un dèficit alimentari 
 
 
 2- L’EVOLUCVIÓ DEMOGRÀFICA 
 
Primer cal explicar les etapes de l’evolució demogràfica:  
 

1-  Règim demogràfic antic: Alta Natalitat i alta mortalitat  
2- Revolució demogràfica (finals XVIII) : descens de la mortalitat 
3- Règim demogràfic modern: descens natalitat i mortalitat 
Aclarir conceptes: creixement natural  i  creixement real (migració) 
 
La població dels principals països europeus va créixer durant el segle XIX de manera 

vertiginosa. Espanya passa d’11 milions el 1797 a 16 milions el 1877. 
Les causes van ser la desaparició de determinades epidèmies, la millora de la dieta i 

l’expansió d’alguns conreus com el blat i la patata. 
 

Per què aquest alentiment? 
 

   1-taxa de mortalitat alta (aparició esporàdica d’epidèmies, còlera) 
   2-guerres civils  
   3- retard i escàs creixement industrial 
 
L’augment de la població comporta un augment de la urbanització. Aquesta on es produeix: Al 
País Basc i a Catalunya, ja que són els llocs on s’ha ubicat la industrialització i per tant on aniran 
els moviments migratoris  
 

 gràfics: evolució demogràfica  països europeus i evolució de la població 
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Fins el 1860, el procés d’urbanització espanyol va ser limitat i les migracions internes de 
poca magnitud.. A partir d’aquesta data es va iniciar un èxodes rural que va comportar un 
creixement de la població urbana, especialment a Barcelona i Madrid. 
 A Catalunya, els moviments migratoris interiors van ser força interiors van ser força 
intensos i en dues direccions: del camp a la ciutat i de l’interior a la costa. 
 

gràfics: creixement d’algunes ciutats i urbanització de Catalunya 
 
En les últimes dècades del segle el creixement i la manca de població van obligar molts 
espanyols a emigrar a Ultramar. Els focus d’emigració principal van ser Galícia, Astúries, 
Cantàbria i les Canàries. La destinació fou l’Argentina, Mèxic , Cuba i Brasil 
 
3-  LA INDÚSTRIALITZACIÓ DE CATALUNYA 
  
Treballar primer: PER QUÈ ESPANYA NO ES VA INDUSTRIALITZAR PLENAMENT 
AL SEGLE XIX ? 
 
A Espanya, la Revolució Industrial va afectar a dues zones, Catalunya i el País Basc, i en menor 
mesura algunes comarques d’Andalusia , del país València i de Castella. 

 
Per què va fracassar la Revolució Industrial a Espanya? 

 
1- per la poca demanda de productes manufacturats. La pobresa de la població camperola 

constituïa un estímul feble per al creixement de la indústria 
 
2- proteccionisme excessiu 
 
3-, manca xarxa comunicacions i transports, manca xarxes comercials, manca inversions  

 
A més de capital , mà d’obra i innovació tecnològica, hi ha dues altres condicions bàsiques 
perquè la indústria pugui prosperar: 
 
   1-existència matèries primeres   
   2- Demanda 

 
A Catalunya no es donava cap d’aquestes condicions, però es va crear una important 

indústria tèxtil degut a l’avançament  respecte de l’economia espanyola i a les mesures 
liberalitzadores de la producció i el mercat que van acompanya la revolució liberal, i molt 
especialment la supressió dels privilegis gremials. 
 
El procés de mecanització:1832-1833- L’ARRENCADA: GERMANS BONAPLATA 
(Va ser la primera fàbrica que funcionava amb vapor) 
Josep Bonaplata treballa a Anglaterra on aconseguí algunes patents sobre màquines de filar i 
teixir i on estudià l’ús del vapor en tant que font d’energia. Al seu retorn a Barcelona, formà 
(1831) la fàbrica de Vapor (on coincidiren les tres formes d’indústria de l’època: metal·lúrgia, 
tèxtil i vapor). L’incendi de la fàbrica (provocat pels seus treballadors) el 6 d’agost de 1835, 
afectà Josep Bonaplata que morí anys després. El seu germà i soci Ramon continua els negocis i 
fou un dels fundadors de la Maquinista Terrestre i Marítima, el 1855. 
L’Espanya Industrial societat anònima tèxtil fundada a Madrid el 1847 però amb fàbrica a 
Barcelona. Fou una de les primeres societats anònimes de l’Estat espanyol. 
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La mecanització va suposar una disminució notable dels costos i dels preus de venda. Els preus 
mes baixos van estimular la demanda, que va comportar una fase de creixement del sector tèxtil, 
només interrompuda per la guerra de Secessió americana, al no subministrar matèries primeres. 
 
   gràfic: la mecanització del sector cotoner 
 
Característiques indústria tèxtil 
 
El desenvolupament de la indústria tèxtil va haver de fer front a dues limitacions: pobresa del sòl 
català i feblesa del mercat espanyol. 
Per veure on es localitzava la indústria observar el mapa: localització indústria tèxtil  
 
LES COLÒNIES INDUSTRIALS ( ex.: colònia Güell) 
La indústria tèxtil catalana va seguir inicialment el model basat en l’ús del carbó. A Catalunya 
en teníem prou? No. Per tant es va tenir que buscar l’aprofitament dels salts d’aigua sobretot del 
Ter i del Llobregat 
La superioritat anglesa en els preus i en el control del mercat va obligar la indústria catalana a 
protegir la seva producció ( política proteccionista) 
 El predomini de la indústria tèxtil no impedia el desenvolupament d’altres sectors. La 
llana, es va concentrar a Sabadell i Terrassa. 
 A finals de segle es van iniciar dues indústries pioneres: l’electricitat i la telefonia 
 
  Observar gràfic: La indústria catalana (1856) 
  text: La riquesa industrial de Catalunya 
 
4- L’ESTRUCTURA INDUSTRIAL D’ESPANYA 
 
 La siderúrgia va ser el sector que, a la segona meitat del segle XIX, va acompanyar el 
sector tèxtil en la implantació de la indústria moderna. Va estar molt lligat als desenvolupament 
de la mineria d ferro i del carbó. 
 Des del punt de vista econòmic quins dos requisits es necessita per convertir-se en na 
potència siderúrgica? 
  1-Abundància de carbó  i 2- demanda dels productes de la indústria 
 Els primers alts forns es situen a Andalusia, prop de Marbella (La Concepción 1826). 
L’elevat cost del carbó mineral va fer que l’hegemonia andalusa disminuís a partir de 1860. Es 
quan vindrà el predomini de la siderúrgia asturiana (Mieres,1848, La Felguera, comprada el 
1852 per la Compagnie Miniere et metallurgique d’asturies. 

Malgrat tot la zona que va acaba convertint-se en el símbol de la siderúrgia fou Biscaia 
(Santa Ana de Bolueta 1848, Ybarra i Cia 1854. Es va consolidar l’eix comercial entre Bilbao i 
Cardiff, basat en l’exportació de mineral de ferro a GBR i la importació de carbó Gal·lès als 
forns bascos. 
 
    mapa: Distribució de la indústria espanyola a l’any 1900 
 
 
 
 
 
 
 



 -- 27

 
La lenta expansió industrial 
 El darrer terç del segle XIX, Catalunya i el País Basc ja havien desenvolupat una 
estructura industrial moderna, assentada en la producció tèxtil i siderúrgica. Però això no vol pas 
dir que la resta d’Espanya no hi hagués tallers, manufacturers i formes de treball a domicili, que 
a finals de segle es van modernitzar. 
 El predomini agrícola va fer possible que la indústria agroalimentària tingués un paper 
rellevant 
  Observar gràfic: Distribució sectorial de la indústria a Espanya al 1900 
 
La producció minera 
 
Entre 1874 i 1914 hi va haver expansió minera, Per què? 
 

1- Augment demanda internacional 
2- Avenços en les tècniques d’explotació 
3- Legislació minera 1868 (anteriors: 1825,1849, 1859) 
4-  endeutament crònic hisenda espanyola 
Per tal de disminuir el dèficit crònic de la Hisenda espanyola, l’explotació de les mines 

les realitzaren companyies estrangeres (Compagnie des Mines d’Huelva (1855). 
El desenvolupament de l’acer anglès fou el principal factor de l’auge de la mineria de 

ferro. El convertidor Bessemer va estimular la demanda de ferro. (Biscaia, prop del mar, cost 0 ) 
La mineria del carbó es va desenvolupar a Astúries i va anar estretament lligada a les 

ajudes de l’Estat, ja que el carbó era d’escassa qualitat i els costos d’extracció elevats. 
 
   gràfic: Producció i exportació de ferro 
   mapa: La mineria al segle XIX 
  
 
5- EL FERROCARRIL I EL MERCAT INTERIOR 
 

El primer que hem d’observar són els efectes positius que comporta la construcció del 
ferrocarril en l’economia Veure gràfic 
 
Gabriel Tortella ens diu el següent: “¿por qué se tardó tanto en construir el ferrocarril en un 
país que tanto lo necesitaba? La respuesta es que se combinaron el círculo vicioso del 
subdesarrollo con la inepcia i la inercia gubernamentales. El atraso econòmico y social hacía 
que el capital, el nivel técnico, y la iniciativa empresarial fueran insuficientes; la falta de visión 
y de efectividad del gobierno en lugar de suplir la insuficiencia privada la aumentaban”. 
 
Etapes construcció 
1)-1855 i 1866 Va suposar las mobilització de capitals molt superior a qualsevol altre iniciativa. 
Es van construir 5108 Km. Madrid-Alacant (1858), Sevilla-Cadis (1861) Madrid-Irun (1864) 
 
2) La crisi financera del 1866va suposar un període de paralització.  
 
3) A partir de 1873, nova etapa constructiva. 
La construcció del ferrocarril qui la va dur a terme  ? majoritàriament inversions estrangeres, 
fonamentalment francesos.  
Ex companyies ferroviàries: ferrocarrils del Norte i MZA (Madrid, Zaragoza, Alicante) 
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Hi va haver planificació? Llei ferrocarrils 1855 
 
 
Efectes del ferrocarril en economia. Quines limitacions hi va haver? 
 

1- Estructura radial (es va consolidar un estat centralitzat 
2-  Amplada vies (15 cm més grans, Espanya 1,668mm, Europa 1,435mm) 
2- Explotació de les vies es va donar a companyies estrangeres 

 text: La franquícia aranzelària 
 

Les dificultats del mercat interior. Quins errors es van cometre? 
 
 Desenvolupament industrial escàs de moltes regions espanyoles i predomini d’una 
economia agrària amb una productivitat molt limitada 

3- No van quedar comunicades les regions amb una economia més dinàmica 
4- Dificultat d’intercanvis amb Europa 
5- Explotació de les vies es va donar a companyies estrangeres 

 
L’augment del comerç exterior 
 
 En l’evolució del comerç exterior hi podem distingir dues grans etapes: la primera (1815-
1850) va ser de creixement modest, però sostingut, i la segona (1850-1900), de major augment 
per influència de l’expansió internacional. 
 A la darreria del segle, el cotó de floca i el carbó havien esdevingut les dues importacions 
principals, mentre que les exportacions, els minerals s’havien afegit als productes agraris. No 
obstant això, el pes dominant dels productes agraris fa evidents les limitacions de la 
transformació econòmica i escàs desenvolupament industrial. 
 Amb la pèrdua de les colònies americanes, els mercats van ser substituïts per França i 
GBR. De totes maneres el comerç amb Cuba i Puerto Rico es va mantenir. 
 
  Observar gràfic: comerç exterior d’Espanya 
 
 
Gran debat econòmic: Proteccionisme o lliurecanvisme ? 
 
6- HISENDA, BANCA I DINERS 
 

El 1845, el govern va impulsar una reforma fiscal per eliminar les exaccions dels 
privilegiats. Els nous impostos no incloïen les rendes personals (treball i capital), l’Esta no va 
aconseguir augmentar la recaptació, i per tan van perpetuar  del dèficit d’hisenda i augmentar el 
deute públic .gràfic: La Hisenda Espanyola 
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TEMA 6 –SOCIETAT I MOVIMENTS SOCIALS  AL SEGLE XIX 
 
 
1- De la societat estamental a la societat de classes 

 
Amb la revolució industrial (industrialització ) sorgirà amb força el proletariat. La 

industrialització generarà un canvi social. Abans existia la societat estamental, ara existirà la 
societat de classes, rics (burgesos, poder econòmic) i pobres  (obrers) 

Les noves lleis van imposar la igualtat jurídica de tos els ciutadans. En el nou sistema, 
tots els grups socials pagaven impostos, eren jutjats per les mateixes lleis i gaudien, teòricament, 
de drets polítics iguals. 

La noblesa va veure com se suprimien les lleis especials que la beneficiaven. Malgrat 
això, va continuar mantenint la seva importància social, econòmica i política. 

Pel que fa al clero, el procés de desamortització i desvinculació va tenir un gran efecte 
sobre el poder de l’Església, perquè la va privar de moltes de les seves propietats. Malgrat això 
va mantenir gran part del seu poder.  

 
Una nova organització dels grups socials 
 

A l’Espanya liberal del segle XIX s’hi van construir dos grans grups socials. La burgesia 
posseïdora de riquesa urbana, i industrial o agrària i el proletariat. 

 
2- ELS NOUS GRUPS DIRIGENTS 
 
 A la nova societat liberal, a diferència d’altres països d’Europa l’alta noblesa no solament 
no va reduir el seu poder econòmic sinó que el va incrementar. A mitjan segle XIX Espanya 
continuava sent un país agrari  i la noblesa era la posseïdora de terres. 
 
   gràfic: mitjana de les fortunes espanyoles 
 

Quin serà el grup més dinàmic? LA GRA N BURGESIA, lligada a les professions 
liberals i al capital estranger, la compra de terres desamortitzades i les inversions industrials  
I la burgesia industrial catalana? La seva procedència era molt diversa, negocis mercantils, 
industrials del cotó i del ferro... els Güell, Bonaplata, Muntades. La burgesia catalana va ocupar 
un segon lloc en l’organització de l’aparell estatal  
Quins canvis es produiran en la societat burgesa? Per veure que envejaven els nobles dels 
burgesos i al revés.  
 
   text: Les relacions entre noblesa i burgesia 
 
I les classe mitjanes? Només representaven el 5%. Eren els petits propietaris, comerciants, els 
petits fabricants, professions liberals 
 
   Els grups socials urbans 
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3- LES CLASSES POPULARS (90 %) 
 
observar gràfics població activa a Espanya i Catalunya i analfabets a Espanya  
   

La pervivència del món artesà tradicional va continuar sent molt important a l’Espanya 
del segle XIX, malgrat que els privilegis gremials desapareguessin el 1830. A les zones rurals es 
mantenia un fort sector artesà que elaborava Productes manufacturats, atès que la producció 
fabril continuava sent minoritària. 

A Catalunya els menestrals (ofici de tècnica mecànica, fuster, cotoner, sabater ...) 
constituïen un petit grup d’artesans i comerciant que basaven la se3va prosperitat en 3el treball i 
l’estalvi. Eren la base social del republicanisme. 
Quina era la situació de la pagesia?  Les desamortitzacions havien canviat la situació? NO 
Amb aquests panorama general hi havia grans diferències regionals. A Castella, Andalusia i 
Extremadura la situació va restar gairebé inalterada. 
 

text: La fam al camp 
 

Una situació diferent es va produir a Catalunya on molts arrendataris emfitèutics van 
poder accedir a la propietat i es va estructurar un grup de petits i mitjans propietaris 

Per veure la diferent alimentació/ situació dels pagesos catalans, text: La pagesia 
Catalana 
 
Sorgiment del proletariat 
 
 El naixement de les fàbriques va fer aparèixer el proletariat. Quines eren les seves 
condicions de treball? Salaris baixos, jornades de treball de 12-14 hores, condicions d treball 
malsanes,... només es cobrava si es treballava.  
 

text: La duresa de les condicions de vida 
 
 

4- VIDA QUOTIDIANA I COMPORTAMENTS SOCIALS 
 

Per no deixar-nos cap detall de la vida social i el paper de les dones en la societat del 
segle XIX, feu la lectura pàg. 132 i 133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -- 31

5- LES PRIMERES ORGANITZACION S OBRERES 
 
Primer us ho explicaré a nivell internacional i després com es van introduir a Espanya 
Davant aquestes desigualtats començaran a sorgir idees/doctrines que criticaran aquesta societat 
capitalista (socialistes utòpics : Saint-Simon, Fourier, Cabet ...i republicanisme p. 136). 
 

1- substitució de la propietat privada dels mitjans de producció per formes de propietat 
col·lectiva 

2- defensa de la llibertat, democràcia i sobirania popular 
3- necessitat de reformes per millorar la situació de les classes populars 
4- lluita social com un fet inevitable 
 

A Catalunya el socialisme utòpic va començar a difondre’s als anys 30. El diari  barceloní El 
Vapor publicà alguns articles sobre el tema d’Abdó Terrades i Narcís Monturiol. A la resta 
d’Espanya, l’utopisme es difongué per Andalusia, on cal destacar Joaquim Abreu. 
Pel que fa a la política, el primitiu obrerisme va estar sempre molt vinculat al republicanisme 
federal. text: La crítica al liberalisme 
 
Quins seran els dos moviments ideològics que tindran més rellevància:?  
 
Marxisme i Anarquisme: Les dues ideologies volien el mateix: societat igualitària i sense 
classes, però el que els distingia era la manera d’arribar-hi. Els marxistes volien establir la 
dictadura del proletariat i els anarquistes no eren partidaris d’un Estat/govern, ja que era el que 
els havia portat a aquestes desigualtats. 

Quina serà la primera reivindicació obrera? Dret a l’associació. Dret que se’ls va negar 
sempre tret dels períodes progressistes (1840-43 i 1854-56) i1868-1874 

En la dècada de 1820, el Ludisme (Ned Ludd) va ser la primera expressió de rebel·lia 
obrera contra la introducció de màquines, a les quals s’atribuí la responsabilitat de la pèrdua de 
llocs de treball i no a l’explotació capitalista. L’incident més rellevant serà l’incendi, agost de 
1835, de la fàbrica Bonaplata. 

. En els principis de la industrialització qui no treballava no cobrava, van sorgir aixcí un 
primer associacionisme obrer i es van crear societats de socors mutus era que mitjançant una 
aportació (quota) la gent que estava malalta podria continua cobrant, aquella dona que quedava 
vídua podia continuar cobrant... text: Les associacions obreres 

La industrialització a Espanya era limitada i concentrada a Catalunya. Les primeres 
Associacions es va formar a Catalunya cap el 1840. El 1840 neix la Societat de Teixidors i 
l’Associació Mútua de Teixidors de Barcelona. 

L’associacionisme obrer serà il·legal menys durant els períodes de govern liberal, 1840-
43,1854-56 i 1868-74. Els conflictes més importants seran la vaga de les selfactines el 1854  i la 
vaga de 1855 . La tornada dels moderats prohibia totes les associacions obreres 

 
text: La prohibició de les associacions obreres 

 
El Bienni progressista (1854-1856) va obrir un període de permissivitat amb les 

associacions obreres. El primer conflicte important fou la vaga contra les selfactines de l’any 
1854.  La repressió de la vaga fou molt dura. 

L’auge del moviment reivindicatiu va indignar als patrons, que reclamaven al govern 
mesures repressives. En aquest context es va desencadenar la vaga de 1855, considerades com la 
primera vaga general. 

La tornada dels moderats al poder va comportar un nou decret, l’any 1857, que prohibia 
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totes les associacions obreres. 
L’augment de la població agrària assalariada, sense un creixement paral·lel del treball i 

dels recursos, va provocar un problema social greu, sobretot a Andalusia. A la dècada de 1840, 
una onada de manifestacions i d’ocupacions va recórrer Andalusia. Les causes ?  

 
text: La misèria pagesa 

 
Arran d’aquestes lluites, els anys 1840, 50 i 60, el bandolerisme es va estendre com a 

resposta individual i violenta a la magnitud de les desigualtats socials 
  
6- L’ARRIBADA DE L’INTERNACIONALISME (1868-1874) 
 

La revolució de setembre va obrir un període de democratització i reconeixement de 
llibertats. El mateix 1868, en una reunió entre filadors i teixidors s’acordà la creació d’una 
comissió encarregada de crear un sindicat per negociar amb el patró l’augment del sou. Al no ser 
acceptada es convocà una vaga dels tres oficis tèxtils ( filadors, teixidors, mecànics i 
jornalers),naixia les “Tres classes de Vapor” de caire moderat, reivindicatiu i proper al 
republicanisme federal 

El 1864 s’havia creat a Londres l’AIT. Aquesta pretenia aconseguir l’emancipació 
econòmica i social de la classe obrera i arribar a superar la societat classista liberal, a través de la 
propietat col·lectiva dels mitjans de producció i la creació d’una societat igualitària. 

L’any 1871 es va produir en el si de l’AIT un enfrontament entre Marx i Bakunin. Marx 
defensava que la classe obrera s’havia d’organitzar en un partit propi per conquerir l’Estat; 
Bakunin rebutjava tota participació política i preconitzava la destrucció de l’Estat. Aquesta 
divergència provoca l’escissió de l’AIT. 

A Espanya, la revolució de 1868 va suposar la restauració de les llibertats d’expressió i 
d’associació. El moviment obrer espanyol va dirigir ràpidament la seva atenció cap a l’AIT, i va 
rebre la influència dels dos sectors enfrontats. El 1868 Gisseppe Fanelli, estret col·laborador de 
Bakunin, visità Espanya i fundà els primers nuclis espanyols de l’AIT a Madrid i Barcelona, 
Formant-se dos anys més tard la Federació Regional Espanyola de l’AIT. 

Quan l’any 1871 l’AIT es va escindir, a Espanya el congrés de Còrdova es va adherir als 
plantejaments bakuninistes, mentre que a Madrid es formava una secció d’inspiració marxista 
dirigia per Paul Lafargue, gendre de Marx integrat per José Mesa, Francisco Mora i Pablo 
Iglesias. Des d’aleshores, el moviment obrer espanyol quedà dividit en dos bàndols: el socialista, 
predominant a Madrid, Bilbao, Santander i a Astúries, i l’anarquista, majoritari a Catalunya al 
País Valencià, a Andalusia i a l’Aragó. 

Les discrepàncies entre els dos corrents van culminar l’any 1872 amb l’expulsió del grup 
madrileny de la FRE i amb la fundació de la NUEVA FEDERACIÓN MADRILEÑA, de 
caràcter marxista. 

El cop d’Estat del general Pavía el 1874, va suposar la il.legalització de totes les 
associacions obreres i el seu pas a la clandestinitat. 
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7 – ANARQUISME ISOCIALISME (1874- 1900) 
 

Durant aquest període quina serà la situació del moviment obrer? Quina evolució hauran 
seguit els marxistes ? Recordem que Marx , després de la desfeta de la Comuna de Paris el 1871, 
va aconsellar la creació de partits socialistes forts. Quan es crearà el PSOE ? I els anarquistes? 
Els governs seran més permissius amb la classe obrera ? Quina serà la situació real del 
moviment obrer ? Cal tenir en compte que, l’any 1877, el 71,5% dels espanyols eren analfabets, 
índex que arribava al 81,16 % entre les dones. 
 Durant els set primers anys de la Restauració, amb Cànoves com a cap del govern, les 
organitzacions obreres van haver d’actuar en la clandestinitat. Malgrat algunes iniciatives 
estatals, es va caracteritzar per la despreocupació general i per un cert grau d’intransigència pel 
que fa a les qüestions socials. 
 Els intel·lectuals van ser extremament crítics amb la situació social, econòmica i cultural 
d’Espanya. Així ho demostren la creació de la Institución Libre de Enseñanza i la publicació de 
les obres de denúncia de Joaquim Costa. 
 En dissoldre’s l’AIT , Marx havia aconsellat la fundació de partits obrers forts. Així el 2 
de maig de 1879 es fundà clandestinament a Espanya el Partido Socialista Obrero Espanyol 
presidit per Pablo Iglesias. 
 L’any 1881, aprofitant la nova llei d’associacions del govern liberal de Sagasta, els seus 
impulsors van inscriure el partit oficialment. El 1888 es va fundà la UGT, sindicat vinculat al 
partit. text: L’acció de la UGT 
 A la dècada de 1890, quina tasca va dur a terme el partit socialista per arrelar les seves 
idees? 
Creació de les anomenades cases del poble (actuals casal), centres de reunions amb finalitats 
doctrinals, culturals i formatives, i la reivindicació de la jornada laboral de vuit hores. 
Va caldre esperar fins el a l’any de 1910 perquè el Congrés dels diputats tingués un diputat 
socialista, Pablo Iglesias. 
I el moviment anarquista? 
 
 L’any 1881, la secció espanyol de la FRE, de tendència Bakuninista, ca canviar el seu 
nom pel FT RE (Federació Treballadors de la Regió Espanyola) 
 Les idees anarquistes van tenir un èxit notable. Idees que es centraven en dos principis 
bàsics: la llibertat absoluta sense jerarquies de cap mena i la bondat de la societat lliure com a 
obra de la naturalesa. 
La manca d’organització dels anarquistes va ser el seu taló d’Aquiles ( fa referència a un mite 
grec i vol dir la seva part vulnerable).  
La desaparició de l’organització i la influència de les noves idees de propaganda pel fe o acció 
directa van dur alguns sectors anarquistes al terrorisme. 

Atemptats més significatius:  
-24 setembre de 1893 atemptat contra el general Martínez Campos que resulta ferit 
- Santiago Salvador va llençar dues bombes al Liceu provocant 20 morts i nombrosos ferits 
- Bomba al pas  de la processó de Corpus amb el resultat de 12 morts i 44 ferits. Es conegut com 
el procés de Montjuïc ja que finalment van ser processats vuitanta-set dels 400 detinguts i cinc 
penes de mort 
- El 1897 relacionat amb el procés de Montjuïc, l’assassinat de Cànoves del Castillo 
El 1869 es va fundar el diari “La Federación” de caire anarquista. La emancipación: diari 
socialista. Evolució Anarquista Evolució socialista  
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TEMA 7- L’ÈPOCA DE LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA 
    (1875-1898) 
 
1- El sistema polític de la restauració 
 En la història contemporània d’Espanya, es coneix amb el nom de Restauració el 
període comprès entre el 1875 i el 1931. Aquesta etapa se sol dividir en dues fases, separades 
per l’any 1898, data de la pèrdua de les últimes colònies. La Restauració es va caracteritzar per 
la transigència política  i  la intransigència social. 
 Però sota aquest superfície d’equilibri polític, basada en eleccions fraudulentes,  
s’anaven formant ja els fenòmens que havien d’aparèixer amb força en la segona fase de la 
Restauració (1898-1931): l’ascens dels nacionalismes perifèrics català i basc, l’emergència 
política i social de les organitzacions obreres i el republicanisme de les classes mitjanes 
urbanes. 
 El 31 de desembre de 1874, el general Martínez Campos va proclamar, a Sagunt, el 
príncep Alfons de Borbó rei d'Espanya. El suport de tot l'exèrcit a aquesta proclamació va 
significar la fi de la República conservadora i la restauració de la Monarquia a Espanya. La 
reacció monàrquica de 1874 no tenia cap altra motivació que la recuperació del control del 
poder per part de les classes conservadores. Un dels contemporanis de Cànovas del Castillo  va 
arribar a assegurar que " decir Restauración es tanto com decir canovismo". Per Cànovas, la 
Monarquia s'havia de fonamentar en dues forces que es complementessin i equilibressin.  (Partit 
conservador, Cànovas; Partit Liberal, Sagasta).  

text: El paper de la monarquia (el pensament polític de Cànovas  ) 
 A diferència  de la Monarquia Isabelina es tractava d'un règim civil en que la insurrecció 
- el pronunciament- dels cabdills militars, identificats amb cada partit, no era el mecanisme 
d'accés al poder. Ensems intentava ser un sistema d'integració, de tal manera que un sol partit no 
tingués el monopoli del poder. D'aquesta manera el més apropiat per definir aquest règim es 
"pacte" .El règim era liberal, encara que no democràtic, però podia evolucionar en aquest sentit. 
El rei servia d'àrbitre entre els partits, dient quan un havia de substituir a l'altre. Així, per 
exemple, quan un partit amenaçava amb la ruptura se li cedia el poder. Però el tenia sempre 
només per un període establert, havia de respectar l'existència parlamentària de l'oposició i en 
cap cas dues dissolucions seguides del Parlament es concedien a membres d'un mateix partit
  
Després de donar una primera visió cal que veiem ELS PARTITS POLÍTICS DURANT LA 
RESTAURACIÓ (veure gràfic) 
 
 La primera mesura política d’importància fou la convocatòria d’eleccions i elaborar una 
nova constitució. 
 
La constitució de 1876 
 

El marc teòric ideat per Cànoves va ser la Constitució de 1876. Però els encerts 
indubtables esmentats es van malmetre a la pràctica pel falsejament sistemàtic dels processos 
electorals. 
 Es una mostra clara del liberalisme doctrinari, caracteritzat per sufragi censatari (5% 
població ) i la sobirania compartida entre rei i corts, per tant d’una  constitució  de caràcter 
clarament conservador i inspirada en els valors històrics de la monarquia, la religió i la propietat. 
 Proclamava la confessionalitat de l’Estat i una llarga declaració de drets que es van tendir 
a restringir, especialment els drets d’impremta, d’expressió, d’associació i de reunió. 
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La constitució de 1876 s’anava concretant a mida que governava un partit o l’altre. La 
principal diferència fou el concepte de sobirania. Així els conservadors proposaven el sufragi 
censatari, mentre que els liberals defensaven el sufragi universal   
Fos quin fos el tipus de sufragi, les eleccions mai no van ser transparents. 
El mecanisme polític era sempre el mateix: quan un president del govern es veia obligat a dimitir 
a causa d’una crisi o d’un escàndol, el rei encarregava la formació d’un nou govern al líder  de 
l’oposició 
 
El Bipartidisme i torn pacífic 
 

Cànoves va introduir un sistema de govern basat en el bipartidisme i en l’alternança de 
poder. S’acceptava que hi hauria un torn pacífic de partits que  garantia l’estabilitat institucional. 

L’exèrcit, que constituïa un dels pilars del règim, va quedar subordinat al poder civil.. La 
seva missió era exclusivament la defensa de la seguretat i la independència del país. 

D’aquesta manera, el torn pacífic va eliminar del panorama polític els continus 
pronunciaments militars i el protagonisme de l’exèrcit en la vida política espanyola. 

 
La fi dels conflictes bèl·lics  : fi 3 guerra carlina i conflicte de Cuba 
 
 Al llarg de 1875 van ser vençuts a totes les places. Al País Basc i a Navarra van 
continuar uns quants mesos mes. Es va abolir el règim foral. Aquest va ser substituït per un 
sistema de concerts econòmics (1878).  
 La fi de la guerra Carlina va permetre l’enviament de tropes a Cuba. Pau de Zanjon 
(1878) en la qual es va abolir l’esclavitud, es van produir reformes polítiques i administratives. 
 

mapa: la tercera guerra carlina i  text: l’abolició dels furs bascos 
 

 
2- La vida política i l’alternança en el poder 
 

El bon funcionament del sistema de Cànoves suposa un perillós immobilisme polític ja 
que el dualisme conservadors-liberals no es res més que la successió en el poder de dos partits 
nascuts d'una mateixa classe política. 
 Cànoves va liderar el Partit Conservador, format per personatges procedents de l'antic 
Partit Moderat, de la Unió Liberal i d' un sector del Partit Progressista. També va tenir ben aviat 
l'adhesió de l'episcopat i de bona part del catolicisme no integrista. 
 Pràxedes Mateo Sagasta, per la seva banda, va liderar el Partit Liberal, format per 
persones procedents dels sectors demòcrata, radical i del republicanisme moderat. Va rebre la 
influència i el suport dels professionals liberals, els comerciants, els banquers, els militars i els 
funcionaris. 
 El torn pacífic tenia com a objectiu assegurar l’estabilitat institucional.  
 I a Catalunya? El nucli dinàstic s’aplegava al Cercle Conservador-Liberal, Duran i Bas, 
Manel Girona i Joan Mañé i Flaquer(Torredembarra, 1823 - Barcelona, 1901) Periodista)  Els 
catalans rebutjaven la voluntat centralitzadora de Cànoves. 
Els liberals catalans dinàstics s’aplegaven sota la figura de Víctor Balaguer i Francesc Rius i 
Taulet. 
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Funcionament del sistema polític de la Restauració 
 
Per veure el falsejament electoral i el caciquisme i el desenvolupament de l torn pacífic  fareu la  
 
LECTURA P. 152 I 153  ERA DEMOCRÀTIC EL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓ? 
P. 156/7 

 
L'alternança en el govern entre el 1875 i el 1898  

 
 1875-1881: Cànoves   1890-1892: Cànoves 
 1881-1883: Sagasta   1892-1895: Sagasta 
 1884-1885:Cànovas   1895-1897: Cànoves (assassinat el 1897) 
 1885-1890: Sagasta   1897-1899:Sagasta 
 

El bipartidisme es va consolidar definitivament amb la mort prematura de rei Alfons XII, 
l'any 1885, sense successió masculina i amb la reina embarassada. Cànoves demostrà la seva 
habilitat política presentant la dimissió i suggerint a la reina regent que encarregues la formació 
d'un nou govern al seu rival, el liberal Sagasta: Aquest acord va ser anomenat Pacte del Pardo. 
El 17 de maig de 1886 va néixer Alfons XIII. 
 Tot i que la Restauració va comportar un cert retorn al conservadorisme va  consolidar el 
cicle de la revolució liberal amb l’aprovació progressiva de lleis. 
 Es va arribar a un pacte amb l’Església i es va sotmetre l’exèrcit al poder civil, fet que es 
coneix com a civilisme 
  
 
3- Les forces polítiques marginades del sistema 
 

Qui s’oposava a aquest sistema? A qui va marginar? Carlins, republicans, socialistes i 
nacionalistes 
Els Republicans, malgrat la seva marginació disposava d’una base popular força ampla . Tenia 
òrgans de premsa influents com el diari la Publicidad o les revistes satíriques la Campana de 
Gràcia i l’Esquella de la Torratxa. Els republicans, però , es trobaven molt fragmentats: 

1- Partit Republicà Possibilista (Castelar). Posicions moderades, acceptava el joc polític de 
la Restauració 

2- .Partit Republicà Progressista. (M. Ruiz Zorrilla) republicanisme radical que no 
descartava l’acció violenta contra la monarquia 

3-  Partit Republicà (Salmerón). Pretenia convertir-se en el pal de paller de les diverses 
opcions republicanes 

4- Partit Republicà federal (Pi i Margall) Lectura text: El programa del Rep. federal 
 
El 1893 es crea Unión Republicana que aplegava federals, centralistes i progressistes llevat dels 
possibilistes. 
 
Carlisme 
 
Després de la III guerra carlina, el moviment pràcticament queda anul·lat. Anirà evolucionant 
cap a posicions ultradretanes. El 1888, Ramon Nocedal formarà el partit tradicionalista. 
L’església s’apartarà definitivament el moviment carlista 

text: L’integrisme catòlic 
 



 -- 37

 
4- LA GUERRA D’ULTRAMAR 
 
Quina era la situació de Cuba? Quina era realitat espanyola? Què volia els EUA? Què volien els 
Cubans?  
Des del 1868 les insurreccions cubanes havien estat gairebé permanents i s’havien anat sufocant 
tant per la via militar com mitjançant pactes polítics (abolició esclavitud...).  
Seguint el model bipartidista de la Península, es van crear a Cuba dos grans partits, el PARTDO 
AUTONOMISTA, majoritàriament integrat per cubans que demanava l’autonomia de l’illa, i la 
Unión Constitucional, un  partit espanyolista que comptava amb una forta militància dels 
peninsulars instal·lats a Cuba. 
 La ineficàcia de l’administració per introduir reformes va estimular els desigs 
d’emancipació, i l’independentisme va anar guanyant posicions L’any 1893, José Martí., va 
fundar el Partido Revolucionario Cubano amb l’objectiu d’aconseguir la independència..  El nou 
partit va obtenir el reconeixement dels EUA. En els darrers anys, els EUA, instigats per 
determinades cadenes de premsa i pels interessos d’algunes companyies sucreres, volien 
substituir els espanyols en el domini de l’illa.. Els interessos cubans i EUA xocaven amb els 
interessos espanyols  
 
    gràfic: El comerç exterior Cubà 
 
 L’any 1879  es va produir un nou intent d’insurrecció que va donar lloc a ala Guerra 
Chiquita., derrotada per la superioritat exèrcit espanyol. Pocs anys després el Crit de Baire, 24 
febrer 1895 va donar inici a un nou aixecament.Cànovas hi va enviar el general Martínez 
Campos , que no va aconseguir controlar la rebel·lió. Va ser substituït pel general Weyler. 
Aquest iniciar una forta repressió. 
 Després de l’assassinat de Cànoves i conscients del fracàs de la política repressiva de 
Weyler fou substituit pel general Blanco. 
Coincidint amb la insurrecció cubana, va tenir lloc la rebel·lió de les Filipines (1896-97). 
El 1898,els EUA, van decidir declarar la guerra a Espanya. El pretext fou l’enfonsament del 
Maine. El desembre del 1898 es va signar la Pau de París, per la qual Espanya, es comprometia a 
abandonar Cuba, Puerto Rico i les Filipines. 
 
  quadre: soldats espanyols a Cuba i  text: l’ultimàtum Cubà 
 
Actitud dels catalans davant la guerra de Cuba 
 
A Catalunya sorgiren dues actituds. La de les classes benestants, que estaven a favor de la 
intervenció de l’exèrcit i la de les classes populars que s’oposaven a la guerra.  
A partir de 1897 es mostrarà a favor de la independència, ja que podia significar un clar 
precedent per les aspiracions catalanistes.  
 
   text: La unió catalanista i la guerra de Cuba 
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5- LES CONSEQÜÈNCIES DEL DESASTRE DEL 98  
 
 Observar i comentar el Doc. . La monarquia espanyola es troba en un estat moribund i 
decadent. L’exèrcit ineficaç, el sistema polític corrupte i uns polítics incompetents. 
Quines seran les repercussions econòmiques d’aquest pèrdua? En els primers anys no es va notar 
tant la crisi per la repatriació dels capitals, es va produir un augment de les inversions (indians)  
En l’àmbit polític el sistema canovista es va mantenir dempeus 20 anys més i per tant 
començaran a aparèixer moviments crítics a aquesta política. D’aquest manera, podem afirmar 
que la crisi del 98 va ser fonamentalment una crisi moral i ideològica que va causar un important 
impacte psicològic entre la població.  

El fracàs de la revolució de 1868 havia deixat els intel·lectuals progressistes una 
impremta important. El 1876b es crea la Institución Libre de Enseñanza, introductora de les 
teories pedagògiques i científiques més avançades 

Alguns intel·lectuals consideraven que la societat i la política espanyoles estaven massa 
influïdes per la doctrina catòlica, la qual cosa no afavoria ni la modernització de la cultura ni el 
desenvolupament de la ciència.. Seran els moviments regeneracionistes que van tenir un cert 
suport de les classe mitjanes i els ideals dels quals quedaran ben exemplificats en el pensament 
de Joaquim Costa.  
Els militars, davant la derrota es mostraran més autoritaris i intransigents.  
Els nacionalismes català i basc comencen una notable expansió. 
 El 1898, la regna regent, Mª Cristina 1885-1902(Alfons XII, havia mort el 1885 de còlera) va 
cridar a formar govern al conservador Silvela. Donant entrada al govern al  català Manuel Duran 
i Bas i al general Polavieja. Quin programa tindran?  programa de caire reformista i progressista 
i en el tema econòmic descentralitzador. 
La reforma fiscal de Villaverde (nous impostos) va generar forta protesta a Catalunya. Els 
comerciants es negaren a pagar la contribució (Tancament de Caixes .  El Doctor Robert 
(Alcalde de Barcelona es nega autoritzar els embargaments. La premsa espanyola titllà el fet 
com a separatisme i va significar un canvi de govern, Polavieja. 
El moviment acabà en derrota, però significa una Victoria i un reforçament del catalanisme 
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TEMA 8 -ELS ORIGENS I LA CONSOLIDACIÓ DEL  
    CATALANISME (1833-1901) 
 
 
1- Una nova cultura catalanista 
 

Al començament del s XIX es va palesar una disminució de l’ús del català com a llengua 
de cultura., com a conseqüència del Decret de Nova Planta, que havia derogat tota l’estructura 
político-administrativa de Catalunya.  

Malgrat el retrocés, el català continuava viu com a llengua en la parla quotidiana. 
 El moviment cultural i literari conegut com la RENAIXENÇA va sorgir a Catalunya cap 
el 1830. S’ha convingut que l’oda a la pàtria (1833) de Bonaventura Carles Aribau i dels escrits 
de Joaquim Rubió i Ors marquen l’inici d’aquesta. text: La renaixença 

L’any 1859 s’inicià la celebració dels Jocs Florals moderns. (Jocs Florals: concurs poètic 
anual instituït a Tolosa de Llenguadoc el 1323. Es reinstauraren el 1859 amb la finalitat 
d’estimular l’ús literari del català.) 

Aquesta renaixença va ser només per unes capes elitistes , i els pobres? Les classes 
populars sempre havien utilitzat el català de comunicació oral i hi havia una literatura i teatre 
populars escrits en un català molt proper a la llengua parlada. Criticaven els Jocs Florals per 
utilitzar un llenguatge arcaïtzant, Aquesta renaixença popular va involucrar capes molt més 
àmplies de la societat. Cal destacar, Anselm Clavé, Abdó Terrades i Frederic Soler (Serafí 
Pitarra)  text: El teatre popular 
Van aparèixer nombroses publicacions que van ajudar a difondre la lectura , com La Renaixença, 
diaris com el Diari Català, revistes com la Tramuntana (anarquista) i periòdics republicans com 
La Campana de Gràcia i L’Esquella de la Torratxa. 
 
 
2- Els inicis del catalanisme polític 
 

Les primeres revoltes populars, sovint insurreccionals es produeixen entre 1835 i el 1843 
sorgiran en contra de la centralització política, econòmica i administrativa. 

Les revoltes més conegudes seran les bullangues (Tumult, avalot) que eren protestes pel 
malestar social i polític dirigits contra el clergat i les autoritats polítiques. Un exemple serà la 
Jamància 1843, contra Espartero.(Jamància ve de jamar, menjar,. eren grups incorporats a la 
revolta per menjar de franc.) 

Un altre element defensor del catalanisme polític fou el federalisme com a doctrina i 
opció de govern durant el sexenni revolucionar (1868-1874)  

El federalisme es va iniciar de la mà del republicanisme des de la dècada de 1840, amb 
Abdó Terrades. El 1868 neix el Partit Republicà Federal de F. Pi i Margall, que sostenia que 
Espanya era  unas nació que havia de garantir la plena participació dels ciutadans, l’exercici de 
les llibertats, la protecció dels drets i la igualtat jurídica. Defensava                        
que l’Estat federal espanyol havia de ser el resultat de la unió voluntària dels diferents pobles de 
la Península 

 
   text: Les propostes federals 
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L’any 1869, un grup de federals catalans (Almirall, Anselm Clavé...) van signar el Pacte 
Federal de Tortosa. Es un acord per impulsar un Estat federal. Es va concretar durant la primera 
República 
Durant la Restauració (1875-1898) el republicanisme federal va perdre pes. Josep Mª Vallès i 
Ribot en el congrés que el partit celebra el 1883 va impulsar un projecte de Constitució de 
l’Estat Català dins la Federació Espanyola. 

 
Valentí Almirall i el Centre Català 
 

Valentí Almirall va tenir un paper destacat en el republicanisme federal Català. Segons 
ell la modernització d’Espanya només podia arribar a partir de la implantació d’una república 
federal.   

text: L’ideari d’Almirall 
 

 Serà durant la dècada de 1880 quan Valentí Almirall  va fundar el primer diari escrit 
íntegrament en català, el Diari Català (1879) i va fundar la primera organització cultural i alhora 
política del Catalanisme , El Centre Català (1882). A més,. Va sistematitzar la doctrina del 
catalanisme polític en el llibre Lo Catalanisme (1866), fundant una organització  política 
interclassista . Va ser l’inspirador del Memorial de Greuges.(1885) 
 

text: Memorial de greuges  
 

 La proposat d’Almirall rerpresentav una  catalanisme massa republicà per atreure sectors 
de la burgesia i així, l’any 1887, els elements més conservadors del Centre Català, Àngel 
Guimerà i l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner van fundar La Lliga de Catalunya. Una de les 
primers iniciatives de la Lliga de Catalunya fou la redacció del Missatge a la regne regent . 
L’any 1889 endegaren una campanya en defensa del dret català i contra el projecte de reforma de 
codi civil., que finalment fou canviat. Fou la primera victòria del catalanisme. 
 
    text: El missatge a la regna regent 
 
3-El Catalanisme Conservador  

 
Qui el representava ? l’església i més concretament el bisbe de Vic Torres i Bages. (vigatisme) 
Ell proposava un refús a l’evolució i un retorn a l’Edat Mitjana. Deia “ Catalunya serà cristiana o 
no serà”    text: El catalanisme cristià 

Reprenent el fil polític, ens havíem quedat a l’any 1887 en que els elements més 
conservadors del Centre Català van fundar la Lliga de Catalunya. Narcís Verdaguer i Callis va 
fundar el 1891 La Unió Catalanista, l’objectiu del qual era la propagació de les idees 
regionalistes i la realització d’un programa comú per a tots els grups catalanistes. 
Quina era la seva base social? Mitjans propietaris, professions liberals, la Catalunya rural 
Què és el que volien? Un major autogovern. La primera acció de la qual va ser la formulació de 
les Bases de Manresa, el març de 1892. Es tractava de la primera formulació d’un projecte 
d’estatut d’autonomia.    text: Les Bases de Manresa 
 El govern va iniciar a partir d’aquell moment una repressió contra el catalanisme amb 
l’excusa que era un perill per a la unitat d’Espanya. 
El desastre del 98 va tenir un abast econòmic i militar 
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4- LA FORMACIÓ DE LA LLIGA REGIONALISTA 
 
El desastre del 98 va tenir un abast econòmic i militar, però a Catalunya va comportar canvis 
polítics que van significar la irrupció del catalanisme en la vida política.- 
 
    text: Les lliçons del 98 
 
La candidatura dels quatre presidents  
 
 Observar gràfic i repassar evolució del catalanisme. L’any 1898 els dirigents de les 
corporacions econòmiques i ciutadanes de Barcelona van optar per crear un grup polític: la Unió 
Regionalista. Demanava una autonomia política i administrativa per Catalunya. 

Paral·lelament  el grup que publicava el diari La Veu de Catalunya va abandonar la Unió 
Catalanista i va fundar el CENTRE NACIONAL CATALÀ, format per Prat de la Riba ,Cambó. 

La confluència d’interessos, ben nodrida d’industrial i comerciants, els porten a presentar 
una candidatura unitària a les eleccions del mes de maig. 

Serà la candidatura dels quatre presidents. (Llegir els candidats i els càrrecs) 
  
Fundació Lliga Regionalista (Enric Prat de la Riba, F. Cambó) 

Partit polític català creat el 1901 a Barcelona com a resultat de la Unió del Centre 
Nacional Català (1899) i la Unió Regionalista (que agrupava els antics partidaris del 
regeneracionisme). Els seus dirigents més destacats foren Enric Prat de la Riba, F. Cambó, Puig i 
Cadafalch, etc. .El seu òrgan de premsa fou La Veu de Catalunya . Recollint l’herència doctrinal 
del catalanisme conservador, propugnà l’autonomia regional mentre que s’oposava a la 
corrupció del sistema de la Restauració. A les eleccions de 1901 assolí un gran èxit, i es convertí 
en el partit hegemònic a Catalunya fins que la Dictadura de Primo de Rivera trunca l’activitat 
legal dels partits. El 1906 impulsà el moviment de Solidaritat Catalana i va ser la formació 
política responsable de la gestió de la Mancomunitat. Arran dels fets de la Setmana Tràgica dona 
suport al govern de Maura.  
 Derrotada a les eleccions de 1931 col·labora amb ERC, però ben aviat assolí l’hegemonia 
de les forces de dreta i esdevingué l’alternativa a ERC. El 1933 adopta el nom de Lliga Catalana. 
 Durant la guerra civil el partit desaparegué, i alguns dels seus dirigents donaren suport 
als militars insurrectes. 
Quines idees tenia? 

 
text: La participació electoral (Proclama de la Lliga Regionalista) 
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5- NACIONALISME I REGIONALISME A L’ESTAT ESPANYOL 
     
Quina serà la seva arrel? El País Basc mantenia els seus furs, principal signe diferenciador. 
Estaven en vigor fins el 1876 ja que després de la guerra de Successió, al no mostrar-se contraris 
a Felip V, els va conservar. S’explica per tant l’arrelament del carlisme (defensor dels furs). 
Després de la 3 guerra carlina (abolició del vell sistema foral) es va iniciar la gestació d’un 
corrent de recuperació d’identitat basca. 
Orígens nacionalisme basc:    1) abolició dels furs 

2)procés industrialització Biscaia 
El procés d’industrialització va generar l’aparició d’una burgesia defensora de la llengua, 

la cultura i la societat tradicional basques. 
 Sabino Arana va formular els principis originaris del nacionalisme basc.  
   
    text: El pensament d’Arana 
 
Galleguisme 
 

A diferència de la societat catalana i basca la societat gallega es una societat bàsicament 
rural. Això explicaria la seva escassa penetració entre les classe mitjanes, les quals consideraven 
la defensa de les tradicions i la llengua com un signe d’endarreriment cultural i social. 
 A meitat del segle XIX, s’inicià un corrent (o Rexurdimento) que va significar el 
redescobriment romàntic i literari de la llengua, la història i les tradicions, però amb un caràcter 
apolític. Cal destacar Rosalia de Castro 
 Els primers discursos galleguistes denunciaven l’abandonament dels polítics.  
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TEMA 9- TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES I SOCIALS 
AL PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX 
 
1- L'evolució demogràfica  

L'inici de la transició demogràfica es va caracteritzar per la davallada de la taxa de 
mortalitat, que entre els anys 1877 i 1930 va baixar del 30,5 %0 al 21 %0 de resultes de la millor 
alimentació i de les infrastructures urbanes fitosanitàries. 
Com a conseqüència de l'evolució d'aquestes variables, la població espanyola va creixeré 
considerablement: l'any 19900 Espanya comptava amb 18,5 milions d'habitants, i l'any 1930 va 
arribar als 23,5. No obstant la modernització de la demografia espanyola va tenir un retards 
respecta a Europa. 

Catalunya, aprofundir el procés de transició demogràfica i va conèixer una davallada 
també de la natalitat, que va baixa del 25,5 al 23 %0.  

gràfics: Variables demogràfiques a Espanya i a Catalunya 
Creixement demogràfica  
La Mortalitat a Europa 

Moviments migratoris 
Entre 1900 i 19312 Espanya va viure un gran creixement de les migracions interiors. La 

població es va desplaçar cap als sectors moderns de l'economia. Madrid i Barcelona , seguides 
per Bilbao i Soldevila, es van convertit en el pol d'atracció dels emigrants. 

L'arribada d'immigrants a Catalunya va ser molt intens i així, l'any 1930 un de cada cinc 
habitants havia nascut fora del territori de Catalunya. 

 
    mapa: Procedència dels Immigrants a Catalunya 
 
Com a resultat del procés migratori, les ciutats grans com Madrid i Barcelona van incrementar 
notablement la seva població experimentant una gran transformació de la seva fisonomia. 
 
2- ENDARRERIMENT AGRARI I CONFLICTIVITAT PAGESA 
 
 L’agricultura espanyola va iniciar el segle XX amb la crisi que es va estendre per Europa 
a finals del segle XIX.  
 Les causes van ser l’arribada a Europa de productes de països amb una a agricultura 
extensiva més competitiva (Argentina, EUA, Canadà, Rússia) La competència del cereal 
estranger va originar una baixada de preus, reducció dels ingressos i una caiguda dels beneficis. 
 La crisi cerealística va anar acompanyada d’una crisi de la viticultura, que va ser molt 
intensa a Catalunya, on el conreu de la vinya havia assolit una gran extensió arran de la plaga de 
la fil·loxera. La mort de les vinyes va iniciar un conflicte  entre els rabassaires i els propietaris 
que s’allargaria durant el primer terç del segle XX. 
 La crisi agrària es va superar gràcies a l’establiment de noves barreres aranzelàries i al 
creixement de la producció. Els motors principals de la millora agrícola van ser: 
1-  Noves rompudes i intensificació gràcies a  augment fertilitzants, selecció llavors, disminució 
guaret, increment mecanització, regadiu de noves terres 
2- Introducció nous conreus (plantes farratgeres) i especialització conreu (olivera, cítrics, vinya) 
El producte agrari va créixer un 55 % entre el 1900 i 1931. La producció de cereals es va 
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consolidar. Els conreus més productius, orientats cap a l’exportació, eren la vinya, l’olivera, els 
cítrics, els fruiters i les hortalisses. 
 

 gràfics: Productivitat agrícola i valor del producte agrícola 
 
La situació del camp espanyol al primer terç del segle XX continuava marcada per l’enorme 
desigualtat en l’estructura de la propietat de la terra. 
 
     text: Els problemes de l’Agricultura 
 
Latifundisme: Extremadura i Andalusia amb forta conflictivitat social. 
Minifundisme: Galícia, mala qualitat de la terra a la Meseta 
Els diferents governs espanyols van ser conscients de l’endarreriment del camp espanyol dels 
conflictes socials que es derivaven de la distribució desigual de la propietat. 
El problema principal era la gran quantitat de pagesos sense terra. 
 
3- ELS PROGRESSOS DE LA INDÚSTRIA 
 
 Entre les causes que van provocar el creixement de l’economia espanyola al primer terç 
del segle XX destaca la utilització de noves fonts d’energies, amb la difusió de l’ús de 
l’electricitat i del petroli. El progrés de l’electrificació es va produir en dues etapes: entre 1880 i 
1914 es va restringir a l’0enllumenat públic; i entre 1914 i 1930 se’n va generalitzar l´ús 
industrial. 
 A partir de la dècada de 1860, es vas produir l’expansió del telègraf i ,en la dècada de 
1920, del telèfon i emissions de ràdio. 
  

   gràfics: Les noves fonts d’energia i evolució del PIB 
 
 
El creixement industrial 
 
 Es va mantenir les indústries de béns de consum sobre les de béns d’equip 
 
     gràfic: Distribució de la indústria a Espanya  
 
 Les indústries tradicionals com l’alimentària i el tèxtil van continuar la seva expansió. 
També ho va fer la química. La industria siderúrgica biscaïna va créixer, l’any 1902 es va crear 
Altos Hornos de Vizcaya. 
    text: La siderúrgia i la indústria naval 
 
 Entre les noves indústries sobresurt el ràpid creixement de la indústria elèctrica. A 
Catalunya, la producció elèctrica es va concentrar en el grup BARCELONA Traction, La 
Canadenca(canadenca), creada el 1911. 
També va experimentar un creixement notable la indústria metal·lúrgica, que va tenir en 
l’automòbil i els electrodomèstics dos sectors en expansió. El 1904, es crea la marca Hispano 
Suiza, el 1927 CAMPSA. 
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La diversificació de la indústria catalana         (veure gràfic ) 
 
 
La major difusió geogràfica de la indústria no va posar fi als profunds desequilibris en la 
distribució de la renda entre les diferents àrees geogràfiques espanyoles. 
 
   gràfic: Els desequilibris regionals el 1930 
 
 Els mitjans de comunicació i els sistemes de comunicació van conèixer una notable 
transformació que va beneficiar el creixement industrial  
 

gràfics: Augment de les comunicacions i La xarxa de carreteres espanyoles 
 
Una característica de l’economia espanyola durant el primer terç del segle XX va ser la restricció 
de la competència entre les empreses i la constant intervenció de l’Estat en l’economia 
 
  text: la intervenció de l’Estat 
 
4- L’EVOLUCIÓ DE L’ECONOMIA 
 
 El segle XX es va iniciar amb les conseqüències del desastre de l989 que va posar fi a 
l’imperi espanyol.  Va perjudicar les exportacions del tèxtil català, les farines castellanes, la 
petita maquinaria... La crisi es va superar ràpidament perquè es va produir una inflació baixa, 
una reducció del deute públic i la repatriació de molts capitals 
 La neutralitat espanyola durant la primera Guerra Mundial va permetre una important 
expansió econòmica, ja que el conflicte vas reduir la capacitat productiva dels països 
bel·ligerants i Espanya es va convertir en subministradora de productes agraris i industrials. 
  

gràfics: exportacions espanyoles i beneficis empresarials (1913-1920) 
 
La fi de la guerra i la fi de la demanda va acabar amb l’eufòria econòmica i desencadenà una 
forta crisi (tancament empreses, atur, desocupació). 
LA crisi internacional de 1929 va tenir repercussions menors que a d’altres països, a causa del 
poc pes que el comerç exterior tenia en l’economia espanyola 

text: Els efectes de la crisi del 1929 
 

5- ELS CANVIS SOCIALS 
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TEMA 10- LA CRISI DEL SISTEMA DE LA  RESTAURACIÓ 
     (1898-1931) 
El trauma de 1898 va significar l’inici d’una crisi progressiva del poder de l’Estat, que es va 
caracteritzar per la divisió interna dels partits del govern i també la inestabilitat política. Així, 
entre els anys 1901 i 1923, hi va haver trenta-dos canvis en la presidència del govern. 
 En aquest context, es va estendre, entre bona part de la classe política i de l’opinió 
pública, els valors ideològics del regenaracionisme  ( Revolució des de dalt)  
 L’anomenada generació del 98 (Miguel d’Unamuno, Pío Baroja, Antonio Machado, 
Azorín...) i la base del renaixement del moviment republicà reivindicava la república com a únic 
règim que podia regenerar i modernitzar el país. 
 
 El primer que cal veure es amb quins problemes es trobava Espanya a començaments del 
segle XX ? 
 

1- retard econòmic i cultural respecte de la resta d’Europa. 
2- Règim polític corrupte i artificial 
3- Exèrcit ferit en el seu orgull per la derrota de Cuba amb un material antiquat i un excés 

de comandaments que el feien poc operatiu. 
4- Percepció per part dels militars que els nacionalismes (gallec, basc i català) 

representaven una disgregació del seu concepte de pàtria 
 
Podem dividir aquest període en quatre subapartats: 
 

La crisi del civilisme (1902-1907) 
 
 Durant aquesta etapa , hi va haver un govern conservador amb Maura al capdavant 
(1902-1905) , un altre de liberal amb Moret al capdavant (1905-1907). 

 L’any 1905, el setmanari satíric català Cucut! Va publicar un acudit antimilitarista de 
Junceda. Uns 300 militars feren justícia pel seu compte. En comptes de ser castigats per 
indisciplina van rebre el suport de la resta de guarnicions. 
L’estament militar va exigir al govern una  llei de Jurisdiccions (els  delictes contra l’exèrcit els 
jutjaran tribunals militars) 

La resposta de la societat catalana va ser espectacular. Es va crear una coalició de totes 
les forces catalanistes anomenada Solidaritat Catalana .  Va durar poc temps a causa de la 
disparitat de punts de vista i de l’ambigüitat del programa electoral 
 

La crisi del pacte del Pardo (1907-1912) 
 
 Durant aquesta etapa, hi hagué una nova alternança en el poder amb els caps polítics més 
brillants de l’època: el conservador Maura (1907-1909) i el liberal Canalejas (1910-1912). 
 El govern de Maura fou especialment rellevant  pel seu esforç per promulgar una llei 
d’administració local de caràcter descentralitzador. Maura  va veure interrompuda la seva tasca 
de govern a causa de la crisi de la Setmana Tràgica, el juliol de 1909. 
 La Setmana Tràgica va tenir dues conseqüències: el trencament de la Solidaritat Catalana 
a causa de la posició de la Lliga a favor de la repressió, i les protestes generalitzades a Europa i a 
Espanya per la política repressiva del govern de Maura (hi va haver una campanya “Maura no 
!”) 
El rei va cessar Maura i va nomenar Moret nou cap de govern, que posteriorment fou substituït 
per Canalejas. Aquest va intentar recupera el consens polític. Seguint el programa 
regeneracionista, Canalejas va fer aprovar un projecte de llei sobre mancomunitats provincials 
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(1912), establí l’arbitratge de l’Estat en els conflictes socials i modificà el servei militar amb la 
supressió de l’alliberament  en metàl·lic per no anar a fer el servei militar. En política exterior va 
acordar amb França el repartiment de les zones d’influència al Marroc. L’any 1912 fou 
assassinat per un anarquista. 
 

La crisi múltiple de 1917 (1912-1918) 
 
 Una part de l’exèrcit,  algunes forces polítiques parlamentàries no dinàstiques i el 
moviment obrer s’enfrontaren al sistema polític de la Restauració. 
 La crisi de 1917 s’obrí amb l’aflorament d’un moviment militar reivindicatiu, fruit del 
descontentament que creava entre les guarnicions de la Península el tracte de favor que rebien 
els oficials destinats al Marroc, que eren ascendits ràpidament per mèrits de guerra. Aquesta 
mena de sindicalisme militar es concretà en les anomenades Juntes de Defensa, que van 
reivindicar un criteri d’ascens únic basat en l’antiguitat i augments de sou, entre altres qüestions. 
 El govern va suspendre les garanties constitucionals. Un cop més, l’exèrcit s’imposava al 
poder civil. 
 El tancament de les Corts va provocar un altre moviment polític, L’Assemblea de 
Parlamentaris, una reunió de 69 diputats i senadors que tingué lloc a Barcelona el 19 de juliol 
de 1917 amb la finalitat de demanar l’obertura de Corts Constituents. 
 La crisi d’aquesta etapa s’accentuà amb la convocatòria d’una vaga general, l’agost de 
1917. L’origen  fou una vaga de ferroviaris convocada per UGT i amb el suport de CNT. Va 
durar uns quants dies, però la seva mala direcció, la pitjor preparació i l’heterogeneïtat dels 
participants van facilitar que l’exèrcit la sufoques. 
 

La descomposició del sistema (1918-1923) 
(crisi militar, agitació social, reivindicació catalanista, problemes del Marroc) 
 

El període 1918-1923 es va caracteritzar per la fragmentació dels partits polítics dinàstics i la 
inestabilitat governamental. Els fets principals d’aquest període van ser la petició d’autonomia 
per a Catalunya, l’agitació social, sobretot a Barcelona, i el desastre d’Annual, el 1921, en la 
guerra que Espanya mantenia amb el Marroc. 
Després de la crisi de 1917, s’intentà formar diversos governs de concentració nacional. 
L’entesa, però, va ser impossible i aquests governs es desfeien al cap de pocs mesos. 
 Davant d’aquesta situació (crisi militar, agitació social, reivindicació catalanista, 
problemes del Marroc), els dirigents polítics de la Restauració, la nit del 12 al 13 de setembre de 
1923, el capità general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, va protagonitzar  un 
pronunciament a Barcelona, va declarar l’estat de guerra i va suprimir la Constitució de 1876. 
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TEMA 10- LA CRISI DEL SISTEMA DE LA  RESTAURACIÓ 
     (1898-1931) 
 
 
1 El reformisme dinàstic 
 
   observar  gràfic: Partits i organitzacions (1902-1923) 
 
 El 1898, la reina regent, va atorgar la seva confiança per formar govern a Silvela. Aquest 
impulsa una política reformista. 
    text: El reformisme regeneracionista 
 Les noves càrregues fiscals van originar una forta protesta a Catalunya. Va ser la protesta 
coneguda com a Tancament de Caixes. El moviment donar lloc a una vaga general. 
 El 1902, pujar al tron Alfons XII (16 anys). El 1903 va arribar al capdavant del partit 
conservador Maura i la mort de Sagasta consolida Canalejas al capdavant dels liberals. 
 L’anomenada generació del 98 (Miguel d’Unamuno, Pío Baroja, Antonio Machado, 
Azorín...) i la base del renaixement del moviment republicà reivindicava la república com a únic 
règim que podia regenerar i modernitzar el país. 
 El 1904 és va convertir en cap delgovern i vca impulsar el regeneracionisme. Emn el seu 
segon govern (1906-1909) quin va ser l’objectiu de Maura ? incorporar a les classe mitjanes. 
Amb quines mesures? 1- Llei de reforma electoral (1907)  

2- Projecte de reforma administració local.  
En el terreny social creà L’institut Nacional de Previsió, dedicat a les assegurances obreres. 
La setmana tràgica va acabar amb el seu prestigi, per la repressió exercida. 
 El substituir el   liberal Canalejas amb l’objectiu de fer reformes socials i limitar el poder 
de l’església. 

Mesures: - Llei del Candau (1910: posar fre a les ordres religioses 
- Llei de Lleves: servei militar obligatori 
- Substitució impost consums per l’impost sobre rendes 
- Inici llei Mancomunitats 
-  

 gràfic: La legislació laboral a Espanya 
 
2- LES FORCES D’OPOSICIÓ 
 
Republicanisme i lerrouxisme 
 
 El republicanisme va ser la força principal d’oposició. Ara bé la fragmentació dels 
republicans va afeblir la seva força electoral. Per tal d’unir esforços, el 1903 Salmerón va crear 
la Unió Republicana 

Aquesta formació es va agrupar en el catalanisme, rebutjada per un sector de l’UR. 
Alexandre Lerroux, l’any 1908 va fundar el Partit Radical. 
 
El republicanisme Lerrouxista (anticatalanisme , busca divisions entre els ciutadans de 
Catalunya 
Partit polític espanyol creat a Santander el 1908 per iniciativa d’Alexandre Lerroux que en fou el 
principal dirigent. Assolí una força electoral important a Barcelona, on arribà a obtenir un 
notable paper a l’Ajuntament. A Catalunya esdevingué la plataforma organitzativa del 
lerrouxisme  (el terme s’ha utilitzat per designar actituds polítiques de partits, entitats o 
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individus que, des de Catalunya, han adoptat línies d’actuació anticatalanistes que busquen la 
divisió dels ciutadans de Catalunya en funció del seu lloc d’origen i dificulten, d’aquesta 
manera, la integració dels immigrants en la societat catalana) i es caracteritzà per un 
esquerranisme demagògic, que fou un dels factors desencadenants de la Setmana Tràgica (1909), 
i també per l’anticlericalisme i l’anticatalanisme. La seva gestió pública anà sovint acompanyada 
d’escàndols i irregularitats. Durant la segona República esdevingué un partit de centre que es 
presentà com a alternativa conservadora al socialisme espanyol i a l’Esquerra Republicana  
 
   text: El radicalisme Lerrouxista 
 
Carlisme i tradicionalisme 
 
La mort de Carles de Borbó (Carles VII)l’any 1909 va convertir el seu fill Jaume de Borbó en el 
nou pretendent. Disputes internes portaran a Juan Vázquez de Mella a fundar el 1919 el Partit 
Tradicionalista 
 Les bases socials es concentraven a Navarra, País Basc i Catalunya. L’any 1907 es fundà 
el Requetè (organització paramilitar) i amb l’arribada de la República es van reunificar en un sol 
partit, Comunió Tradicionalista 
 
Les forces obreres: socialisme i anarquisme.  
 
 Van conèixer un important creixement de la seva militància. Veure mapa 
Pablo Iglesias va aconseguir una acta de diputat el 1910. El sindicat UGT va tenir un creixement 
encara més gran. 
 L’esclat de la revolució russa va fer que alguns militants socialistes fundessin el 1921 el 
PCE. 
La tendència anarcosindicalista va promoure l’any 1908 la creació de Solidaritat Obrera. 
Organització de caire apolític, reivindicatiu i favorable a la lluita revolucionària que el , 1910 
impulsà la fundació de la CNT. 
 La seva ideologia es basava en quatre principi: independència respecte de la burgesia i de 
l’Esta, apoliticisme amb el consegüent abstencionisme electoral, necessitat unitat sindical i 
voluntat d’enderrocar el capitalisme 
 
     text : El sindicalisme anarquista 
 
 

3- CATALANISME I REPUBLICANISME (1901-1909) 
 
Quina evolució tindrà la Lliga Regionalista ? força burgesa i conservadora 
 

A les eleccions de 1903 (generals) i 1905 (municipals) van tenir una davallada enfront les 
forces republicanes i el republicanisme Lerrouxista (anticatalà ). Aquesta desfeta electoral 
evidenciar discrepàncies internes. Cambó i Enric Prat de la Riba volien acords amb el govern 
central, mentre que els intransigents ,més progressistes, eren més reivindicatius. 
 La crisi esclatà el 1904 amb motiu de la visita d’Alfons XIII. Uns volien boicotejar la 
visita i altres no. Es formà el Centre Nacionalista Republicà (1907). Enric Prat de la Riba , autor 
de la Nacionalitat catalana (1906)( representarà l’ideari del catalanisme conservador. Reclama el 
dret a l’autogovern, però  disposat també a intervenir en la política espanyola.  
 

 gràfic: Eleccions generals. Resultats electorals a Barcelona (1901-1923) 
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Solidaritat Catalana 
 

L’any 1905, el setmanari satíric català Cucut! Va publicar un acudit antimilitarista de 
Junceda. Uns 300 militars feren justícia pel seu compte. En comptes de ser castigats per 
indisciplina van rebre el suport de la resta de guarnicions. 
L’estament militar va exigir al govern una  llei de Jurisdiccions (els  delictes contra l’exèrcit els 
jutjaran tribunals militars) 

La resposta de la societat catalana va ser espectacular. Es va crear una coalició de totes 
les forces catalanistes anomenada Solidaritat Catalana .  Va durar poc temps a causa de la 
disparitat de punts de vista i de l’ambigüitat del programa electoral 
 
 Solidaritat Catalana era una aliança de partits i per tant les contradiccions van aflorar ben 
aviat. Elements de discòrdia: 

1- Projecte Llei Administració Local propiciat per Maura. Per la Lliga era el primer pas cap 
a la descentralització, però per Esquerra era poc democràtic 

2- El 1908 es presenta el Projecte de pressupost de cultura a l’ajuntament de Barcelona. 
Comportava la introducció a les escoles de la cooficialitat  del català, coeducació i 
neutralitat religiosa, La Lliga s’hi oposa. 

3- Setmana Tràgica, dura repressió de Maura. La Lliga hi va estar d’acord. 
 
text: El programa solidari 

 
Catalanisme d’esquerres 
 
 Els escindits de la Lliga l’any 1904, encapçalats per Lluís Domènec i Montaner, van 
fundar el Centre Nacionalista Republicà (1906), un partit que es definia com a nacionalista, 
democràtic i republicà. La seva incidència electoral va ser escassa, ja que el parit de Lerroux 
captava bona part de l’electorat. 
 També van crear el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i la Indústria vinculat 
a l’obrerisme. 
 La crisi de Solidaritat Catalana va contribuir a l’apropament entre les forces 
republicanes, que l’any 1910 van fundar la Unió Federal Nacionalista Republicana. Acabarà 
desapareixent el 1916, per haver fet una aliança amb el partit de Lerroux. 
 
 
2- La Setmana Tràgica (Juliol 1909) 
 
Quines eren les possessions espanyoles el 1900?  
- Ceuta (conquesta de Felip II el 1580) 
- Melilla (conquerida pel duc de Medinasidonia el 1497) 
- Canàries, colonitzada pels RRCC 
- Ifni, sud del Marroc 1500 Km2. S’ocupa el 1476, en nom dels RRCC i fou possessió fins el 
1969 que fou cedit al Marroc. 
- Rif: Cadena muntanyosa 350 km. Nord del Marroc 
- Riu d’Or (denominació emprada fins el 1975). Actualment Sàhara Occidental, d’uns 225120 
Km2 d’extensió. Territori ric en fosfats. El 1975 fou dividit, repartit entre Marroc i Mauritània. 
El 1509 Portugal va reconèixer el dret de Castella a establir-s’hi, però no fou fins la darreria del 
segle XIX que domina el territori. 
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 Després del desastre del 98 l’actuació espanyola es va orientar cap el nord d’Àfrica. La 
conferència d’Algesires (1906) va establir un protectorat franco-espanyol. 
A Espanya se li va concedir una franja al Nord, el Rif,  Ifni i Riu d’Or (actual Sàhara) 
L’ocupació espanyola es va veure contestada per les tribus berbers. El govern de Maura va 
decidir enviar tropes (reservistes). Aquest fet provocar la mobilització popular contra la guerra. 
Es va originar un moviment antimilitarista i antieclesiàstic. 
 Les autoritats van declarar l’estat de guerra. La repressió fou brutal. Cal destacar 
l’assassinat del pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia  
Quines foren les conseqüències polítiques d’aquest fet? 

- va caure el govern conservador de Maura (Maura NO !!!) 
- els lerrouxistes van perdre poder 
- trencament de Solidaritat Catalana) 
- Fundació Unió Federal Nacionalista Republicana 

 
text: contra la guerra del Marroc 

 
4- LAMANCOMUNITAT DE CATALUNYA (abril 1914-maig 1925) 
 
(Mancomunar =  unir a un fi) 
La idea de formar una federació de les quatre Diputacions Provincials de Catalunya es remunta 
al segle XIX.  

El projecte concret de federació o mancomunitat de les Diputacions catalanes es va 
iniciar l’any 1911 per iniciativa d’Enric Prat de la Riba i que va ser presentat al president del 
govern espanyol, Canalejas, el maig de 1912. Canalejas el presenta al Congrés dels diputats  el 
qual va aprovar amb competències molt retallades respecte de l’avantprojecte. 

El 6 d’abril de 1914, durant la presidència de Dato es va constituir la Mancomunitat, 
però quines en foren les seves competències ? 

Les competències van ser molt migrades, ja que l’Estat mai no va fer cap cessió de 
serveis ni de recursos. Es pot afirmar que no va tenir mai cap poder polític.  
 
 
5- LA CRISI DEL 1917 
   
 Davant el conflicte de la 1 Guerra Mundial l’actitud del govern espanyol fou de 
neutralitat. Aquesta neutralitat afavorir un període d’expansió, ja  que Espanya es convertir en 
subministradora de productes agrícoles i industrials a les potències bel·ligerants. 
 Van ser anys de bons negocis i ràpid i fàcil enriquiment . Per altra banda, l’elevada 
demanda desencadenar un procés inflacionari  
 Un altre fet a destacar de la 1 Guerra Mundial fou l’esclat de la revolució russa el 1917, 
què tingué molta força en els treballadors. 
 El final de la guerra també significar un reconeixement d’alguns pobles 
(Txecoslovàquia...) fet que va influir notablement en el nacionalisme català i basc. 
 
Triple crisi de 1917:    - crisi militar: Juntes de Defensa (Reclamaven un augment salarial, 
s’oposaven als ascensos per mèrits de guerra i reivindicaven l’antiguitat com a únic criteri.) 
   - Crisi política: Assemblea de Parlamentaris ( el president Romanones  a 
decidir tancar les Corts. A iniciativa de la Lliga es va celebra una Assemblea que va exigir la 
formació d’un govern provisional text: L’assemblea de Parlamentaris 
   - crisi social (vagues) per atura la puja dels preus. text: convocatòria de 
vaga 
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6 LA DESCOMPOSICIÓ DEL SISTEMA (1917-1923) 
(crisi militar, agitació social, reivindicació catalanista, problemes del Marroc) 
 
Quines en foren les conseqüències polítiques i socials de la crisi de 1917 ? 
  

Per salvar el sistema polític de la restauració es formar un govern de concentració i 
socialment es produir un empitjorament del nivell de vida, augmentar l’atur, l’agitació social i 
augmentaren les revoltes camperoles. 
El període 1918-1923 es va caracteritzar per la fragmentació dels partits polítics dinàstics i la 
inestabilitat governamental. . L’entesa, però, va ser impossible i aquests governs es desfeien al 
cap de pocs mesos. 

Els fets principals d’aquest període van ser la petició d’autonomia per a Catalunya, 
l’agitació social, sobretot a Barcelona, i el desastre d’Annual, el 1921, en la guerra que Espanya 
mantenia amb el Marroc. 

 
Observar gràfic: Partits polítics a Catalunya (1900-1923) 

 
 Per primer cop la Lliga Regionalista entra  en el govern. El que pretenia Cambó (ministre 
de Foment el 1918 i ministre de finances el 1921) era sensibilitzar el govern de Madrid envers la 
qüestió catalana que permeté l’ampliació de les competències de la Mancomunitat, cosa que no 
va succeir  
 El desencís va encoratjar l’aparició de nous grups nacionalistes: Acció Catalana el 1922 
(Rovira i Virgili), El Partit Republicà Català el 1917 (F. Layret i L. Companys) i Estat 
Català el 1922 (F. Macià) 
 Davant d’aquesta situació (crisi militar, agitació social, reivindicació catalanista, 
problemes del Marroc), els dirigents polítics de la Restauració, la nit del 12 al 13 de setembre de 
1923, el capità general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, va protagonitzar  un 
pronunciament a Barcelona, va declarar l’estat de guerra i va suprimir la Constitució de 1876. 
 
Conflictivitat social 
 

L’evolució del moviment obrer vindrà marcada per la data de 1917 (revolució russa). 
Abans de 1917 serà una etapa de reivindicacions laborals, mentre que a partir de 1917 s’iniciarà 
una etapa de revolució social 
 Les característiques del dinamisme demogràfic i del desenvolupament industrial el 
principi del segle XX permeten explicar la concentració de la indústria i  del moviment obrer 
espanyols en quatre àrees principals: Madrid (construcció i transports), el País Basc (indústria 
pesant), Astúries (mineria) i Barcelona (tèxtil, electricitat i metal·lúrgia). 
  Fou en aquestes quatre àrees on el clima d’agitació social durant el període 1898-1931 
va ser més visible. 

Quines eren les condicions dels obrers a principis de segle?  
 

A l’inici del segle XX, les famílies obreres vivien en condicions d’estricta subsistència 
(llargues jornades de treball, sous molt baixos...)  
 Alguns sectors més conscients van anar  actuant sobre la classe treballadora i la van 
empènyer progressivament cap a la mobilització per mitjà de la premsa. 
 La premsa que arribava a la classe obrera (La Publicidad, El Diluvio, La Huelga General, 
El Productor, etc.) tenia un tret comú: l’anticlericalisme. A més dels atacs als rics, això va 
contribuir a accentuar l’odi genèric contra l’estament eclesiàstic, que predicava als treballadors 
la conformitat amb la situació present  
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 Els patrons per fer front a la pèrdua del mercat cubà es veieren en lla necessitat de 
renovar la maquinària i per tant iniciar un període de revolta obrera, degut a la manca de treball i 
disminució salarial.  
La primera iniciativa fou la fundació de solidaritat obrera el 1907.  
  

Les ideologies i els sindicat 
 
 Durant el primer terç del segle XX, el moviment obrer espanyol continuà dividit en dos 
grans corrents ideològics: el socialista, representat per la UGT, i l’anarquista, articulat al voltant 
de la CNT. Fundada el 1911 amb uns objectius: 1) independència proletariat. 2) unitat sindical, i 
3) enderrocar el capitalisme. Els seus líders eren en Salvador Seguí (El noi del Sucre) i Àngel 
Pestaña. 
 El moviment obrer va disposar d’un important partit polític, el PSOE. Les zones on tenia 
més influència eren Astúries, el País Basc, Madrid i Alacant. 
 El 1921 va sorgir el Partit Comunista de España (PCE), que es va adherir a la Tercera 
Internacional 
  L’any 1927 es va constituir clandestinament a València la Federació Anarquista 
Ibèrica (FAI), amb la finalitat de potenciar l’anarquisme pur dins la CNT i de vetllar per 
l’apoliticisme sindical, evitant els pactes i les aliances del sindicat amb els partits republicans 
 

La dinàmica social del moviment obrer (1898-1931) 
 
 Entre el 1898 i el 1931, la tensió social va ser constant. La resposta habitual dels poders 
públics era detenir els dirigents obrers, tancar els diaris vinculats al moviment obrer i suprimir 
les organitzacions obreres, clausurar els seus locals i utilitzar la força pública (Guàrdia Civil) per 
reintegrar l’ordre als carrers. Si la Guàrdia Civil es veia desbordada, s’arribava a declarar l’estat 
de guerra i aleshores intervenia l’exèrcit amb metralladores i canons. 
 L’evolució  del moviment obrer, especialment a Catalunya, es pot dividir en dures grans 
etapes separades per l’any 1917. Abans d’aquesta data les reivindicacions obreres eren de 
caràcter laboral. En canvi, a partir de 1917 predominaren els referents ideològics encaminats a 
capgirar l’orde social, arran del ressò que va tenir la Revolució Soviètica. 
 Amb el rerafons de la crisi de la postguerra mundial, l’agitació va arrencar amb la vaga 
de La Canadenca per motius laborals, el febrer de 1919 ( deixa Barcelona sense llum i paralitzà 
els tramvies i el 70 % de les fàbriques de les comarques barcelonines). Declarat l’estat de guerra, 
més de 3000 vaguistes foren detinguts, però l’organització del Sindicat Únic Arts Gràfiques féu 
que la vaga esdevingués general a Barcelona. El Sindicat implantà l’anomenada censura roja per 
impedir la publicació de qualsevol nota contrària als interessos dels treballadors. Després del 
míting de les Arenes (14 març) s’arribà a un acord: llibertat pels detinguts, readmissió pels 
vaguistes, augment general de sous i jornada de vuit hores. Fou un gran èxit de la CNT i del seu 
principal dirigent, Salvador Seguí. El treball es reprengué el 20 de març, després de 44 dies de 
vaga. L’autoritat militar, però, no acceptà l’acord i no alliberà els vaguistes. Així la vaga es 
reprengué (24 de març), però finalment, amb la declaració de l’estat de guerra, cessà i provocà 
dimissions del governador civil de Barcelona, Carles Montañés, i el cap del govern central, 
comte de Romanones. El 14 d’abril els vaguistes aconseguiren les principals reivindicacions, 
especialment la jornada laboral de vuit hores estesa a tot l’Estat. 
 Els grups més joves i radicals de la CNT van reaccionar davant els atemptats dels 
Sindicats Lliures amb l’acció armada. El resultat va ser una espiral de violència que provocà 
nombrosos morts en tots els bàndols: obrers, dirigents sindicals, patrons, encarregats de fàbrica, 
agents d’orde públic, etc. 
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Entre els assassinats del bàndol obrer a Catalunya, va tenir ressò el de Salvador Seguí, el “noi 
del sucre”, abatut a trets el 1920. 
 
  El problema del Marroc 
 

El desastre d’Annual va ser una  derrota militar davant fels rifenys comandats per Abd-
El-Kreim prop de la localitat d’Annual, el 22 de juliol de 1921, que va suposar una redefinició 
de la política colonial espanyola a la guerra del RIF. 
 La ciris política que vas provocar aquesta derrota fou una de les més importants que va 
patir la monarquia lliberal d’Alfons XII. Els problemes generats per Annual van ser la causa 
directa del cop d’estat de M. Primo de Rivera. 

El cop d’Estat de Miguel Primo de Rivera, un context econòmic més favorable, el 
retrocés del moviment revolucionari a Europa i la persecució desencadenada contra la CNT i els 
comunistes, van mitigar la tensió i la violència socials a costa de les llibertats, reprimides 
violentament per la Dictadura militar. 
 
 
7- La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) 
 
    text: La justificació del cop militar 
 

La dictadura durà set anys, i presidi dos governs:  
1- directori militar (1923-1925), format exclusivament per generals, 
2- directori civil (1925.1930) 

Des de començaments de 1923 la situació política espanyola era cada cop més greu per la 
pròpia crisi interna del sistema liberal parlamentari. Com en altres països europeus la 
conseqüència d’aquesta situació fou la fallida del sistema constitucional i la substitució per una 
dictadura. El comú denominador d’aquestes dictadures (feixisme italià i nazisme alemany) era la 
por del bolxevisme soviètic. 

L’essència del seu programa naixia d’una voluntat regeneracionista. Suposava un desig 
de modernització, el que estimulà una política econòmica tecnocràtica (els tècnics tenen poder 
decisori) nacionalista i intervencionista. En política es basava en la idea de que era possible 
construir un sistema liberal autèntic després d’una dictadura temporal. 
 La favorable conjuntura econòmica internacional dels anys 20, juntament amb la política 
econòmica intervencionista  faran que els anys de la dictadura siguin de bonança econòmica. 
(obres públiques, ajuts estatals a les empreses, es concedeixen monopolis, telefònica, Campsa). 
Aquest intervencionisme econòmic provocarà un fort dèficit pressupostari i un fort endeutament  
 

   text : La intervenció de l’Estat 
 

 Es va posar en marxa una regulació del treball , repressió obrera, es va crear 
l’organització corporativa Nacional per reglamentar els salaris i les condicions de treball. 
La dictadura tingué un caràcter marcadament anticatalanista (Desmantallament  ateneus, 
associacions corals, institucions públiques, liquidació Mancomunitat ....  
Clausura el camp del Barça per la xiulada del públic a l’himne nacional. 
 
   text: La dictadura contra Catalunya 
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Suports i oposicions 
La bona acollida fou entre els sectors de l’Espanya rural (controlada pels cacics, 

juntament amb els terratinents) i els membres de la burgesia industrial i financera, inclosa la 
burgesia catalana.  

L’oposició  va aparèixer sobretot entre les classes mitjanes, els estudiants i els 
intel·lectuals, els nacionalismes perifèrics :gallec, basc i català, anarquistes, comunistes  
 

L’obra dels directoris 
Seguint les pautes d’aquest regeneracionisme es va intentar crear/construir una nova 

realitat política que fes aparèixer nous grups o partits polítics. Es va crear així l’anomenada 
Unión Patriòtica (formada per oportunistes, elements de la dreta (Mauristes) La U.P. no va 
servir per vertebrar el recolzament al règim  dictatorial. La  dictadura no va deixar de ser un 
parèntesi ja que res important va canviar malgrat l’aparença. 
L’acció més rellevant de la dictadura de Primo de Rivera va ser la resolució del problema del 
Marroc. La disminució de la conflictivitat social que s’explica per tres motius. Prosperitat 
econòmica dels anys 20, manca de llibertat (el català es limitava a l’esfera de l’aspecte priva) i la 
repressió del sector més radical del món obrer. 
 Durant l’època del Directori civil (1925-1930) destinat a actuar durant un  curt període de 
temps amb el procediment de limitació de llibertats característics d’un règim dictatorial, l’acció 
política de la Dictadura es decantà sobretot cap a la seva institucionalització., amb la creació de 
l’Assemblea Nacional Consultiva, elegida no democràticament per mitjà del vot corporatiu, és  a 
dir, dels representants municipals provincials, del partit Unión Patriotica. 
 

Caiguda de Primo  de Rivera 
A més de l’oposició creixent, van resultar definitives les seves picabaralles amb l’estament 
militar. Un exemple va ser la nit de Sant Joan de 1926 que va tenir lloc la Sanjoanada, 
conspiració contra la Dictadura. Un altre raó fou la crisi econòmica de l’any 1929. 
Davant la manca de suports explicitis., el dictador va dimitir el 28 de gener . El rei nomenar el 
general Dámaso Berenguer (període anomenat Dictablanda) 
 Berenguer pretenia restaurar les condicions polítiques que havia suprimit el dictador. Va 
buscar la col·laboració de polítics de la Monarquia parlamentària (Romanones, 
Cambó...)Berenguer tenia poca capacitat de comandament i era lent en les seves reaccions. 
 Les condicions polítiques van anar deteriorant-se i les forces contraries a la Monarquia 
(republicans, socialistes i anarco-sindicalistes) van començar a organitzar-se per contribuir al seu 
enderrocament. 
 L’agost de 1930 la majoria de partits i grups parlamentaris reunits en un hotel a San 
Sebastià van arribar a l’acord d’acció conjunta per instaurar la República. Els republicans 
catalans van obtenir la promesa de que el futur govern presentaria al parlament un estatut 
d’autonomia. 
 Per el 15 de desembre de 1930 estava prevista una insurrecció que instauraria la 
república; el divendres 12, però Fermin Galán i Garcia Hernández (aixecament a Jaca)proclamen 
la República, els quals foren afusellats. 
Berenguer va dimitir el febrer de 19321. Alfons XIII va encarregar la formació de govern a 
Sánchez Guerra que va refusar. El Conde de Romanones va proposar que es realitzessin 
eleccions municipals, després provincials i després legislatives. 
 Resultava ja impossible recomposar els vells partits dinàstics. Els sindicats exercien la 
seva influència i començaven a tenir gran vitalitat; l’agricultura seguia essent un sector 
considerable de l’economia espanyola, la gran depressió econòmica va influir poc ja que no 
estàvem en els sectors econòmics. Els anys 30 van estar caracteritzats per una forta conflictivitat 
social, amb un augment del nombre de vagues i enfrontaments entre camperols i terratinents.   
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TEMA 11-  LA SEGONA REPUBLICA (1931-1936) 
 

CRONOLOGIA II REPÚBLICA (1931-1939) 
 
   PRESIDENT REPÚBLICA: N. ALCALÀ ZAMORA 
 
14 Abril 1936----Azaña------19 Nov. 1933-------Lerroux-----16 Febrer 1936—Azaña 3 Maig 
            1936 
   PRESIDENT REPÚBLICA AZAÑA 
 
3 Maig 1936----Casares Quiroga------18 Juliol 1936-------- Giral ---------4 set.--Largo Caballero 
 
17 Maig 1937 ----Juan Negrín-------------1 Abril 1939 

 
 
Després de la dimissió de Primo de Rivera, el 28 de gener de 1930, el rei Alfons XIII va 
encarregar la formació d’un nou govern al general Dámaso Berenguer. Però el retorn al règim 
polític anterior a la Dictadura va resultar impossible per tres raons: 
 

1- els partits dinàstics estaven desprestigiats 
2- l’opinió pública feia responsable al rei de la situació 
3- les forces antidinàstiques van prendre una iniciativa unitària amb el Pacte 
de San Sebastià 

 
Els signants del pacte de Sant Sebastià van acordar la supressió de la monarquia, la 

proclamació de la República i la creació d’un govern provisional, que assumiria el compromís de 
convocar unes Corts Constituents. 
 L’estratègia era fer coincidir, el 15 desembre,  la insurrecció d’alguns militars propers als 
republicans i una vaga general que accentués l’agitació social. Però, tres dies abans els capitans 
Fermin Galan i Àngel Hernández es van aixecar a Jaca. Van ser detinguts ràpidament i jutjats. 
 El 14 de febrer, el general Berenguer va dimitir i va ser nomenat l’almirall Juan Bautista 
Aznar, el qual va convocar eleccions municipals pel 12 d’abril. Els partits signants del pacte de 
San Sebastià van presentar aquestes eleccions com un referèndum sobre la monarquia. Malgrat 
que al camp van guanyar les candidatures monàrquic, els resultats  a les grans ciutats foren  
favorables a les candidatures republicanes, que van guanyar en 41 de les 50 capitals de 
província. 
 El 14 d’abril es va formar el govern provisional de la República, presidit per monàrquic i 
catòlic Niceto Alcalà Zamora. A Catalunya, Francesc Macià proclamà la  República Catalana 
dins la Federació Ibèrica. Alfons XIII, va marxar cap a l’exili. 
 
1- En quin context econòmic i social es desenvolupà la II República ? 
 
El primer que cal analitzar es quin context polític, econòmic i social va néixer la II República 
 
    text: Els problemes de la nova república 
   
 Malauradament per als objectius republicans, la dècada de 1930 va ser una època de crisi 
econòmica. Hi va haver un descens de les exportacions i una reducció de les inversions de 
capital estranger. Observar gràfic: Disminució de les exportacions (1929-1935) 
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 La  crisi no va ser tan important a Catalunya, com tampoc en el sector industrial 
espanyol, ja que la producció era absorbida pel consum intern i no es destinava a l’exportació .
 El resultat de tot plegat va ser un augment important de l’atur, que afectà entre el 30% i 
el 33% de la població activa els anys 1935 i 1936. Aquesta situació, juntament amb les 
mobilitzacions promogudes pels sindicats, sobretot la CNT, va propiciar un malestar social 
general.   text: El projecte revolucionari de la CNT 
 En la societat espanyola de la dècada de 1930, hi havia un gran desequilibri en la 
distribució de la renda i un alt grau d’analfabetisme ( 33%): la meitat de la població infantil no 
estava escolaritzada. Al camp, el domini social corresponia encara als cacics. 
  

La República no aconseguí evitar un xoc de mentalitats que va resultar impossible de 
consensuar. La República va aixecar expectatives desmesurades entre els sectors més 
desfavorits, que van rebre el nou règim amb gran esperança. Aviat es va veure frustrat, i això  va 
facilitar la radicalització d’aquests sectors. D’altra banda, la República va despertar un gran 
temor i preocupació entre les classes de mentalitat tradicional davant la més tímida de les 
propostes reformistes. 
 També cal tenir en compte el context internacional en el qual es desenvolupa la 
República: el feixisme i el comunisme coincidien a desacreditar la llibertat. 
Abans  d’analitzar les diverses mesures que portaran a terme els diferents governs de la 
República, potser caldria comentar quins eren els principals partits polítics d’esquerra, centre i 
dreta. 
 L’escassa incidència de la crisi fou deguda al poc pes del comerç exterior i a la 
devaluació de la pesseta. 
 L’efecte immediat del 14 d’Abril va ser l’empitjorament de les expectatives empresarials, 
que van mostra una desconfiança envers el règim republicà . La política econòmica del govern 
central va ser retallar la despesa pública, amb conseqüències desastroses . 
 
Quins eren els principals problemes que hauria de resoldre el govern republicà? 
 

1-qüestió religiosa 
2-modernització de l’exèrcit 
3-supressió del model centralista de l’Estat: les autonomies 
4-reforma agrària 

 
 
2- LA PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA I EL PERIODE CONSTITUENT 
  
Fent un símil amb una partida d’escacs anem a veure quins són els jugadors.  

Veure gràfic p. 246 i 247 de partits i sindicats a la segona República 
 El 12 d’abril a les eleccions municipals, els republicans van triomfar en 41 de les 50 
capitals de província. Es va fer evident el rebuig a la monarquia . El 14 d’abril es va anar 
produint a moltes ciutats la proclamació de la República. Alfons XIII, abdica i marxà a l’exili.  
.   text: Alfons XII abandona el tron 
Quines seran les primeres accions de govern: 

- convoca eleccions a corts constituents pel dia 28 de juny 
- concessió amnistia general  

A Catalunya, Macià havia proclamat la República catalana dins la federació Ibèrica. Una ràpida 
intervenció del govern va aconseguir que Macià acceptes una futura decisió de les Corts a canvi 
d’un govern provisional autonòmic.  

-  text: Macià proclama la República catalana 
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El govern provisional, (14 abril-28 Juny)  dirigit per Niceto Alcalà Zamora, començà a actuar  
per decret en quatre camps: educació, exèrcit, església, agricultura. 

 
La constitució republicana de 1931 
 

Les Corts sorgides de les eleccions del 28 de Juny van encarregar-se de redactar una nova 
constitució, que es va aprovar el 9 de desembre de 1931. Aquesta nova constitució reflectia els 
valors laics i esquerrans de la majoria: sobirania popular, una sola cambra (Congrés dels 
diputats), la aconfessionalitat de l’Estat, garanties individuals i la possibilitat d’autonomia a les 
regions que ho sol·licitessin.  Establia el vot des dels 23c anys i, per primera vegada, concedia 
el sufragi a les dones 
 
 Quin fou el principal  problema ?  Que a  l’hora de redactar la constitució, no hi va haver 
voluntat de consens, especialment en el que feia referència a la religió. El pensament republicà i 
esquerrà atribuïa el retard de la societat espanyola a l’Església, que tenia gairebé el monopoli de 
l’ensenyament. 
 
 
3- LES REFORMES DEL BIENNI D’ESQUERRES (1931-1933) 
 

Alcalà Zamora va encarregar a Azaña la formació  del govern. Va continuar les reformes 
establertes pel govern provisional: lleis de reforma agrària i militar, i la concessió de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. 
Van continuar les reformes del govern provisional: 
1- Qüestió religiosa 
 
  L’objectiu de la República va ser limitar la influència de l’Església en la societat 
espanyola. L’esquerra considerava l’església la causant de l’endarreriment cultural d’Espanya. 
Quines mesures es prendran ? Dissolució dels jesuïtes, Llei de Congregacions (limità la 
possessió dels ordes religioses  

El sectors catòlics les consideraven una agressió. L’enfrontament religiós va crear un 
clima de tensió i violència a la societat republicana  

 text: La laicitat de l’Estat 
2- Reforma exèrcit 
  Azaña pretenia crear un exèrcit professional. Hi havia 1 oficial per cada 3 soldats. Es va 
promulgar la Llei de retir. Es retiraven amb el sou íntegre  
    text: la reforma de l’exèrcit  
3- Reforma Agrària 

Per modernitzar el país s’havia de fer una profunda reforma agrària, que donés accés a la 
terra a molta agricultors, en una Espanya que predominava el latifundisme.  

Observar gràfic: propietats de  la grandesa 
 text: Les primeres mesures 
 

L’objectiu de la llei de reforma agrària mai no va ser una revolució agrària o una 
col·lectivització de la terra, sinó que els seus objectius van ser molt més moderats. La llei 
permetia l’expropiació sense indemnització només de les terres dels “Grandes” de España, 
mentre que les de senyoriu, les mal conreades, les arrendades sistemàticament o les que podent 
ser regades no ho eren, només es podien expropiar amb una indemnització prèvia. 

Analitzar esquema: l’aplicació de la reforma agrària 
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Moltes hectàrees de terra van quedar a disposició de l’Estat, tot i que la distribució de la 
propietat entre els camperols va ser lenta i no s’aconseguí generar el nombre de propietaris 
previstos. Aquest fracàs de la reforma va constituir un dels motius de decepció dels camperols. 
  
El setembre de 1932 s’aprova la llei de Reforma Agrària, però amb uns resultats limitats . Per 
què? 

- lentitud en l’aplicació de la llei 
- manca pressupost (diners per indemnitzacions) 
- resistència dels propietaris 

 A més de l’oposició dels sectors catòlics, la República es va veure trasbalsada pels 
sectors situats als extrems de l’arc ideològic: l’agitació al camp andalús, els anys 1932 i 1933. i 
l’aixecament anarquista de l’Alt Llobregat, i l’intent de cop d’Estat monàrquic del general 
Sanjurjo, el 10 d’agost de 1932. 
     
4- obra educativa i cultural  
 
 L’objectiu fonamental era promoure una educació liberal i laica i fer de l’Estat el garant 
del dret a l’educació 
 
5-reformes laborals i conflictivitat obrera 
 
 El socialista Largo Caballero propicià des del ministeri de treball un seguit de reformes 
per millorar les condicions de treball. S’aprova la llei de Contractes de treball i la de Jurat 
mixtos, amb la consegüent irritació de la patronal. 
 La impaciència dels treballadors davant les reformes van donar lloc a una onada de 
conflictivitat. 
Per la CNT era l’ocasió idònia per propiciar la revolució.  
La CNT es dividir en dos sectors:  
1) els trentistes (moderats) Àngel Pestaña 1931 
2) FAI (1927) Durruti  
  

Els socialistes per la seva banda també es van  radicalitzà. A l’igual que el partit 
comunista. Les vagues, insurreccions i ocupacions de terres van anar en augment . Un exemple 
fou l’aixecament de Casas Viejas i la posterior repressió de la policia 
 
3- La Catalunya autònoma 
 
 La Constitució de 1931 va donar el marc legal per desenvolupa l’estatut. Macià havia 
proclamat el 12 d’Abril de 1931 l’Estat Català des del balcó de la Generalitat . Les negociacions 
amb el govern provisional amb la tasca d’elaborar un Estatut d’Autonomia.  
 A Catalunya, el govern de la República Catalana, presidit per Macià, només va durar del 
14 al 18 d’abril de 1931. Els dirigents nacionalistes catalans van haver de renunciar a la 
sobirania nacional i a l’Estat Federal. En canvi Catalunya va obtenir un règim provisional 
d’autogovern i el compromís per part del poder central que s’iniciaria el procés per redactar i 
aprovar un estatut d’autonomia.  
 Una comissió es va reunir a Núria (Ripollès) i va enllestir un avantprojecte de l’Estatut 
d’Autonomia.  

Proclamava el dret de Catalunya a l’autodeterminació, defensava l’estructura de l’Estat 
espanyol com una federació de tots els pobles hispànics, i definia el Principat com un Estat 
autònom dins la República Espanyola. 
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 Aviat es va veure, però, que aquest text era incompatible amb el de la Constitució 
republicana, que definia la República com un Estat integral compatible amb l’autonomia de 
municipis i regions. 
 El 9 de setembre de 1932 s’aprovà l’Estatut,  molt retallat respecte de l’original. 
Catalunya quedava constituïda com a simple regió, es mantenia el control de l’Estat central en 
l’ensenyament. 
 
 

text: Defensa de l’autonomia   (discurs d’Azaña) 
 

 gràfic dificultats resolució estatut Núria 
 

  Comparar textos: Estatuts de Núria i Estatut de 1932 
 

Tres posicions ben definides respecte: la del govern central, partidaris de concedir a 
Catalunya una autonomia moderada; la de tots els parlamentaris catalans per reclamar una 
autonomia àmplia; i la de l’oposició de dretes que defensava una Espanya unitària 
 Durant el període de govern provisional (abril 1931-novembre 1932) lesa atribucions de 
la Generalitat es van limitar a les que tenien les antigues diputacions. Un cop aprovat l’Estatut la 
tasca del govern fou força important (setembre 1932-octubre 1934). 
 En agricultura es va fomentar la creació de cooperatives, i es va posar sobre la taula el 
problema dels rabassaires. Es va aprovar una reducció del 50 %  de les rendes que pagarien als 
propietaris. 
 En política social, mitjançant la Llei de Bases del 1934, es va traçar un programa d’acció 
per organitzar els serveis de Sanitat i Assistència Social. Es van crear organismes de suport 
social (ICAF) 
  En el terreny de l’Ensenyament es van fundar nombroses escoles dels quals destaca 
l’Institut-Escola, laboratori d’experiències pedagògiques innovadores 
 En el terreny lingüístic, es va aprofundir en la normalització de la llengua catalana. L’any 
1932 es va publicar el diccionari Pompeu Fabra. 
 Per últim es v a proposar una nova divisió territorial de Catalunya, que va quedar 
establerta en 38 comarques. 
 
La reorganització de les dretes 
 
 Les reformes republicanes i la conflictivitat social van disgustar les elits econòmiques 
socials i ideològiques (església, patronal i grans propietaris). 
 El centredreta espanyol es vas reestructurar al voltant del partit radical de Lerroux. Al 
llarg de 1932, els sectors catòlics vi conservadors van formar un nou partit la CEDA. 
Igualment Renovación Espanyola, la Comunión Tradicionalista i Falange i de las  Jons van dur a 
terme una intensa activitat d’agitació contra el progrés del marxisme. 
 L’agost de l 1932 Sanjurjo va protagonitzar un cop d’Estat . L’any 1933 es va crear la 
Unió Militar Espanyola (UME), organització clandestina de militars de dreta i antireformistes 
 
   text: Els objectius de la dreta 
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L'Estatut de Núria (1931) 
 
Art. 1. Catalunya és un Estat autònom dintre la República espanyola. Els representants a les Corts de la 
República seran elegits d'acord amb les lleis generals. 
Art. 2. El Poder a Catalunya emana del poble i el representa la Generalitat. 
Art. 3. La Generalitat de Catalunya s'estén alterritori que han format fins suara les províncies de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 
Art. 4. Si altres territoris manifesten el desig d'agregar-se al de Catalunya, caldrà: 
a) Que ho demanin les tres quartes parts dels Municipis del territori que desitgi ésser agregat. 
b) Que ho acordin els habitants d'aquell territori per plebiscit dintre els termes municipals respectius en 
forma d'eleccions generals. 
c) Que ho aprovin el Parlament de Catalunya i el Parlament de la República. 
Art. 5. La llengua catalana serà l'oficial a Catalunya, però en les relacions amb el govern de la República 
serà oficial la llengua castellana. L'Estatut interior de Catalunya garantirà el dret dels ciutadans de llengua 
materna castellana a servir-se'n personalment davant els tribunals de justícia i davant els òrgans d'ad-
ministració. 
Així mateix, els ciutadans de llengua materna castellana tindran el dret d'usar-la en llurs relacions amb els 
organismes oficials de la República a Catalunya. 
Art. 6. El poble exercirà el seu poder per mitjà dels organismes polítics de la Generalitat, d’acord amb 
aquest Estatut i amb la Constitució de la República espanyola. 
Art. 8. Els drets individuals dels ciutadans seran almenys els que fixarà la Constitució de la República 
espanyola. 
Art. 9. Tindran la condició de ciutadans de Catalunya els que la tinguin avui, i l'adquiriran aquells que per 
raó de residència guanyin veïnatge administratiu 
 
 L’Estatut de 1932 
 

Art. 1. Catalunya es constitueix en regió autònoma, dins. de l'Estat Espanyol, d'acord amb l~ Constitució de 
la República i baix el presen1 Estatut. El seu òrgan representatiu és la Generalitat i comprèn el territori de 
les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona en e] moment de promulgar-se aquest Estatut. 

Art. 2. L'idioma català és, com el castellà, llengua oficial a Catalunya. Per a les relacions oficials de 
Catalunya amb la resta d'Espanya, així com per a la comunicació de les autoritats de l'Estat amb les de 
Catalunya,.1a llengua oficial serà el castellà. [...]. 

Art. 3. Els drets individuals són els fixats en la Constitució de la República espanyola. La Generalitat de 
Catalunya no podrà regular cap matèria amb diferència de tracte entre els naturals del país i els altres 
espanyols. Aquests no tindran mai a Catalunya menys drets que els que tinguin els catalans a la resta del 
territori de la República. 

Art. 4. Als efectes del règim autònom d'aquest Estatut, gaudiran de la condició de catalans: Primer. Els que 
ho siguin per naturalesa i no hagin adquirit veïnatge administratiu fora de Catalunya. 
Segon. Els demés espanyols que hagin adquirit veïnatge dins de Catalunya. 
 
1. Compara els fragments de l'Estatut  de Núria aprovat en referèndum per la majoria del poble català, 
amb els de l'Estatut finalment aprovat per les Corts espanyoles. Assenyala'n  1es modificacions, els 
afegits o les supressions i valora el sentit de les modificacions més significatives. 
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5- EL BIENNI CONSERVADOR 1933-1935 ) 
 
 
 Davant el descontentament dels sectors obrers i el rearmament ideològic de la dreta, 
Azaña va presentar la dimissió el juny de 1933. Alcalà Zamora dissolgué les corts i convocar 
eleccions pel novembre de 1933. 
 Durant aquest bienni els sectors conservadors es van reorganitzar. Es crearen noves 
organitzacions com Acción Española liderada per Calvo Sotelo. Al final del 1932 es va crear la 
CEDA dirigida pel Gil Robles  
 El 1931 es crearen les JONS, que més tard es van unir a Falange Espanyola, fundat per 
José Antonio Primo de Rivera (29/X/1933). 
 Les eleccions, celebrades el 18 de novembre, donaren la victòria a la dreta. Va comportar 
el Desmantallament de l’obra reformista del bienni anterior. El nou govern presidit per Lerroux, 
deixarà fora els membres de la CEDA. 

Quines mesures prendrà el nou govern: 
 
1- Devolució de la terra a la noblesa 
2- Es tornà a un estat confessional 
3- amnistia a Sanjurjo 
4- es redueix el pressupost en educació 
5- es paralitza el projecte d’Estatut basc 

 
L’esquerra, encapçalada per Largo Caballero, van declarar una guerra contra el govern 

que es va materialitzar en la  proliferació de vagues i conflictes  
 
   text: La radicalització del PSOE 
 
A Catalunya, el govern continua en mans dels republicans i molt aviat es  van produir 

enfrontaments amb el govern central. La guspira que provocar l’enfrontament fou el conflicte 
rabassaire. La Unió de Rabassaires va portar a l’aprovació d’una reducció del 50% de les rendes 
que aquests pagaven als propietaris. Aquests protestaren agrupats en l’Institut Català de Sant 
Isidre. L’abril del 1934 el Parlament català aprovar la Llei de Contractes de Conreu que permetia 
als pagesos accedir a la propietat de la terra. El Tribunal de Garanties declara inconstitucional la 
llei i n’anul·là els efectes . 

L’entrada en el govern de membres de la CEDA va ser interpretat per les forces 
d’esquerra com un camí cap el feixisme. La reacció no es va fer esperar. L’endemà, per 
iniciativa ugetista i sense participació de la CNT, es van produir vagues generals a les grans 
ciutats, que van  fracassar per la manca de coordinació i la resposta del govern. Malgrat tot, a 
Catalunya i a Astúries els esdeveniments van assolir especial importància. 
 

La crisi de 1934: Astúries i Catalunya 
 
 L’arribada de membres de la CEDA al govern va ser interpretada per les forces 
d’esquerre com un camí obert al feixisme. Per tant, la reacció no es va fer esperar. Al dia següent 
de la formació del nou govern, per iniciativa ugetista i sense la participació de la CNT, es van 
produir vagues generals a les grans ciutats, que van fracassar perla manca de coordinació i per la 
resposta contundent del govern. Malgrat això, a Catalunya i a Astúries els esdeveniments van 
assolir especial importància. 
 A Catalunya, després de la mort de F. Macià el 25 de desembre de 1933, Lluís Companys 
va ser elegit president de la Generalitat.  
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 Catalunya vivia en aquell moment una situació de tensió social, tant al camp, amb el 
conflicte entre els rabassaires i els propietaris, com a la indústria, amb l’aixecament anarquista 
de l’Alt Llobregat. 
 Durant l’any 1934 es van aprovar al Parlament català la Llei de contractes de conreu 
amb que es pretenia impedir que els rabassaires fossin expulsats de les terres que conreaven i es 
preveia que esdevinguessin en el futur propietaris mitjançant la compra de terres. 
 El govern de la República anul·là la llei al·legant la incompetència del Parlament català 
per legislar en matèria social. 
 Lluís Companys va optar per encapçalar la insurrecció, i va proclamar el 6 d’octubre 
“l’Estat Català” dins la República Federal Espanyola . Aïllat del suport de les masses obreres i 
després d’algunes hores de resistència, el govern de Catalunya es va rendir a les forces 
comandades pel general Batet.  

 text La revolta a Catalunya 
 

A Astúries, amb tot, el moviment es va perllongar durant força dies, creant-se una 
situació autènticament revolucionària. Anarquistes, comunistes i socialistes, aplegats a les 
aliances obreres, van ocupar la conca minera i es van proveir d’armes a les casernes de la força 
pública i a les fàbriques d’armes. Vuit mil miners van ocupar pràcticament Astúries, van 
proclamar la Revolució Socialista dels Consells Obrers i van establir una estricta organització 
revolucionària, militar i econòmica. Després d’una desesperada resistència, el moviment va ser 
aixafat el 17 d’octubre per l’exèrcit d’Àfrica, comandat pel general Franco. 

 
    text: la revolució d’Astúries 
     

 La gravetat dels esdeveniments d’octubre del 1934 va ser un preludi de la guerra civil. En 
aquesta situació de crisi, el desembre de 1935 Alcalà Zamora es va decidir a convocar noves 
eleccions al febrer de 1936. 
 
6- EL TRIOMF DEL FRONT POPULAR 
 
 Arran de la profunda crisi d’octubre de 1934, els governs de centre dreta van quedar 
relativament erosionats. A més, les actuacions del govern durant el 1935 van ser molt 
impopulars: la llei agrària, que desfeia algunes de les conquestes del bienni anterior; el bloqueig 
a les Corts de l’Estatut d’Autonomia; els nomenaments a l’exèrcit de militars poc o gens 
partidaris de la democràcia. 
 El setembre e 1935 el govern de Lerroux es va veure obligat a dimitir; el president de la 
República va dissoldre les Corts i va convocar eleccions pel 16 de febrer de 1936. 
 Aquestes eleccions van polaritzar l’opinió pública espanyola. El Front Popular aplegava 
des dels republicans d’Azaña fins als comunistes. La dreta no es va  poder presentar unida. 
 El Front Popular aconseguí el 48% dels sufragis, i la dreta el 46,5 % i obtingué la majoria 
al Congrés. 
 El nou govern constituït a Madrid va restaurar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i l’1 
de març Lluís Companys va ser reelegit president de la Generalitat. 
 Al començament del mes de març de 1936, ja es van produir els primers contactes entre 
generals per preparar un aixecament militar contra la República. La conspiració obeïa a motius 
més profunds que venien de lluny: la resistència als canvis reformistes i a la descentralització 
autonòmica 
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Els governs del Front Popular 
 

El 18 de febrer de 1936 N. A. Zamora va encarregar la formació del govern a M. Azaña, 
el qual comença a aplicar immediatament el programa  del Front Popular que es basava en quatre 
eixos principals: la continuació de la reforma agrària, la intensificació de la política educativa, 
l’amnistia dels presos polítics i el restabliment de la Generalitat de Catalunya. 
 El 7 d’abril, Alcalà Zamora va ser destituït de la presidència, i en el seu lloc va ser elegit, 
el 10 de maig, Manuel Azaña. La presidència del govern fou per Casares Quiroga. 
 El desordre polític es manifestà de tres maneres:  

1)la violència al camp, amb vagues i ocupació de terres, especialment a Extremadura i 
Andalusia,  

2) els conflictes laborals; els atacs a edificis eclesiàstics i la crema de convents, 
3)finalment els atemptats polítics protagonitzats pels grups situats als extrems de l’arc 
ideològic ( falangistes i monàrquics i sindicalistes, comunistes i anarquistes. 
 

 El més significatiu fou l’assassinat el 13 de Juliol de José Calvo Sotelo com a represàlia 
per l’assassinat de José de Castillo assassinat pels falangistes.  

Tan a la dreta com  a l’esquerra de l’arc ideològic s’observava un a radicalització. A 
Catalunya, la radicalització política va dur a la fusió de diversos partits  petits de l’esquerra. El 
setembre de 1935,  s’havia format el POUM, dirigit per Maurin i Andreu Nin.  

El 23 de Juliol de 1936 es va fer pública la creació del PSUC. 
La CNT va refermar la seva posició radical i antirepublicana. Aquesta radicalització es 

traduí també en un cert grau de radicalització social. 
Davant d’aquesta situació cal fer-nos aquesta pregunta: La guerra era inevitable? 

La radicalització de la societat europea va ser força general i similar a l’espanyola, sense que 
això signifiqués l’esclat de cap guerra civil. A Espanya, la diferència va venir bàsicament de 
l’actitud i la voluntat de l’exercit, dividit des del començament del període republicà 
 Des del començament en que és proclama la República, una part de l’exèrcit li fou hostil 
i hi conspirà en contra. 
 El govern de la República era conscient d’aquest perill i per això els generals més 
sospitosos van ser enviats a la perifèria: Franco a les Canàries; Goded, a Mallorca. Ningú va 
sospitar que  el general Mola en fos un dels principals autors de l’aixecament. 
. 
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TEMA 12-LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 

 
Abans de parlar del conflicte s’haurien de fer algunes reflexions prèvies 

  
 PER QUÈ, TOT PLEGAT ? 
 
 L’explicació dels motius i de les raons que van provocar la guerra civil és forçosament 
complexa. En l’esclat de la guerra, podem distingir-hi dos tipus de causes: les remotes, anteriors 
a la dècada de 1930, i les pròximes, aparegudes durant el període republicà. 
 
Causes remotes 
 

1- La manera com es va fer la revolució liberal a Espanya. L’oposició radical dels dos 
blocs, típica de les revolucions liberals del segle XIX, a Espanya adoptà la forma 
d’enfrontament bèl·lic civil (guerres carlines) 

2- L’actitud i la mentalitat de l’exèrcit. Un dels objectius de la insurrecció militar era 
suprimir l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 

3- El retard en la modernització ideològica i econòmica del país. El retard de la 
modernització també es notava en l’alt grau d’analfabetisme de la societat espanyola, la 
feblesa de l’Estat, la manca d’infrastructures educatives i el predomini ideològic de 
l’Església en l’ensenyament. 

Causes pròximes: 
L’equilibri d’incapacitats  ( cap grup polític o social no va saber conduir la 

transformació global de la societat: mentre que alguns van reaccionar a la manera feixista, altres 
van aplicar les reformes democràtiques amb l’oposició del moviment obrer radical 
(l’anarquisme) i els motius intencionals (perquè esclati la violència directa en un conflicte 
complex cal la voluntat d’iniciar-la. Mola i Franco, identificats amb la solució feixista, fou el 
detonant del desastre que se’n va seguir) 
 
Ja tenim els ingredients perquè es produeixi el conflicte. Però abans de començar a relatar el 
conflicte cal formular-nos una sèrie de preguntes: 
 

1- Quin és el primer objectiu dels insurrectes ? acaba amb el poder  
2- On és ? A Madrid, per tant el primer que voldran fer serà conquerir la capital 
3- Els insurrectes creien que seria una ocupació ràpida, com l’octubre de 1934, van anar 

errats 
4- A quines zones va triomfar la insurrecció ? A l’Espanya agrària (zona conservadora) 
5- A quines zones va fracassar? Àrees industrials, àrees agrícoles desenvolupades 
6- Quin suport tenien els insurrectes ? escàs suport civil, però internacionalment tenia l’ajut 

de Hitler i Mussolini (Legió Còndor) 
7- I els republicans? GBR i França es van declarar neutrals davant la por que els produïa 

Hitler. Van rebre l’ajut de Rússia i les brigades internacionals (40.000 homes) 
8- Quins van ser els episodis més significatius? Batalla de Madrid, del Nord, de Catalunya 
9- Va ser una veritable lluita entre dos exèrcits? NO, ja que els insurrectes estaven 

organitzats en un comandament únic (Franco) i en canvi els republicans passà a mans de 
voluntaris, resumint hi havia descoordinació 

10- A mesura que els insurrectes anaven aconseguint territoris el poder es traslladà de 
Madrid a València 
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LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA (1936-1939) 
 
La guerra civil espanyola va començar el 18-19 de juliol de 1936 i va acabar 1'1 d'abril de 1939. 
Les tensions acumulades durant anys, bipolaritzades en les forces de dreta i d'esquerra, van 
esclatar violentament pel juliol de 1936.. 

La guerra s'explica perquè el cop d'estat no va triomfar arreu. Mentre en algunes zones 
triomfava de seguida, en d'altres la resistència de les forces lleials a la República va impedir-ho. 

D'aquesta manera, l'Estat espanyol quedava dividit en dues zones completament 
antagòniques: d'una banda, l'Espanya nacional, aviat liderada pel general Franco, que va imposar 
un règim feixista i va reprimir durament tots els sectors esquerrans; d'altra banda, l’Espanya 
republicana, que es mantenia fidel a les institucions de la República, dirigides per les forces 
esquerranes, democràtiques i nacionalistes del Front Popular, que reprimiren els sectors dretans. 

La guerra civil espanyola, però, no fou només una guerra local. Va tenir una àmplia 
transcendència internacional. En el context en què es vivia, l’època d'entreguerres, a Europa hi 
havia tres grans tipus d'estats: les democràcies liberals, les democràcies populars (comunisme) i 
els feixismes. EI que es disputava a Espanya entrava dins d'aquesta lluita ideològica. Mentre els 
nacionals pretenien imposar un règim feixista (llavors en plena expansió a Europa), els 
republicans pretenien mantenir el sistema democràtic liberal, i els més radicals fins i tot 
pensaven en imposar el comunisme. Així, els tres grans models polítics de l'època tingueren 
protagonisme en la guerra espanyola. Per a entendre el desenllaç final de la contesa, cal tenir en 
compte l'actuació política i l'organització militar d’ambdós bàndols. 

EI bàndol nacional tenia un objectiu clar: acabar amb el govern d'esquerres, el govern 
legítim, i imposar un nou règim de dretes, conservador, de caire feixista. EI seu èxit s'explica 
tant per la unitat de direcció política i militar que va demostrar (ben aviat el poder va ser  
acaparat pel general Franco), com per l'ajut decisiu de les potències feixistes, especialment de 
l'Alemanya de Hitler i de la Itàlia de Mussolini. 

EI bàndol republicà va demostrar més desunió. A nivell polític, les lluites internes entre 
les forces d'esquerra, partits i sindicats, van fer inviable trobar un poder unificat. A nivell militar, 
i durant massa temps, la resistència es trobava dividida: d'un cantó, l'Exèrcit, d'altre, les milícies 
populars.Els republicans, a més, estaven dividits pel que fa a l'objectiu a assolir. Uns pretenien 
concentrar els esforços per guanyar la guerra i posposar qualsevol tipus de transformació 
socioeconòmica. Altres, en canvi, els més radicals, van intentar aprofitar la guerra i l'escomesa 
de les dretes, per a llançar-se a la revolució social socialista. 

Aquesta dispersió explica en bona part el seu fracàs. Però també ho explica l'escàs ajut 
internacional rebut, només recursos de l'URSS d'Stalin i la col·laboració de les Brigades 
Internacionals, com també, per desgràcia per als republicans, pel fet que les potències 
democràtiques europees (França i la Gran Bretanya, al capdavant) van declarar-se neutrals, 
temoroses de que la guerra espanyola pogués esdevenir guerra europea i mundial. Per als països 
democràtics, en fi, els feia tanta por l'èxit dels feixistes, com un eventual triomf dels comunistes 
espanyols. 

A la fi de la guerra, els nacionals de Franco van aconseguir una pau sense condicions. Va 
ser la seva "victòria" i la van aplicar sense contemplacions. A partir d'abril de 1939 començava a 
tot el territori espanyol una nova etapa de la seva història, sota la dictadura franquista. Els 
vençuts no caberen en la nova Espanya: la presó, els treballs forçats o la mort per als detinguts; 
amb sort, només la depuració, i per a molts l'exili, foren les úniques sortides que els esperava. 
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LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 

 
    PRESIDENT REPÚBLICA AZAÑA GUERA CIVIL 
 
3 Maig 1936----Casares Quiroga------18 Juliol 1936-------- Giral----------4 set.-- Largo Caballero 
 
17 Maig 1937 ----Juan Negrín-------------1 Abril 1939 
 
    text: Lleials i insurrectes   
 
Del Cop d'Estat a la Guerra Civil 
 

L'oposició de bona part dels sectors conservadors espanyols a la democratització política i al 
reformisme social de la República es va traduir en una acció colpista que s'inicià el 17 de juliol 
de 1936 i va provocar una llarga guerra civil, d'una repercussió internacional extraordinària. 

La insurrecció militar va començar a les possessions espanyoles del Nord d'Àfrica la tarda del 
17 de juliol de 1936 de la mà del general Franco. l'endemà s'havia d'estendre a la Península, i 
havia de tenir el suport d'alguns grups polítics feixistes i de dreta. Els seus impulsors justificaven 
l'acció per la necessitat d'acabar amb un govern que consideraven il·legítim i culpable del 
desgavell social existent, d'una pretesa "bolxevització" d'Espanya i de la desmembració de la 
unitat nacional provocada per l'Estatut de Catalunya. D’aquesta manera amagaven una acció 
covada des de feia temps contra el sistema democràtic. 

EI fracàs electoral de la dreta a les eleccions del febrer del 1936 va accelerar l'organització 
del cop, en el qual havien de participar falangistes, carlins, requetès, militants de Renovación 
Española, monàrquics i la CEDA. EI general Mola n'era el director, des de Pamplona, i els 
generals Goded, Queipo de LIano i Cabanellas els principals col·laboradors. Mola va pensar en 
un moviment militar que havia de triomfar ràpidament, amb la sortida de les tropes al carrer i la 
proclamació de l'estat de guerra. L'objectiu era l'ocupació immediata dels centres de poder. 
Altrament, el govern de la República tenia un cert coneixement dels plans dels colpistes però en 
menysvalorà la transcendència i es refià que els podria controlar sense dificultats. 

Totes les previsions foren errònies. EI moviment insurreccional disposà d'un abast més ampli 
del previst pel govern  ; però la resistència popular, la d'alguns cossos policials i la d'una part de 
l'exèrcit impedí el triomf dels sublevats. En conseqüència, allò que Mola pensava dirimir en 
poques setmanes, amb una violència extrema, es convertí en una llarga guerra civil. 
Territorialment, la insurrecció va triomfar a bona part de l'Espanya agrària de l'interior 
septentrional, des de Galícia fins a l'Aragó, i en determinats indrets d'Andalusia, és a dir, en una 
zona bàsicament conservadora. I va fracassar a les principals ciutats (amb algunes excepcions 
com Sevilla, Oviedo o Saragossa), i a les àrees industrials i d'agricultura més desenvolupada 
com Catalunya, el llevant mediterrani, el País Basc, Astúries o Madrid  

 
1.2. EI fracàs de la insurrecció a Catalunya 

EI general Goded fou l'encarregat de dirigir el moviment militar a Catalunya. Els rebels, 
bàsicament oficials i bona part dels caps de l'exèrcit, tenien un escàs suport civil. Els catalans 
que havien apostat pels rebels o els havien finançat eren pocs i els partits directament implicats, 
com Falange Española, Renovación Española o els mateixos carlins, tenien molt poca 
implantació. EI principal partit conservador, la Lliga Regionalista, no va donar suport 
oficialment al complot a pesar del seu gran distanciament del règim republicà. Tanmateix alguns 
dirigents, sí que ho van fer, a títol individual. La situació canviaria després del 19 de juliol, amb 
la revolució. 
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Els caps militars confiaven de repetir l'efemèride del 6 d'octubre de 1934. Consideraven que 

la gran majoria de l'exèrcit els seguiria i que la Guàrdia Civil restaria neutral. D'aquí en sortí un 
sentiment de prepotència, que es convertí en negligència, en la preparació del cop. Això facilità 
l'eficàcia de l'acció del govern autònom, que dirigí les forces policials contra els rebels mentre la 
mobilització dels partits i sindicats d'esquerres al carrer, sobretot dels treballadors, col·laborà 
decisivament en la derrota de la rebel·lió. Goded va rendir-se a mitja tarda i les forces insurrectes 
van abandonar la lluita a les altres ciutats catalanes. la victòria es va viure com una gran triomf 
popular. A més, actuà com a estímul moral per a la resistència espanyola. 

 
 La internacionalització del conflicte 
 

la repercussió de l'anomenada "Guerra d'Espanya" fou extraordinària arreu del món. D'una 
banda, l'opinió pública progressista, democràtica i d'esquerres, des dels Estats Units fins a 
França, es manifestà favorable a la República. la seva defensa va identificar-se amb la lluita per 
la democràcia, el progrés i la llibertat. D'aquí l'arribada de gairebé 60.000 brigadistes 
internacionals, fruit de la solidaritat antifeixista, que van tenir un paper important en la defensa 
de Madrid i en camps de batalla com Guadalajara i Brunete. D'altra banda, els conservadors, la 
majoria dels catòlics i les dretes en general, van donar suport a Franco, considerat com a fre 
davant "l'expansió del comunisme". 

D'altra banda, l'actitud dels governs de la Gran Bretanya i França es va regir per la por a la 
reacció de Hitler i van optar per una falsa neutralitat, tot creant un Comitè de No-Intervenció a 
Londres. A la pràctica, el Comitè va tolerar que les potències feixistes ajudessin Franco i, en 
canvi, impedí que el legítim govern republicà aconseguís armes i petroli. Només l'URSS va 
proporcionar-li ajuda material. Les conseqüències d'aquesta actitud foren funestes per a la 
República i la Generalitat, que es veieren aïllades i privades, fins i tot, de l'armament que 
legalment compraven, ja que quedava retingut a la frontera francesa. Pe! seu cantó, Franco va 
rebre una constant i decisiva ajuda d'Itàlia (Corpo di Truppe Volontarie) i Alemanya (legió 
Còndor), i també de Portugal. Avions, tancs i tropes arribaren al front sense cap problema per 
ajudar els sublevats i possibilitaren la constant hostilització de la reraguarda republicana, 
sobretot amb bombardeigs 
 
  text: Les brigades internacionals i observar gràfic: ajudes militars estrangeres 
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2- LA ZONA REPUBLICANA:  LA REOVOLUCIÓ CONTINGUDA 
 
 A les reraguardes dels dos bàndols, es van produir transformacions importants en els 
àmbits social i econòmic, relacionades ideològicament amb el context europeu i caracteritzades 
per un alt grau de violència civil. 

Les transformacions revolucionàries a la zona republicana 
 
 A partir del 20 de juliol de 1936, a tota la zona republicana es van donar tres fenòmens 
simultanis:  

1- l’aparició d’un nou poder (dispersió i multiplicitat de poder).La creació de les milícies 
populars (òrgans de poder popular que dirigien l’esforç bèl·lic i la vida civil a la 
reraguarda)  gràfic -. Comitè milícies antifeixistes 

2- col·lectivització de l’economia (autogestió dels treballadors) 
Decret de col·lectivitzacions de la Generalitat (24 octubre 1936), legalitzava el procés 

 text: Decret de col·lectivitzacions 
      3-   Fets de maig de 1937 (Dimissió Largo Caballero i Negrín forma govern) 

El 3 de maig de 1937 les tensions entre els diferents grups polítics antifeixistes van 
esclatar violentament, sobretot a Barcelona, quan les forces governatives van procedir a 
desallotjar els anarquistes que havien ocupat l’edifici de Telefònica.  

Dos grans problemes van quedar recollits en els fets de maig. D’una banda, les tensions 
entre les forces antifeixistes per la direcció política i militar de la guerra i del procés 
revolucionari. De ,l’altra, les diferències entre el govern republicà i l’autonòmic. 
 
Context revolucionari 
 
El moviment rebel provoca una situació de crisi generalitzada que desencadena una  resposta 
popular espontània contra Església, burgesia, propietaris, ... 
Emergeixen EL COMITÉ DE MILICIES ANTIFEIXISTES Xarxa de poder popular 
vertebrada pels sindicats  
Hi ha d’haver per tant una recomposició del poder institucional. Des del govern central Largo 
Caballero forma un govern amb republicans, socialistes i comunistes, amb els següents 
objectius: 

1- guanyar la guerra ,reorganitzant l’Estat 
2- - militarització milícies i 3- formació exèrcit popular  

A Catalunya, l’expansió dels comitès i la dificultat de coordinar-los, van motivar la creació, el 
26 de setembre d’un govern d’unitat presidit per Josep Tarradellas, com a conseller primer. 

Amb tot, les discrepàncies polítiques no van desaparèixer, entre la CNT i el POUM, 
d’una banda, partidaris de transformacions revolucionaries,  i el PSUC, la UGT , ERC,PSOE, 
PCE de l’altra, que volien posar ordre a la reraguarda.  

 
La “Nova economia”, entre la guerra i l’economia 

 
Després dels primers dies de lluita la majoria dels amos havien fugit i la classe 

treballadora es va fer càrrec de les empreses. 
El moviment col.lectivitzador es va anar estenent impulsat pels sindicats i es 

caracteritzava per l’autogestió dels treballadors. El 24 d’octubre, el Decret de col·lectivitzacions 
i control obrer d’indústries i comerços establia la normativa col.lectivitzadora  del futur.  

Es va crear La Comissió d’Indústries de Guerra, agost 1936, per la CNT  
L’11 d’Agost es crea el Consell d’Economia de Catalunya amb l’objectiu de planificar i 

reglamentar l’activitat econòmica. (Decret d col·lectivitzacions  
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Les mesures adoptades van ser ineficaces ja que les condicions de vida van empitjorar 
cada vegada més. 

 
El tombant Fets de Maig de 1937 

 
El 3 de maig de 1937 les tensions entre els diferents grups polítics antifeixistes van 

esclatar violentament, sobretot a Barcelona, quan les forces governatives van procedir a 
desallotjar els anarquistes que havien ocupat l’edifici de Telefònica. 

Dos grans problemes van quedar recollits en els fets de maig. D’una banda, les tensions 
entre les forces antifeixistes per la direcció política i militar de la guerra i del procés 
revolucionari. De ,l’altra, les diferències entre el govern republicà i l’autonòmic. 

PSUC-UGT-ESTAT CATALÀ, , defensen programa govern República 
CNT-FAI I POUM proposen revolució i guerra 
Conseqüències: 
1- Disminució poder Generalitat 
2- Dissolució POUM  
3- Increment protagonisme PSUC  
Els comunistes van precipitar la crisi del govern i Azaña va encarregar la formació d’un 

nou govern al socialista Juan Negrín. (influència comunista) 
 
El govern de Negrín, que es va mantenir en el càrrec, fins al final de la guerra va orientar 

la seva política a resistir a ultrança l’Estat i a potenciar un exèrcit popular amb l’ajut d’Indalecio 
Prieto. Negrín esperava que la resistència lligaria la sort de la República al desenllaç de la guerra 
mundial. La seva política es plasmà en un programa, anomenat dels 13 punts. Franco hi va 
respondre amb l’exigència de la rendició incondicional. 
    text: tretze punts de Negrín  
 
POUM: Fundat el 1935 a Barcelona que agrupà del BOC i Esquerra Comunista d’A. NIN. 
Propugnava la presa el poder per part del proletariat mitjançant la lluita armada. Proper a la 
CNT-FAI 
 
3- LA ZONA INSURRECTA: LA CREACIÓ D’UN ESTAT TOTALITARI 
  
 A la zona insurrecta, la mort del general Sanjurjo va deixar els revoltats sense un cap 
visible. Els generals insurrectes van proclamar  Franco cap de l’estat i generalíssim dels exèrcits   
.  
 Què pretenien? 
Contrarestar l’obra de la República: tornar les terres als propietaris expropiats, depurar els 
funcionaris propers a la República, fer marxa enrere en les reformes educatives i prohibir tots els 
partits polítics i sindicats, excepte la Falange i la Comunió Tradicionalista (antics carlins) 
 
Quina fou la trajectòria política a la reraguarda insurrecta? 
 

1- L’exèrcit, eix vertebrador del nou règim, Juntes de Defensa 
2- Cap al comandament únic: Franco 
El fet que la insurrecció no triomfés ràpidament va plantejar problemes de lideratge, de 
direcció militar  i de governació del territori “nacional”. El 24 de juliol de 1936 es creava la 
Junta de Defensa Nacional a Burgos.  Es van prohibir tots els partits polítics La figura de 
Franco va assolir un protagonisme destacat, que va utilitzar per obtenir un poder polític  
dictatorial. 
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L’avanç cap a Madrid del seu exèrcit i el fet de monopolitzar l’ajut de les potències feixistes 
van facilitar la imposició i de la seva candidatura per dirigir tot el moviment rebel. D’aquesta 
forma, per un decret datat a Burgos l’1 d’octubre de 1936 el general Franco era nomenat 
Generalíssim i Cap de Govern de l’estat espanyol i assumia tots els poders de l’Estat. 
  El 19 d’abril de 1937, Franco, promulgà un decret d’unificació, segons el qual es 
creava un partit únic a l’estil feixista, la Falange Española Tradicionalista  y de las Juntas de 
Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las Jons, fusionats el 1933)). El general Franco era el 
cap indiscutible, generalíssim de l’exercit, cap de l’Estat i del govern i cap d’un partit polític 
únic.     text: Decret d’unificació 
Quedaven establerts els suports ideològics del que més tard seria el franquisme: el pensament 
falangista, el carlisme, que aportava la tradició i l’espiritualitat catòlica, i el conservadorisme 
monàrquic. 
 Els bisbes espanyols van qualificar l’aixecament militar de croada cristiana, amb la qual 
cosa el legitimaven davant l’opinió catòlica internacional. 
 La construcció de l’Esta franquista va estar acompanyada d’un a violència extrema que 
formava part de les directrius fixades pels dirigents de la insurrecció que va comportar 
l’eliminació dels vençuts  
Quina fou l’actitud del món davant la guerra civil? 
 
 Tant el bàndol franquista com el republicà van demanar ajut a l’exterior. L’exèrcit 
franquista va obtenir l’ajut de Hitler (Legió Condor, 16000 homes) i de Mussolini (Corpo 
Truppe Volontarie, 40.000 homes). Els republicans van obtenir l’ajut de l’URSS i l’important 
paper de les Brigades Internacionals (40.000vhomes) 
 
4 LES OPERACIONS MILITARS 
 
La guerra determinà l'evolució d'Espanya als anys 1936-1939. Aquesta centralitat del fet bèl.l.ic 
clivellà la societat i va condicionar tots els aspectes de la vida política, social i econòmica, 
malgrat que els combats no arribaren a Catalunya fins el 1938. L'avenç dels rebels tingué els 
episodis més significatius en les batalles de Madrid, del Nord i de Catalunya ~. 
 
. La batalla de Madrid (juliol 1936.març 1937) 
 
la guerra no es va iniciar com un enfrontament entre dos exèrcits. L'organització militar s'havia 
desfet allà on havia fracassat la insurrecció i havia estat substituïda per una organització 
revolucionària, la milícia popular . A Catalunya, la defensa de la República passà a mans de 
voluntaris, que s'allistaren a les columnes promogudes per partits i sindicats: uns 30.000 
combatents van desplaçar-se cap a l'Aragó amb la intenció de recuperar les capitals aragoneses, 
objectiu que no aconseguiren. EI front s'estabilitzà i mentrestant, el fracàs de l'acció de recuperar 
Mallorca, a l'agost, proporcionà una decisiva plataforma logística a l'aviació feixista. 
Paral·lelament, l'ofensiva dels facciosos comportà l'ocupació de la part occidental del territori 
republicà. Pel sud, les tropes d'Àfrica comandades per Yagüe assoliren la Península i, després 
d'exterminar la resistència de Badajoz, enllaçaren amb l'exèrcit del Nord comandat per Mola, 
que havia conquerit una zona que s'estenia des d'Irun i Donosti fins al centre. Franco, el màxim 
cap militar dels "nacionals" des de 1'1 d'octubre, va emprendre l'ocupació de Toledo i, al final 
del mes, es plantà a les portes de Madrid. Des del 29 d'octubre, la batalla de Madrid va 
mobilitzar una població que, al crit de "No pasarán", va suportar els bombardeigs de la legió 
Còndor alemanya i va fer front als insurrectes. EI govern republicà va traslladar-se a València el 
6 de novembre i va deixar la ciutat en mans d'una junta. l'arribada de les brigades internacionals i 
de la columna Durruti ajudà la defensa fins al punt que, pel desembre, Franco renuncià a entrar a 
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Madrid, però decidí aïllar-la de la resta de la República. 
. La batalla del Nord (abril- octubre 1937) 
 
L'estratègia franquista per aïllar Madrid va provocar les batalles del Jarama (febrer del 1937), de 
resultat incert, i de Guadalajara (març del 1937) en què el triomf dels republicans afeblí la 
pressió feixista sobre la capital. Llavors Franco traslladà l'escenari de la guerra al Nord i Mola 
dirigí l'atac contra Biscaia al final de març. Poc després, el 26 d'abril, Gernika era arrasada per 
l'aviació nazi per ordre del Quarter General de Franco. Bilbao fou ocupada el Juny. Mentrestant. 
les forces republicanes, per tal d'alleujar la pressió sobre el nord, atacaren Brunete (prop de 
Madrid) i, més tard, Belchite (prop de Saragossa). Ambdues accions es van revelar ineficaces ja 
que no impediren que les tropes de Franco entressin a Santander i a Astúries. l'ocupació del Nord 
era un fet a l'octubre del 1937 i suposava que una zona industrial i minera de primera 
importància passés a control dels rebels. Milers de persones fugiren i moltes buscaren refugi a 
Catalunya. 
Durant aquesta etapa es va formar l'Exèrcit Popular republicà i es van dissoldre les milícies. EI 
nou exèrcit es va estructurar en cossos, divisions i brigades mixtes, i la direcció passà a militars 
professionals o oficials procedents de les milícies mentre els comissaris polítics s'encarregaren 
de controlar els comandaments de dubtosa fidelitat republicana. Tot plegat provocà tensions 
perquè sectors anarquistes i el POUM consideraven la decisió com una traïció a la utopia 
revolucionària. Però el govern republicà va veure en la reorganització castrense l'única via de fer 
eficaç la resistència davant la implacable màquina de guerra franquista.  
L’arribada a la Mediterrània (nov. 1937- juny 1938) 
 
Pel desembre del 1937 el general Vicente Rojo va assumir el comandament republicà i va 
planificar la batalla de Terol, que va constituir un èxit inicial; però la duríssima contraofensiva 
feixista, pel febrer del 1938, va obligar les tropes republicanes a evacuar la ciutat . 
EI 9 de març de 1938, les tropes de Franco iniciaren la campanya d'Aragó, que representà el 
desplaçament del front de guerra a Catalunya. EI 3 d'abril ocupaven Lleida i Gandesa i, poc després, 
Balaguer, Tremp i Camarasa, i les centrals hidroelèctriques dels Pirineus. l'ofensiva continuà cap al sud, 
fins assolir la Mediterrània, per Vinaròs, i amb València com a nou i imminent objectiu. La República 
quedà partida en dues zones. 
 
. La batalla de Catalunya( juliol 1938- febre 1939) 
La batalla de l'Ebre fou la darrera ofensiva protagonitzada per l'exèrcit republicà. Pretenia 
aturar l'atac feixista a València, i guanyar temps a l'espera que es precipités la guerra mundial. 
S'inicià, amb èxit. el 25 de juliol, entre Mequinensa i Benifallet, amb Gandesa com a objectiu 
clau; però la contraofensiva franquista acabà per imposar-se el 16 de novembre de 1938 . 
Prèviament, l'Acord de Munic (setembre del 1938) de la Gran Bretanya i França amb Hitler 
havia sentenciat la República en negar-li cap suport. Quedaven enrere uns 60.000 morts. la 
derrota republicana suposà l'esfondrament de la reraguarda i anunciava la imminent desfeta. EI 
23 de desembre, Franco va decidir l'ocupació de Catalunya. La resistència fou escassa. l'exèrcit 
popular havia quedat delmat i la població estava esgotada. Tarragona fou ocupada el 15 de gener 
i Barcelona el 26. L'11 de febrer arribava a la frontera francesa. Uns 450.000 fugitius l'havien 
travessat ja, camí de l'exili. 
Franco rebutjà tota negociació de pau, i cercà una rendició sense condicions. EI que quedava de 
l'exèrcit republicà a l'oest. al centre i al llevant va anar-se lliurant als vencedors. AI final de 
març, les tropes franquistes ocupaven Madrid, València i Alacant. L'l d'abril, el Caudillo signava 
el darrer comunicat de guerra. 
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Balanç demogràfic de la guerra civil 
 

Un estudi de l’any 1977 establia un total aproximat de 620.000 víctimes de guerra. Actualment 
es creu que van ser ben bé el doble d’aquesta xifra. 
 Pel que fa a Catalunya les pèrdues humanes es situen entre 54000 i 59500. Cal afegir-hi 
l’augment de la mortalitat per les males condicions laborals, higièniques i alimentàries de la 
dècada de 1940, les més de 300.000 persones que van emigrar i la caiguda de la natalitat. 
 Entre les repercussions socials, cal fer esment de la profunda divisió entre vencedors i 
vençuts. Es calcula que la repressió franquista i l’exili van afectar directament més de 800.000 
famílies (uns sis milions de persones el 1939) i, de manera indirecta, moltes mes. 

La guerra civil va comportar força destrucció i uns costos econòmics importants: en 
armament 300.000 milions de pessetes (1800 milions d’euros), estralls en edificis públics i 
xarxes de comunicació, descens producció agrícola i industrial, i una  caiguda de la renda 
nacional i de la renda per càpita. 
 
   SÍNTESI GUERRA CIVIL(1936 1939) 

 
 Al final el juliol del 1936 s’havien consolidat dues zones, una de republicana  i una altra 
d’ocupada pels insurrectes. Aquesta controlava una part d’Andalusia, Castella i Lleó, Galícia i 
les Balears i una part d’Aragó i  Extremadura,  unes zones agrícoles i conservadores. 
 La República mantenia el nord, Catalunya i tot  el Llevant, Madrid, Castella- La Manxa i 
una part d’Andalusia. Comprenia les grans ciutats i els nuclis industrials i obrers. 
 L’estratègia dels insurrectes era avançar des del sud cap a Madrid i conquerir com 
més aviat millor la capital. Els intents de penetrar-hi fracassaren i la primavera del 1937 els 
insurrectes, dirigit per Franco, decidí canviar de front. 
 Entre l’abril i l’octubre va tenir lloc la batalla del nord. El 26 d’abril la legió Còndor va 
bombardejar Gernika. Pel Juny va caure Bilbao, una de les gran zones industrials i mineres de la 
República. Els republicans no pogueren evitar la caiguda de Santander a l’agost i la d’Astúries 
dos mesos després- 
 El 1938 les tropes nacionals avançaren sobre Aragó. Catalunya va quedar aïllada i el 
govern de la República concentrà tots les forces a la batalla de l’Ebre. El novembre de 1938 es 
van haver de replegar. 
 Madrid i la zona del centre van ser ocupades entre el febre i el març. L’1 d’abril la guerra 
es considerà acabada. 
    
 
 

LECTURA: LA VIDA A LA RERAGUARDA  
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TEMA 13 - EL FRANQUISME: UNA LLARGA POSTGUERRA 
     (1939-1959) 
 
Bibliografia: Paul Preston, Franco, Ed Grijalbo, 1994 
 
 El llarg període franquista (1939-1975) es caracteritzà, sobretot, per la dictadura personal 
d’un militar que encarnava els valors dels vencedors de la guerra civil. Durant gairebé quaranta 
anys, Espanya va viure un autèntic buit de normalitat política, ja que el dictador gaudia de totes 
les prerrogatives i només era responsable, com deia ell, davant Déu i la història. Amb tot, la 
dictadura es va anar adaptant formalment i institucionalment als contextos internacionals i va 
passar per diverses fases: 
  

1-Fase totalitària (1939- 1959) 
2-Fase Tecnocràtica (1959-1969) 
3-Fase de descomposició final (1969-1975) 

   
1- UN RÈGIM DICTATORIAL 
 
   text manuals escolars franquisme: “UNA, GRANDE Y LIBRE” 
 
El franquisme fou una dictadura personal el general Franco. Va ser un militar africanista d’un 
catolicisme elemental que va arribar a identificar-se amb un personatge providencial elegit per 
Déu per salvar la pàtria. Catolicisme i pàtria van esdevenir, per a ell, la mateixa cosa. 
 Els models del passat que calia imitar eren, sobretot, l’època dels Reis Catòlics, la 
conquesta d’Amèrica i l’imperi dels Àustries 

Els enemics naturals eren, a més dels liberals, els maçons, els anarquistes, els jueus, els 
socialistes i els comunistes. A més, la seva idea d’Espanya, monolítica i homogènia 
s’identificava amb Castella sense admetre cap altra diferència nacional.  

Valorava negativament la democràcia i la separació de poders de la revolució liberal 
  
Els trets més característics i permanents del franquisme van ser aquests: 
 

1- Totalitarisme. Dictadura inspirada en el model feixista 
2- Cabdillisme -. Cap de l’Estat, exèrcit i de la Falange 
3- El caràcter de dictadura personal per damunt de grups i estaments  
4- L’unipartidisme, que impedia, mitjançant la repressió i una legislació severa, 

qualsevol mena de pluripartidisme polític i sindical. 
5- La imposició de la divisió permanent del país entre vencedors i vençuts  
 

Quins foren els pilars i els seus suports? 
 
Els suports més visibles foren l’exèrcit (molts ministres, governadors civils i alts càrrecs 

burocràtics del règim eren militars), l’Església (van constituir el poder legitimador de la 
dictadura davant l’opinió catòlica nacional i internacional) , la Falange, els tradicionalistes 
(carlins) (van ser el pilar ideològics fonamentals del franquisme) i la dreta més conservadora. 

A partir del 1958, es va integrar en el Movimiento Nacional, substitut de l’antic partit 
únic FET y de las JONS. 
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Comptava amb el Frente de Juventudes, dedicat a la formació i l’adoctrinament del jovent; la 
Sección Femenina, la missió de la qual era la formació de la dona; El Sindicato Español 
Universitario (SEU), per controlar els universitaris, i la Central Nacional Sindicalista /CNS), que 
aplegava patrons i treballadors en una mateixa organització 

  
 text: L’hostilitat dels obrers 

 
Dins del franquisme van coexistir diferents grups d’influència, que formaven part de l’anomenat 

Movimiento Nacional. Els primers a formar part de l’Estat franquista van ser els falangistes, 
carlins, ultracatòlics i monàrquics alfonsins. La derrota de les potències feixistes va fer 
augmentar el pes dels grups catòlics, i cap els anys 50 els membres de l’Opus Dei. 

 
2- L’ESTRUCTURA DE L’ESTAT 

 
 gràfic: organització de l’Estat franquista 

 
La dictadura es va dotar de dues institucions: les Corts, designats directament o 

indirectament pel cap de l’Estat, que es van reunir per primera vegada l 17 de març de 1943, i el 
Fuero de los Españoles,  promulgat el 17 de juliol de 1945. Aquest era una mena de succedani 
de constitució. El 1938 també es va establir el Fuero del Trabajo,, una llei fonamental de clara 
inspiració feixista i basada en la Carta del Laboro italiana 

Franco va prendre algunes mesures per millorar la imatge del règim: l’eliminació de la 
salutació amb el braç enlaire i la promulgació de la Ley de Sucesión (1947). Segons aquesta llei, 
Espanya esdevenia un regne (article 1), però el cap de l’Estat continuava sent Franco a 
perpetuïtat (article 2), el qual quedava facultat per designar el sereu successor. 
 També es creaven dues noves institucions: el Consell de Regència i el Consell del 
Regne 
    text: Les lleis fonamentals 
   

La democràcia orgànica 
 

El franquisme rebutjava el sistema democràtic, basat en la voluntat popular, en el sufragi 
i en la separació de poders. Es va inspirar en l’Estat corporativista italià, que organitzava la 
participació ciutadana a partir de tres unitats bàsiques: la família, el municipi i el sindicat. 
 El sistema va ser anomenat democràcia orgànica, per diferenciar-lo clarament de la 
democràcia tradicional. 
 Les Corts franquistes no eren representatives, no eren escollides democràticament, eren 
un òrgan de col·laboració. 
 En el pla territorial, a cada província es va instituir un governador militar. 
Es van establir els sindicats verticals que integrava en un mateix sindicat a empresaris i 
treballadors. 
 
 
 QUINS VALORS VA IMPOSAR EL FRANQUISME A LA SOCIETAT?  
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3- UNA REPRESSIÓ INSTITUCIONALITZADA 
 
 El règim franquista va mostrar des del primer moment una de les seves característiques 
principals que mai no va abandonar: la repressió contra els moviments democràtics i d’esquerres, 
contra els valors que va representar la República i contra qualsevol expressió nacionalista. 
 La repressió es va articular mitjançant dues lleis: la Ley de Responsabilidades Políticas 
(1939) i la Ley de Represión de la Masoneria y el Comunismo (1940). Els presumptes 
delictes quedaven sotmesos a la jurisdicció militar. 
 Entre el 1939 i el 1945, van ser jutjades unes 40.000 persones a Catalunya i unes 30.000 
al País Valencià. De totes aquestes, 10.000 van ser afusellades. Hi havia camps de concentració 
(280.000 persones). 
 El 1963 la dictadura franquista creà el Tribunal d’Ordre Públic (TOP) per jutjar els 
delictes polítics. 
 La repressió cultural per imposar els valors dels vencedors es practicà per mitjà de llibres 
de text. Es tergiversava la història i es propagaven només els valors conservadors. 
 Es va imposar un control social, una forta repressió ideològica. Imposició de normes de 
conducta, puritanisme catòlic i rígida censura. L’església va estendre la seva influència sobre la 
moral i li donà el control el control de l’educació  
 Les mesures repressives van anar acompanyades d’un ampli procés de confiscació i 
espoli del patrimoni dels vençuts. 

També va expulsar del món laboral tothom que s’havia destacat a favor de la causa 
republicana. Es va dur a terme una depuració dels funcionaris 

 
 El franquisme a Catalunya (L’intent de genocidi cultural a Catalunya)  
 
 La dictadura franquista va voler imposar per la força un nacionalisme espanyol unitari, 
eliminant totes les nacionalitats existents. El règim refusava qualsevol idea de diferència interior.  
 Catalunya va sofrir una repressió sistemàtica de tots els senyals específics de la identitat 
catalana en diversos àmbits: polític, amb la derogació de l’Estatut; cultural, amb la prohibició i 
la persecució de l’ús públic del català; simbòlic, amb la prohibició, els primers anys, de la 
senyera o el ballar sardanes... 
 L’acte més emblemàtic de la repressió de la dictadura franquista contra Catalunya, però, 
fou l’afusellament del president Lluís Companys, el 15 d’octubre de 1940. 
 
   text: La persecució del català 
   text: La derogació de l’Estatut 
 
4- RELACIONS INTERNACIONALS I EVOLUCIÓ DEL RÈGIM  

 
En la fase totalitària, caracteritzada pel retrocés econòmic, la involució ideològica i la 

duresa de la repressió , s’hi poden distingir tres subfases: 
 

A)segona guerra mundial (1939-1945) 
 

Al començament de la Segona Guerra Mundial, el franquisme vas donar suport  a a les 
potències de l’Eix, però aviat es declarà neutral. Davant dels triomfs alemanys Espanya es va 
declarar no-beligerant. A més de les trameses a Alemanya de wolfami el règim envia la División 
Azul. (Observar gràfic)A partir de 1942 es torna a declarar neutral . 
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-B)l’aïllament internacional (1945-1947) 
 

A la fi de la segona guerra mundial (1945), la dictadura franquista va quedar aïllada 
internacionalment. El 1946, l’ONU no va admetre el règim de Franco, i el govern francès, va 
tancar la frontera amb Espanya.  

 text: La condemna de l’ONU 
 

 Franco no es va poder beneficiar del programa d’ajuda nord-americana, l’anomenat Pla 
Marshall, i va  exclosa de l’OTAN 
  
C) Reconeixement internacional i predomini del nacionalcatolicisme (1947-1953) 

 
La tensió creixent entre els Estats Units i l’URSS va donar un valor polític important a 

l’anticomunisme del règim espanyol, ja que la situació estratègica d’Espanya li proporcionava 
un alt valor militar. Això comporta un canvi d’actitud dels EUA i el 1949 va concedir un préstec 
al govern espanyol. El 1950, l’ONU va anul·lar l’aïllament diplomàtic. 

 
gràfic: l’ajuda econòmica militar dels EUA   

 text:  El pacte amb els EUA 
 
Franco va decidir una remodelació del govern. Caracteritzada pel predomini del 

nacionalcatolicisme (Ruiz Jiménez). L’almirall Carrero Blanco va ser nomenat subsecretari de 
presidència  

L’any 1953 es signa un concordat amb la Santa Seu. text 
 
D) Els primers intents d’obertura (1953-1959) 
 

El 1952, Espanya era admesa a la UNESCO, i el 1953 els EUA signaren amb el govern 
espanyol el pacte de Madrid, segons el qual es creaven bases militars nord-americanes. 

El 1955, Espanya era admesa a l’ONU. Un reflex d’aquesta consolidació fou també la 
promulgació, l’any 1958, de la Ley Fundamental de Principios del Movimiento Nacional. En 
aquesta llei es mantenia la vigència d’alguns principis falangistes. 

 
   gràfic: Incorporació Espanya organisme internacionals 
 
La situació era molt difícil, el nivell de vida del espanyols era molt inferior al de la resta de 
països europeus. Entre 1956 i 1958 es van produir protestes obreres i els primer moviment de 
dissidència. 
 L’any 1957 es remodela el govern, donant entrada a homes de l’Opus Dei 
 
5- AUTARQUIA I RACIONAMENT  
 
La guerra civil va comportar força destrucció i uns costos econòmics importants: en armament 
300.000 milions de pessetes (1800 milions d’euros), estralls en edificis públics i xarxes de 
comunicació, descens producció agrícola i industrial, i una  caiguda de la renda nacional i de la 
renda per càpita. 

El que no es tan lògic, però, és que l’estancament i la depressió econòmica continuessin 
durant gairebé vint anys. 
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Durant la dècada de 1940 la renda i la producció es van mantenir per sota del que havien 
estat abans de la guerra. 

Els testimonis de la dècada de 1940 recorden aquella època com el temps de les 
restriccions elèctriques, la fam i la misèria. 

La política autàrquica va anar acompanyada d’un fort intervencionisme estatal. 
Caracteritzat per una regulació estatal del comerç exterior i per la protecció de la indústria 
nacional enfront de l’estranger. Igualment es va regular la creació de noves empreses i es van 
impedir les inversions de capital estranger e més de 25 % del capital de tota l’empresa. També hi 
havia un fort control de matèries primeres. Es va crear una indústria dèbil, incapaç de competir 
amb l’exterior. L’Estat regulava el mercat interior (va durar fins el 1953), fixava els salaris i 
controlava els preus. 

 
El primer franquisme optà per una política econòmica basada en l’autarquia (política 

econòmica pròpia del feixisme encaminada a l’autosuficiència d’un sistema econòmic, amb la 
reducció de les importacions i l’aprofitament dels recursos propis.) que a Espanya es va 
caracteritzar fonamentalment per dos fets: 

 
1-La voluntat d’aïllar-se econòmicament de l’exterior amb el refús de  capital estranger 
2-La intervenció de l’Estat en la producció i la distribució de béns i en la fixació de preus i 
de valors de canvi de la moneda 
 
El 1941 es va crear l’INI (Institut Nacional de Indústria), amb la finalitat que l’estat pogués 

fabricar aquells productes necessaris que l’empresa privada no estava en condicions de 
produir.(Iberia, Seat, Endesa) 
 Espanya no produïa matèries primeres imprescindibles, ni posseïa prou fonts d’energia, 
com ara el petroli. Tampoc no produïa els aliments suficients per a tota la població. 
 La intervenció de l’estat en la producció i la distribució de béns, també va dur a la manca 
d’aliments, al seu racionament i a l’existència d’un mercat negre. Cal afegir-hi els intents 
conscients i deliberats de desindustrialitzar Catalunya i el País Basc. El mateix Franco va 
assenyalar aquest objectiu en afirmar que calia” descongestionar las grandes y peligrosas 
concentraciones industriales de Vizcaya y Barcelona” 
 No tothom. Però, va patir de la mateixa manera els efectes de la depressió econòmica. A 
més de les persones dedicades a l’estraperlo i del funcionariat corrupte, bastants empresaris es 
van beneficiar de la pau social imposada pel règim, gràcies a l’abolició dels sindicats, a la 
prohibició del dret de vaga o a l’afiliació obligatòria al sindicat vertical 
 L’època de l’autarquia va suposar un increment de les desigualtats socials, un 
empobriment general de la majoria de la població, una administració pública progressivament 
corrupta i una manca d’estímul per al progrés de la producció industrial 
 
 
 
 Observar gràfics: Importacions espanyoles (1940-149) 
    Evolució producció industrial 
    Preus oficials i mercat negre 
   

 texts:  L’autarquia 
Carestia i ocultació de productes 
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6- L’OPOSICIÓ: EXILI I RESISTÈNCIA 
 
 En la fase final de la Guerra Civil, una mica més de quatre-centes mil persones van 
abandonar Espanya. L immensa majoria van ser internats a camps de refugiats a França. Al 
voltant de 200.000 van romandre a l’exili. Pel que fa a Catalunya la xifra d’exiliats se situa en 
50.000 persones. 
 A l’exili s’hi va desenvolupar una part molt important de l’oposició política al 
franquisme. Les institucions polítiques dels governs basc i català van continuar funcionant a 
l’exili.. Josep Irla en fou nomenat successor de Companys. El 1954 Josep Tarradellas, fins a la 
reinstauració de la Generalitat el 1977. També a l’exili es va fer un tasca important de 
normalització cultural i de difusió del fet català. 
 
L’evolució de l’oposició 
 
Es pot dividir l’oposició en tres etapes: 
 
1) 1939 a l944:caracteritzada per la difícil i arriscada reconstrucció de les organitzacions 
polítiques i sindicals, tot i la implacable repressiñó policial. 
El més significatiu fou el manteniment d’una activitat guerrillera (maquis) 
 
2) 1944 a 1947. La possibilitat d’una intervenció aliada va provocar la creació de plataformes 
unitàries d’oposició   text: Les plataformes d’oposició unitàries 
 
3)1947 al 1951 de desmoralització a causa de la consolidació de la dictadura 
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14- EL FRANQUISME. CANVI SOCIAL I CRISI DEL RÈGIM 
     (1960-1975) 
 
1- El creixement econòmic dels anys seixanta 
 

Entre el 1951 i el 1957, Espanya va començar a recuperar la situació econòmica del 
1935. La fi de l’aïllament internacional i l’inici de l’ajut nord-americà, amb els préstecs de 1949 
i 1950 i el pacte de Madrid de 1953, va permetre un creixement econòmic moderat gràcies, 
també, a la recuperació de les importacions i de les exportacions. 
 Aquest creixement, però, no fou equilibrat, i va tenir dues conseqüències: 
 1-augment important de la inflació, arran dels increments salarials  
 2-pagament de les importacions, cada vegada més nombroses i cares 
  

El 1957 Franco incorporà al govern un grup de tècnics experts en economia, els 
anomenats tecnòcrates , molts dels quals estaven vinculats a la institució religiosa: Opus Dei. 
Els més destacats van ser Mariano Navarro Rubio, ministre d’Hisenda, i Alberto Ullastres, 
ministre de Comerç, els quals van preparar el Pla d’Estabilització de 1959  

 
   gràfic: Pla d’Estabilització 
 

 Aquest pla tenia dos grans objectius: aturar la inflació i liberalitzar el sector exterior 
Es devalua la pesseta i s’impulsà una tímida reforma fiscal. A més, Espanya aconseguí l’ajut de 
l’FMI (Fons Monetari Internacional) i de l’OECE (Organització Europea de Cooperació 
Econòmica) 
 A aquest pla d’estabilització s’hi afegiren uns plans de Desenvolupament Econòmic i 
social ,els objectius dels quals eren millorar l’eficàcia de l’estructura empresarial, sectorial i 
regional. 
 Els plans van encetar dues línies d’actuació: les accions estructurals, que pretenien 
solucionar algunes deficiències de la indústria (baixa productivitat...), i els pols de 
desenvolupament, que intentaven reduir els desequilibris econòmics regionals a partir de la 
promoció de noves indústries en zones d’industrialització escassa. 
 Els primers mesos els resultats van resultar força negatius: va caure la productivitat de les 
empreses, va baixar els sous, el cost de la vida va augmentar. Els efectes positius del Pla es van 
començar a notar a partir de 1961.  
 
 
2- ELS ANYS DEL CREIXEMENT ECONÒMIC 

 
 El creixement industrial va ser degut al millorament de la productivitat, gràcies als baixos 
salaris, a la importació de  tecnologia i a la inversió de capitals estrangers. L’augment de la 
productivitat va permetre baixada dels preus i això  va afavorir les exportacions. L’augment del 
nombre d’assalariats va incrementar el de consumidors que van portar a un gran augment de la 
demanda de béns de consum. 
 El sector que va liderar el progrés industrial va ser, la indústria metal·lúrgica, vinculada a 
ala producció d’automòbils, electrodomèstics i a la maquinària. 
 Al seu torn, la indústria química, l’energètica, la siderúrgia , la construcció naval i el 
sector de la construcció van registra unes taxes de creixement molt elevades. 
 A Catalunya  es va continuar assentant sobre el predomini de la petita i mitjana empresa 
Observar gràfics: Pib per hab., Població ocupada i Principals sectors industrials 
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Reconversió agricultura tradicional 
Les transformacions econòmiques de la dècada del 1960 van provocar la crisi de l’agricultura 
tradicional. Aquesta descansava sobre l’abundància de mà d’obra, salaris baixos i a un mercat 
poc extens i poc diversificat. 
 L’èxode rural va iniciar un procés de mecanització i ús d’adobs químics. La població 
activa agrària va disminuir gairebé dos milions de persones. 
 
  Observar esquema:  La crisi de l’agricultura tradicional 
     Modernització de l’agricultura 
     Composició de la producció agrària 
 
El progrés del sector terciari 
 

Quines en foren les causes? 
 

1-Turisme(divises)  
 
2-inversions de capital estranger (mà d’obra barata, menys impostos, conflictivitat laboral 
nul·la 
 
3-exportació de mà d’obra (va baixar l’índex d’atur i diners als familiars) 
 
L’expansió econòmica es va aturar el 1973 com a conseqüència de l’augment del petroli 
(l’augment del preu del petroli de 4,6 dòlars per 11,92 dòlars); però la situació política, amb 
Franco en ple declivi físic, va complicar la situació 
Causes: inflació, caiguda de la relació d’intercanvis i augment del dèficit pressupostari 
  
I Catalunya quin creixement tingué ?  
 Va continuar el seu predomini respecte a Espanya. . La distribució sectorial de la indústria la 
podem veure en e (disminució del tèxtil) 
Es produirà una concentració industrial a la ciutat de Barcelona i als seus voltants on viu el 75 % 
de la població i es genera el 80 % de la productivitat. Produint-se així un desequilibri territorial  
 
Quines limitacions va tenir aquest procés d’industrialització ? 
 
1- renda per habitant baixa respecte d’altres zones  
2- forta tendència a la pujada de preus (Inflació) 
3- Activitats tecnològicament poc intensiva (augment sector secundari nul) 
4- Escassa liberalització (regulació estatal) 

 
 

observar  gràfics: L’entrada de turistes i les seves divises 
    Comerç exterior (1960-1973) 
    Inversions estrangers (1960-1975) 
    La renda per habitant el 1970 
    La balança de pagaments en la dècada del 1960 

 
 
 

LLEGIR I COMENTAR: HI VA HAVER UN MIRACLE ECONÒMIC ESPANYOL? 



 -- 85

3 CREIXEMENT DEMOGRÀFIC I CANVI SOCIAL 
 

Es van accelerar els grans trets que caracteritzaven la demografia del començament del 
segle XX: la caiguda progressiva de la mortalitat, la disminució de la natalitat, les migracions de 
les zones rurals a les zones urbanes i industrials, i un canvi de tendència important en 
l’estructura de la població activa. 

Passats els anys de la postguerra va continuar caracteritzada per un decreixement de les 
taxes de natalitat i  mortalitat Particularment rellevant va ser el creixement  de la natalitat a la 
dècada de 1960. 

Durant la dictadura franquista,  es donaren els fluxos de població  més importants de tota 
la història d’Espanya. La migració interior  va segur una doble tendència: de les zones agrícoles 
de l’interior fins a la perifèria industrial i, dins de cada regió, dels nuclis de població més petits 
als més grans. Les principals zones d’acollida. Van ser Catalunya, Madrid i el País Basc i, en 
segon lloc, el País Valencià, les Canàries i les Balears. 

La migració exterior,  pràcticament inexistent fins el 1945 es reactivà lentament cap a 
Amèrica Llatina entre el 1946 i el 1950, va ser molt activa a partir de 1959 i fins el 1973, quan 
comença a disminuir com a conseqüència de la crisi econòmica internacional. Les causes van ser 
els efectes del Pla d’Estabilització, que provocà molta desocupació, i l’oferta de llocs de treball a 
l’exterior. 

L’evolució de la població activa  es l’indicador demogràfic que reflecteix més clarament 
els canvis de la societat espanyola entre el 1950 i el 1975.  

Durant la dictadura franquista la població activa del sector primari es ca reduir a més de 
la meitat. L’augment de la població activa en els sectors industrial i de serves va situar va situar 
per primera vegada Espanya, al final de la dictadura franquista, entre els països desenvolupats. 

La població de Catalunya va doblar els efectius humans durant el període de la dictadura 
franquista: va passar de 2.900.000 habitants l’any 1940 a 5.700.000 el 1975. La raó fou l’onada 
migratòria que s’inicià pocs anys després d’haver-se acabat la guerra civil. 

S’instal·laren als nuclis industrials: el 90% al Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix 
Llobregat, i únicament el 10 % a la resta de comarques  

 
Canvis socials 

 
Causes: 1- reducció importància sector agrari 
 2- reducció del pes dels aliments  
 3- descens mà d’obra rural 

4- diversificació demanda queviures  
 

gràfics: -   creixement demogràfic català 
     -    distribució de la població 

- emigrants espanyols permanents a Europa 
- Immigració a Catalunya 
- Migracions interiors (1960-1975) 

 
Les transformacions de la societat  

 
Durant els primers anys de la dictadura franquista la societat espanyola va patir un 

autèntic retrocés de l’època republicana. Però durant la fase tecnocràtica de la segona meitat de 
la dictadura va viure transformacions profundes. 

Un dels factors de modernització va ser el flux irreversible d’habitants del camp als 
nuclis urbans. L’expansió de les ciutats espanyoles es va caracteritzar per la manca de 
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planificació, fet que va comportà una degradació important dels centres històrics i un 
creixement desordenat i sovint de mala qualitat de la perifèria. 

El predomini de la societat urbana va comportar un dels canvis socials més importants 
de la història contemporània d’Espanya: la dissolució del bloc de poder format per la coalició 
d’interessos financers, agraris i burocràtics que havia constituït l’oligarquia formada a mitjan 
segle XIX, i que va ser una de les bases socials dels revoltats a la guerra civil. 

Durant  la segona meitat de la dictadura franquista van ser la modificació de 
l’estructura de classes al camp, l’especialització de la classe obrera i el creixement de la classe 
mitjana. 
Davant d’aquest nou model de societat, es canviaran les pautes de comportament. També es 
produeix un redreçament cultural  
 
4- REFORMISME FRANQUISTA I IMMOBILISME 
 
 L’obertura a l’exterior, el desenvolupament econòmic i la transformació radical de la 
societat van dur el govern a emprendre un seguit de reformes polítiques que van emmascarar 
alguns dels aspectes dictatorials del franquisme. 
 L’ascensió política de l’almirall Carrero Blanco va significar el reforçament dels 
tecnòcrates vinculats a l’Opus Dei i la marginació dels antics falangistes, Millars i catòlics. Els 
successius governs van anar incorporant nou ministres com, Fraga, Ullastres, Lopez Rodó. 
 L’objectiu d’aquests governs es va orientar cap a la promoció del desenvolupament 
econòmic, però també cap a una renovació política. 
 La modernització, però, no va anar acompanyada de canvis significatius en el sistema 
polític franquista, tot i la promulgació de la Ley de Premsa (1966), propiciada per Manuel Fraga 
Iribarne, ministre d’Informació i Turisme. També es va promulgà La Ley de Libertad Religiosa 
(1967), que tolerava el culte privat i públic, L’Estat continuava manifestant-se catòlic. 
 L’any 1963 es va crear el Tribunal d’ordre Públic (TOP), que remetia els delictes polítics 
a la jurisdicció civil 
 La Llei de convenis col·lectius (1958) vas permetre, en el marc del sindicalisme vertical, 
la negociació dels salaris i les condicions laborals entre empresaris i obrers. 
 L’any 1967 es va aprovar la Llei de la seguretat Social, que va ampliar els mecanismes 
de cobertura social. 
 Una atenció especials mereix la Ley Orgànica del Estado, el 14 de desembre de 1966, 
amb la qual es volia assegurar la pervivència del règim després de la mort del dictador, en 
expressió del mateix Franco “Atado y bien atado”. S’hi mantenien la definició de la forma de 
l’Estat com a regne i la fidelitat als principis fonamentals del Movimiento. 
 Tres anys després, Franco va designar com a successor seu el príncep Joan Carles, que va 
jurar l’acceptació davant les Corts el 23 de Juliol de 1969. 
 Espanya també va participar en el procés de descolonització africà. 
 
El triomf de l’immobilisme 
 
 Les dissensions entre els reformistes i els immobilistes al si del govern van esclatar 
públicament l’any 1969 arran de l’anomenat escàndol  MATESA: (Maquinària tèxtil, S:A) 
Societat industrial fundada per l’empresari català, Joan Vilà Reyes, amb seu a Barcelona. Es 
dedicava a la fabricació de maquinària tèxtil. El 1969 es descobrí un frau financer originat en 
l’ús irregular dels crèdits estatals per l’exportació (més de 10.000 milions pts).Concedits per 
influència política a través de l’Opus Dei. Mariano Rubio i d’altres foren detinguts i els directius 
de l’empresa condemnats a presó. Indultats a l’època postfranquista. 
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Va tenir repercussions polítiques importants, per què va provocar l’expulsió dels sectors 
tecnòcrates del govern. 
Alguns  delictes van tornar a ser considerats rebel·lió militar i l’Estat d’Excepció (1969-1970) va 
esdevenir un recurs freqüent. El Consell de Burgos (1970) amb la petició de sis penes de mort 
contra militants d’ETA, va provocar un clima de revolta popular i internacional. 
 
5- CONFLICTIVITAT SOCIAL I OPOSICIÓ POLÍTICA 
 
 La protesta dels treballadors va ser el focus de  tensió social principal a partir de la 
dècada de 1960. Entre 1960 i 1975 , els conflictes laborals van augmentar considerablement. 
Aquesta conflictivitat va estimular el sorgiment de CCOO, el 1964 . Sindicat independent i 
democràtic que impulsava la lluita laboral. El 1967 les joventuts obreres cristianes es van separa 
de  CCOO i van fundar la USO.  text: El sindicat comissions obreres 
 Un segon element de contestació va ser el moviment estudiantil. El 1966 els estudiants 
de Barcelona, en un acte celebrat al convent dels Caputxins, van crear el SEU. 
A la dècada del 1970 van sorgir els moviments de les organitzacions veïnals. Eren associacions 
que reclamaven millors condicions de vida per a uns barris desatesos per l’administració. 
 Dins de l’Església Catòlica sorgiran veus crítiques amb la dictadura. 
   

 text: El nou posicionament de l’església 
 
Els grups polítics antifranquistes 
 
 L’extensió de la conflictivitat social va propiciar el creixement i la recomposició de 
l’oposició política al franquisme. 
 A Catalunya. L’organització més solida vca ser el PSUC. També hi van tenir importància 
el FOC ,Front obrer de Catalunya i el MSC (Moviment Sopcialista de Catalunya. Encara amb 
poca activitat hi seran UDC, FNC. L’any 1974 va nèixer Convergència Democràtica de 
Catalunya. 

L’oposició durant la fase tecnocràtica de la dictadura s’obri el 1962 amb el col·loqui de 
Munic on dirigents republicans d’ideologia liberal, socialista i democristiana, es va fer una 
professió de fe democràtica en què s’exigien les llibertats i els drets bàsics a Espanya per poder 
entrar en el Mercat Comú Europeu. La resposta de Franco va ser energia. Va fer empresonar o 
desterrar els participants d’aquella reunió que no eren a l’exili tan bon punt van tornar a 
Espanya. 
  
Represa cultural de Catalunya 
 
 A Catalunya, la reivindicació de l’ús de la llengua catalana va donar lloc a una represa 
cultural. Així va emergir revistes en català Serra d’Or, Ed. 62. Hi haurà el sorgiment de la Nova 
Cançó (Raimon, Lluís Llach) i un important moviment de renovació pedagògica (Rosa Sensat) 
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LA CRISI DE LA DICTADURA 
 
 
 Els primers símptomes de descomposició del règim es van començar a donar a partir del 
1969. Un primer símptoma va ser l’evident deteriorament físic de Franco, que delegava més 
poder en l’almirall Carrero Blanco. 
 Altres signes van ser el distanciament progressiu de l’Església i la capacitat 
mobilitzadora de l’oposició, tal com es va fer palès amb motiu del procés de Burgos contra ETA, 
el desembre de 1970. La crisi de la dictadura també es va agreujar els darrers anys a  causa de les 
accions terroristes d’ETA i del FRAP. 
 La decadència de la dictadura també s’evidencià per les tensions contínues entre dos 
sectors del règim: els immobilistes i els aperturistes. 
 El règim va topar amb algunes contradiccions insalvables: no podia mantenir els 
principis del Movimiento i alhora obrir el sistema a la participació mitjançant associacions o 
partits polítics i una premsa lliure. 
 La paràlisi política es va agreujar el 20 de desembre de 1973 amb l’assassinat en un 
atemptat d’ETA, a MADRID, de l’almirall Carrero Balnco, cap del govern . 
 Els dos darrers anys (1974-1975), la dictadura va ser conduïda per Carlos Arias Navarro. 
La seva acció política es caracteritzà per la impotència i l’enduriment de la repressió. N’és un 
exemple l’execució de Salvador Puig Antich el 1974. 
 
   text: L’esperit del 12 de febrer 
 
L’auge de l’antifranquisme 
 
 A partir de 1973 va tenir lloc un creixement espectacular de las conflictivitat social i 
contesta política. 
 A partir del 1971 la única finalitat era enderrocar el dictador i construir una democràcia 
prescindint d’altres aspectes particulars. 
 La plataforma  unitària més important fou l’Assembla de Catalunya, constituïda el 7 de 
novembre de 1971 que es basava en quatre punts programàtics: lliberta, amnistia, Estatut 
d’Autonomia i solidaritat amb tos els pobles d’Espanya 
   Observar quadre Assemblea de Catalunya 
 

El PCE i el PSOE es van configurar com els partits més importants de la clandestinitat a 
tot Espanya. Santiago Carrillo liderava el PCE, i un jove sevillà desconegut, Felipe González. 
 La Junta Democràtica (Juliol 1974),constituïda a Paris i liderada per Santiago Carrillo 
(PCE) va incloure tot tipus de partit i la Plataforma de Convergencia Democratica (Juny 
1975),  instància similar aglutinada al voltant del PSOE, van evidenciar que l’aliança 
antifranquista aplegava diverses classes socials, els objectius eren semblants a l’anterior. 
 L’any 1976, la Junta i la Plataforma, que tenien un programa semblant, es van fusionar 
en Coordinación Democràtica. 

 En aquesta segona fase, va estar marcada també per les accions terroristes del 
FRAP i d’ETA, contrarestada per la repressió del govern. Altres signes van ser el distanciament 
progressiu de l’Església i la capacitat mobilitzadora de l’oposició, tal com es va fer palès amb 
motiu del procés de Burgos contra ETA, el desembre de 1970. La crisi de la dictadura també es 
va agreujar els darrers anys a  causa de les accions terroristes d’ETA i del FRAP. L’any 1974 va 
ser assassinat Puig Antich. 
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La mort del dictador 
 

 Un altre punt de desestabilització fou el conflicte del Sàhara. La descolonització 
passava per un referèndum d’autodeterminació. Hassan II del Marroc promogué una Marxa 
Verda. El 14 de Novembre de 1975 el Sàhara passà a domini del Marroc i Mauritana.   
 La decadència de la dictadura també s’evidencià per les tensions contínues entre dos 
sectors del règim: els immobilistes i els aperturistes. 
 El règim va topar amb algunes contradiccions insalvables: no podia mantenir els 
principis del Movimiento i alhora obrir el sistema a la participació mitjançant associacions o 
partits polítics i una premsa lliure. 
 La paràlisi política es va agreujar el 20 de desembre de 1973 amb l’assassinat en un 
atemptat d’ETA, a MADRID, de l’almirall Carrero Blanco, cap del govern . 
 Els dos darrers anys (1974-1975), la dictadura va ser conduïda per Carles Arias Navarro. 
La seva acció política es caracteritzà per la impotència i l’enduriment de la repressió. N’és un 
exemple l’execució de Salvador Puig Antich el 1974. 
  
 
CCOO: sorgir el 1962 de les vagues mi eres d’Astúries. Preconitzaven la democràcia política i 
un programa social reformista. Fou legalitzat el 1976 
MATESA: (Maquinària tèxtil, S:A) Societat industrial fundada per l’empresari català, Joan Vilà 
Reyes, amb seu a Barcelona. Es dedicava a la fabricació de maquinària tèxtil. El 1969 es 
descobrí un frau financer originat en l’ús irregular dels crèdits estatals per l’exportació (més de 
10.000 milions pts).Concedits per influència política a través de l’Opus Dei. Mariano Rubio i 
d’altres foren detinguts i els directius de l’empresa condemnats a presó. Indultats a l’època 
postfranquista. 
FNC (Front Nacional Català) fundat a Paris el 1939 per un grup d’exiliats per organitzar la 
resistència armada i política des de l’interior contra el franquisme. El 1946 abandonà la lluita 
armada, Patir diverses escissions, PSAN el 19768 i el 1980 s’integrà a Nacionalistes d’Esquerra. 
FRAP: Frente Revolucionario Antifascista y Patriotico. Formació clandestina d’extrema 
esquerra que perpetrà diversos atemptats els darrers anys de la dictadura i principis de la 
democràcia. 
GRAPO: 1975-2002 Grupo revolucionario antifascista primero d’octubre., braç armat del PCE 
PSUC: fundat el 23 de juliol del 1936. El 1977, els membres del PSUC, PCC i Entesa formaren 
Inciativa per Catalunya   
PPSP: partit socialista portuguès 
ETA: Esukadi ta Askatasuna (País Basc i Llibertat) Fundat el 1959. El 1976 es dividir en ETA 
político-militar (Esuskadiko Esquerra, HB,Batasuna) i ETA militar 
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 TEMA 15 TRANSICIÓ, DEMOCRÀCIA I AUTONOMIA 
    (1975-2000) 
 
 Franco va morir el 1975 i, a la superfície política, van aparèixer dos grans blocs: els 
partidaris que el nou rei Joan Carles continués el franquisme i el bloc democràtic que volia una 
ruptura amb el règim anterior. 
 
El primer govern de la monarquia. La continuïtat de la dictadura (nov. 1975- juliol 1976) 
Immobilisme  
 El primer govern de la monarquia va continuar presidit per Arias Navarro, si bé s’hi 
incorporaren alguns polítics franquistes, com Fraga Iribarne i José Maria de Areilza, que 
propugnaven l’evolució de la dictadura cap un règim més o menys democràtic. 
 El govern va iniciar una tímida obertura que comportà la legalització de les anomenades 
associacions polítiques, no es volia sentir parlar de partits polítics. 
 Els principals partits democràtics reclamaven una ruptura amb el règim franquista, 
exigien la llibertat per a tothom, reclamaven llibertats polítiques i sindicals i demanaven 
eleccions lliures. A Catalunya i al País Basc es reclamaven els estatuts. 
 Les organitzacions d’esquerra s’havien organitzat en dues plataformes: la Junta 
Democràtica, impulsada pel PCE (Santiago Carrillo) i la Plataforma de Coordinació 
Democràtica, organitzada pel PSOE (Felipe González). S’uniren en Coordinación 
Democràtica (Platajunta) el 4 d’abril de 1976 amb l’objectiu de legalitzar els partits polítics, 
demanar l’amnistia i llibertats polítiques.. 
 Els primers mesos e 1976 van ser testimonis de nombrosos aldarulls protagonitzats per 
estudiants, obrers . El govern va respondre endurint la repressió . El clima d’agitació assolí la 
màxima virulència i davant d’aquests fets, el juliol de 1976, Arias Navarro va presentar la 
dimissió. Juan Carles va nomenar cap del govern, Adolfo Suárez. 
 
 Adolfo Suárez i la llei de reforma política 
 
 L’elecció va ser rebuda amb moltes reticències, despertà desconfiança tant en l’oposició 
com entre els franquistes . 
 El programa del nou govern va ser la preparació d’un referèndum, per reformar el 
sistema polític heretat de la dictadura franquista. 
 La Llei de reforma política, que preveia la celebració d’eleccions generals amb sufragi 
universal directe, es va sotmetre a votació popular el 15 de desembre de 1976, amb el 94 % de 
vots afirmatius.  
 Durant els primers mesos del 1977 els grups extremistes van iniciar una campanya de 
desestabilització el nou règim. L’extrema dreta va assassinar un grup d’advocats que 
col·laborava amb Comissions Obreres, i va cometre diversos atemptats contra llibreries i 
institucions socials. L’extrema esquerra va segrestar militars i va assassinar membres de la 
policia i de les institucions de l’estat. 
 Només quedava un escull: la legalització el PCE,(9 abril 1977) liderat per Santiago 
Carrillo. Durant les vacances de  Setmana Santa de 1977 Adolfo Suárez va prendre la decisió 
personal de declarar legal el PCE. 
 Suárez va crear la UCD i Fraga Iribarne va crear Alianza Popular.  
Pel Juny de 1977, es van poder celebrar les primeres eleccions lliures des de l’any 1936. . 
L’objectiu de les noves Corts serà redactar una nova Constitució  
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La Constitució  de 1978 
 El 6 de desembre de 1978, s’aprovà en referèndum amb gairebé el 88 % de vots 
afirmatius. Espanya passava a ser una monarquia parlamentària amb un sistema plenament 
democràtic. 
 La Constitució de 1978 fou fruit del consens (acord, assentiment comú). Té tres parts. En 
la primera, dita dogmàtica, s’hi estableixen els principis bàsics, els drets fonamentals, els 
principis de política social i econòmica i les garanties dels drets i els mecanismes de la seva 
suspensió; en la segona anomenada orgànica, s’hi desenvolupen les funcions i els mecanismes 
els poders fonamentals (legislatiu, executiu i judicial), juntament amb les qüestions fiscals, 
d’organització territorial de l’Estat i del tribunal constitucional; l’última part es refereix al 
sistema per  mitjà del qual s’hi poden introduir reformes (reforma constitucional  
 La situació de crisi econòmica del moment no ajuda gaire a l’arrelament del nou sistema 
democràtic. 
 L’octubre de 1977, els principals partits polítics signaren els pactes de la Moncloa per 
sortir de la crisi: es va devaluar la pesseta, es va reformar la S:S., es va crear nous impostos 
IRPF. Ens incorporarem a l’Estat del Benestar 
    
L’etapa centrista (Una democràcia feble) 
. Es tornaren a convocar eleccions generals l’1 de març de 1979. Els resultats dels comicis 
van ser molt semblants als de 1977. Del 1979 al 1982, es produïren dos fenòmens de gran 
importància: el primer desenvolupament legislatiu de la Constitució i l’inici d’un període de 
dificultats per al govern de l’UCD, que culminà en l’intent de cop d’Estat el 23 de febrer de 
1981. 
 Durant el període 1978-1982, es van aprovar els estatuts d’autonomia del País Basc, de 
Catalunya i, més tard, de Galícia. Durant els dos anys següents, van ser aprovats els estatuts de 
totes les altres comunitats autònomes. Es trencava amb el tradicional Estat centralista que havia 
imperat a Espanya es del començament el segle XVIII. 
 Encara que la divisió provincial continuava vigent, les comunitats autònomes es 
repartiren amb el govern e l’Estat una gran part de les competències polítiques i administratives. 

El període 1979-1982 es va caracteritzar per la fragilitat de la democràcia a causa de les 
tensions d’ETA i els grups involucionistes d’ideologia feixista. 
 Ni ETA ni GRAPO no van acceptar el nou sistema democràtic. Entre el 1977 i el 1981, 
es va cometre el major nombre d’atemptats terroristes des del final de la dictadura franquista.  
Les accions terroristes tenien com a principal objectiu la desestabilització del nou règim polític. 
 L’extrema dreta realitzava atemptats contra entitats democràtiques i culturals, i contra 
persones significades per la defensa de la llibertat. 
 Adolf Suárez, acorralat per les forces involucionistes va haver de dimitir el 29 de gener 
de 1981. 
 La dimissió de Suárez va ser aprofitada per un grup de militars per intentar un cop 
d’Estat el 23 de febrer de 1981  
 Leopoldo Calvo Sotelo era elegit president del govern, però, no va poder evitar la 
descomposició progressiva de l’UCD, i la seva gestió fou molt discutida: un cas polèmic fou la 
LOAPA, amb que es pretenia retallar les competències dels estatuts d’autonomia. 
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L’etapa socialista (la democràcia consolidada) 
 
 Des del 1982+fins el 1996. a Espanya va governar ininterrompudament el PSOE. Van 
iniciar la construcció d’un model d’Estat semblant al els països com ara Suècia i Alemanya. 
 Va aplicar dues mesures que van provocar un cert rebuig dels sectors socials: la 
reconversió industrial i la reforma fiscal 

La reconversió industrial  va provocar greus conflictes socials, però també va permetre 
sanejar el sector i alliberar considerablement l’Estat d’un extraordinari càrrega financera, que 
absorbia una part important dels recursos fiscals. 
La segona mesura fou la reforma fiscal que tractava d’augmentar els impostos directes i 
distribuir millor el pes de la recaptació impositiva.  
 Una part important de la recaptació es va destinar a les despeses socials i a la inversió en 
infrastructures i promoció de l’economia. La sanitat passà a ser un prestació universal. 
 La política socialdemòcrata es va reflectir també en la renovació dels sistemes de 
pensions per a les persones jubilades i en els subsidis assistencials i les prestacions a la població 
desocupada. També es van invertir molts diners en obres públiques. 
 Un cop restablerta  la democràcia, Espanya es va integrar en nombrosos organismes 
internacionals, com ara el Consell d’Europa, l’OTAN i la Comunitat Econòmica Europea 
 La integració a l’Aliança Atlàntica entrava en contradicció amb la doctrina socialista, ja 
que no era ben vista per les organitzacions d’esquerres. El govern de Felipe González va haver 
de decidir la permanència o la sortida en aquesta organització. 
 El 1986 va plantejar un referèndum on va guanyar el sí, amb un 52,5% de vots. 
 L’ingrés a la CEE, avui UE, va tenir una gran transcendència per Espanya. L’acord es va 
tancar l’any 1985, i va entrar en vigor l’1 de gener de 1986. la integració va comportar la 
modificació de moltes lleis i normes, sobretot econòmiques, que regien el país. Es va haver 
d’homologar el sistema d’impostos indirectes, amb la creació de l’IVA; va caldre articular i 
coordinar les polítiques econòmiques, sobretot les monetàries, i modificar o redactar de nou 
centenars de normes sobre producció, consum, duanes, etc. La integració a Europa va comportar 
la consagració de la democràcia espanyola  un gran impuls a la modernització de l’economia i de 
la societat. (Font 3) 
 En el període que va del 1982 al 1996 es va consolidar un sistema parlamentari similar al 
dels països europeus més avançats i, d’acord amb el previst en la Constitució, es va impulsar la 
descentralització política en les comunitats autònomes. 
 No es va poder resoldre el problema del terrorisme d’ETA. 
Del 1982 al 1996, l’electorat atorgà majoritàriament, en totes les eleccions, la confiança al 
PSOE.  Del 1982 al 1993 va tenir la majoria absoluta, va governar, per consensuar determinades 
lleis, mitjançant un sistema de pactes puntuals amb els diferents grups parlamentaris. 
 En les eleccions generals del Juny e 1993 els socialistes obtingueren la victòria, però van 
perdre la majoria absoluta i només van poder governar gràcies a l’ajut parlamentari de CiU, que 
fou durament criticat pel PP. 
 Això no obstant, l’acció del govern estava hipotecada pel coneixement públic d’un seguit 
de gravíssims escàndols que qüestionaven la credibilitat del PSOE. Aquests fets posaven al 
descobert, entre altres aspectes, el finançament irregular del partit, l’enriquiment il·legal 
d’importants dirigents socialistes, alguns tenien responsabilitats al govern (Luis Roldan, director 
general de la Guardia Civil); escoltes telefòniques a algunes personalitats polítiques del país, i 
fins i tot la guerra bruta contra ETA. (GAL). El clima polític era molt agre i crispat entre PSOE i 
PP. Finalment, CiU retirà el suport al PSOE. Aquest fet provocà la convocatòria  anticipada 
d’eleccions 
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La Catalunya autònoma  
 
 El període 1975-1980 va ser ,probablement, un dels moments de la història de Catalunya 
de més fervor popular per les llibertats individuals, polítiques i nacionals. 
 El crit “Llibertat, amnistia i Estatut d’Autonomia!” resumeix perfectament el clamor 
popular dels anys de la transició. 
 L’11 de setembre de 1977, es va convocar la manifestació més grandiosa i impressionant 
que s´havia fet mai a Catalunya. 
 Després de la mort de Franco, a Catalunya s’havia constituït el Consell de Forces 
Polítiques (font 25). 
 Passades ja les eleccions del 1977, Adolf Suárez envià un grup de persones per 
entrevistar-se amb el president Tarradellas. Suárez el va convidar a traslladar-se a Madrid per 
negociar el seu retorn de l’exili i la possibilitat de reinstaurar la Generalitat. 
 El govern espanyol va publicar un decret pel qual es restablia  la Generalitat de 
Catalunya, i en va nomenar president Josep Tarradellas. 
 La Constitució aprovada el 1978 i votada per la gran majoria de la població catalana, 
marcava els límits que havien de tenir els estatuts d’autonomia. Després d’algunes retallades, el 
25 d’octubre de 1979 el poble català va aprovar i ratificar el text en referèndum. 
 L’Estatut defineix Catalunya com una Nacionalitat que es constitueix en comunitat 
autònoma d’acord amb la Constitució i l’Estatut . 
 Els resultats de les primeres eleccions autonòmiques van ser una sorpresa. A diferència 
de les eleccions generals, en què els socialistes havien guanyat a Catalunya, en les eleccions 
autonòmiques va guanyar CiU, liderada per Jordi Pujol. 
La Catalunya actual 
 
Reptes demogràfics:  
- envelliment de la població  
- desigual distribució de la població  
- nova immigració, (Europa de l’Est), societat multicultural 
Reptes econòmics i socials: 
- augment de la productivitat i mà d’obra més qualificada 
- dèficit tecnològic i en infrastructures 
- gran pes del turisme 
- atur 
- deteriorament medi ambient 
- distribució desigual riques  
 
Governs Partit Popular 
 
1996-2000 governa amb l’ajuda de CiU. Mantindrà una actitud centrista i pactista. Pactarà amb 
els sindicats, s’aproximarà als partits nacionalistes, farà transferències a les Comunitats 
Autònomes. Suprimirà el servei militar etc. Cal tenir en compte una conjuntura econòmica 
favorable  
2000-2004 majoria PP orientació més conservadora  
 
 
 
 
 


