
Història SELECTIVITAT 
Tema 1 i 2. La Restauració i catalanisme I 
 
- TEMA 7. LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA [1875-1902] 
 

❖ Introducció 
↳ Després del fracàs de forjar un ssitema democràtic durant el Sexenni, es va restaurar la monarquia                 
borbònica, amb el fill d’Isabel II, Alfons XII, que presidirà una monarquia liberal moderada, al ser veï de                  
les classes conservadores. 
↳ Començava la llarga etapa de la Restauració [1875-1931], que comprèn dues fases, separades per               
l’any 1898: una d’ordre i estabilitat [1875-1898] i una crisi i inestabilitat. 
↳ El règim polític preparat per Cánovas, es basarà en la Constitució del 1876, que establia bipartidisme i                  
el torn pacífic entre dos grans partits dinàstics. 
↳ El sistema canovista deixarà al marge totes les forces polítiques no dinàstiques: el carlisme,               
republicanisme, socialisme i nacionalisme. 
↳ El 1898 va tenir lloc un greu conflicte a Cuba i Filipines, que acabarà amb la pèrdua de les últimes                     
colònies d’ultramar i que portarà la profunda crisi del 98. 

❖ Un nou règim polític: Fi del protagonisme militar i parlamentarisme liberal i poc democràtic. 
↳ La defensa de l'ordre social i de la propietat.  
↳ Monarquia→garantia d'estabilitat. 
↳ Exclusió de partits. 
↳ Fi dels enfrontaments polítics. 
↳ Constitució moderada. 

❖ La constitució del 1876: Liberalisme doctrinari→ 
↳ Declaració de drets i llibertats 
↳ Sobirania compartida entre rei i Corts. 
↳  Vot censatari, sufragi mascuí universal. 
↳ Caràcter centralista. 

❖ La fi dels conflictes bèl·lics. 
↳ Fi de la guerra carlina [1872-1876]→ Els carlins van ser vençuts de nou. Al país Basc i a Navarra es va                      
abolir el règim foral, substituït per un sistema de concerts econòmics[1878] 
↳ Guerra dels 10 anys a Cuba[1868-1878]→ La fi de la guerra carlina va permetre l’enviament de tropes a                   
Cuba. Amb la Pau de Zanjón[1878] es va abolir l’esclavitud i es van produir reformes polítiques i                 
administratives a Cuba. 
↳ Catalunya→ Lliga d’ordre social 

● Oposició als liberals, a Cánovas i al caciquisme [Falsificació electoral] 
● Defensa del dret civil català i proteccionisme. 

❖ Un sistema bipartidista→ Garantia d’estabilitat institucional 
● Defensa de la monarquia, constitució, propietat, estat centralista i unitari. 
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❖ Funcionament del torn dinàstic→ El pacte evitava el monopoli del poder, el rei es moderador. 

↳ Manteniment del torn pacífic durant més de 20 anys pel frau electoral: 
● Adulteració del vot→ Gràcies al sufragi censatari 
● Tupinada→ Trampes electorals 

❖ Desenvolupament del torn de partits→ 1885, mort d’Alfons XII 
↳ Pacte d’El Prado: Pacte establert després de les entrevistes entre Cánovas i Sagasta, a la mort d’Alfons                  
XII d’Espanya (1885), on fou acordada la substitució del govern conservador pel liberal sancionant així el                
torn pacífic de partits existent des del 1881. 
↳Civilisme: Sotmetre l’exèrcit al poder civil. 

❖ Marginació de les forces polítiques→ Aparició de la 2ª fase de la Restauració 
↳ [1898-1931]- Ascens dels nacionalismes perifèrics català i basc. 
- Emergència política i social dels obrers. 
- Republicanisme de les classes mitjanes 

● Republicanisme→ Laïcitat, ciència i educació. Base popular. 
↳ Castelar, Posibilista: Acceptava el joc polític. 
↳ Ruiz-Zorrilla, Progressista: Radicals ≠monarquia 
↳ Salmerón: Centralista: Pal de paller 
↳ Pi i Maragall, Federal: Nou programa i impuls. [Implantació a Catalunya] 

● Carlisme→ Ultradretes 
↳ Jerarquia eclesiàstica catalana pressiona al clero, acceptació de la col·laboració liberal. 

● Socialisme→ Creixement lent 
↳ Creació de la UGT [1888] 
↳ Catalunya: Domina el republicanisme federal i l’anarquisme [1897, assassinat de Cánovas] 

● Nacionalisme 
↳ Centralisme i uniformitat 
↳ Catalunya, Galícia i País Basc. 

❖ La crisi d’ultramar 
↳ Des del 1868 les insurreccions cubanes havien estat gairebé permanents i es sufocaven tant per la via                  
militar com pels pactes polítics. Després de la guerra dels 10 anys[1868-1878], l’any 1879 intent               
d’insurreció amb victòria espanyola [Guerra chiquita]. 
↳ La ineficàcia de l’administració espanyola per introduir reformes polítiques i reduir el control econòmic. 
↳ Partido Autonomista[cubans] i Unión Constitucional[espanyolistes] 
↳ L’any 1893, Partido Revolucionario Cubano, suport EUA. 
↳ Importància cubana: 

● Agricultura de plantació 
● Emigració espanyola. 
● Mercat captiu. 
↳ 1891, aranzel Cánovas 

❖ L’esclat de la guerra→  
↳ 1895, reinici de la guerra 

❖ La guerra contra els EEUU→ Els EUA instigats per alguns sectors de la premsa i per algunes                 
companyies sucreres, volien substituir els espannyols en el domini de l’illa. Els EUA donaven suport als                
insurrectes a causa dels aranzels que impedien el comerç. Els interessos cubans i nord-americans              
xocaven amb els espanyols. 
↳ 1898 entra i final de la guerra. 
↳ Pretext: Enfonsament del cuirassat Maine al port de l’havana 
↳ Tractat de Paris[1898] Espanya cedeix Cuba, Puerto Rico i Filipines a EUA 
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❖ Les conseqüències de la crisi del 1898→ Moviments d’antic règim 

↳ Commoció moral; consolidació del catalanisme→  Pèrdua colonial 
↳ Económicament→ No es va notar la crisi per la repatriació dels capitals, es va produir un augment de                   
les inversions[indians]. Sostrac tèxtil a Catalunya però fortuna pels indians. 

❖ Catalunya i la guerra 
↳ Políticament: crisi del sistema de Restauració i augment dels nacionalismes. 
↳ Regeneracionisme→ A favor de la democratització real i del fi de la corrupció. Suport de les classes                  
mitjanes. 
 

- TEMA 8. ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME [1833-1901] 
 

❖ Introducció 
↳ El catalanisme apareix al s. XIX, primer com a moviment reivindicatiu de la llengua i la cultura                  
catalanes[catalanisme cultural] i més tard afegint-s’hi la reinvindicació política[catalanisme polític]. 
↳ El nacionalisme català cal inserir-lo en el context de l’expansió dels nacionalsimes europeus, sobretot               
arran del moviment deñ Romanticisme. 
↳ Els nacionalismes periferics hispànics, van ser l’exponent de les reivnidicacions de les nacionalitats              
històriques d’un Estat espanyol que, essent liberal i aparantment democràtic, tenia un règim centralista i               
uniformador, que menystenia els particularismes nacionals dels pobles no castellans. 

● Al 1714 s’elimina el catlà de l’administració. Aquest moviment reivindicatiu es coneix com la              
Renaixença [1830] 

● 1833, oda a la Pàtria, d’Aribau. Rubió i Ors: recuperar el català com a llengua literària→ C. Cultural 
● 1859, Jocs Florals→ Restauració 

❖ Les primeres manifestacions anticentralistes 
↳ Origen del catalanisme→ Cal cercar-los en una sèrie de moviments populars que es manifestaren               
contra el centralisme uniformador del nou Estat liberal. En aquest sentit cal inclpure les bullangues i                
carlisme. ↓ 
↳ El republicanisme federal→ Organització federal de l’estat espanyol i  
defensava el repartiment del poder entre els poders estatals, regionals i  
municipals. 

● 1868, partit Republicà federal de Pi i Maragall. 
● [ 1868- 1874]→ Sexenni Revolucionari: Sosotenia que Espanya era una nació que havia de garantir la                

plena participació dels ciutadans, l’exercici de les lliberats, 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. 

● 1869, pacte federal de Tortosa. 1875-1898, el partit decau. 1883, Vallés i Ribot proposa una  
      ↓ Constitució de l’eztat Català dincs la Federació Espanyola. 

 
 
 
 
 

❖ El començament del catalanisme polític 
↳ També com a tot Europa, a finals del XIX el “nacionalisme” cultural deixa lloc al nacionalisme polític. Es                   
passa de reivindicar l’existència i el valor de les nacions a que hagin de tenir autonomia o ser                  
independents. 

●  Els inicis: catalanisme interclassista. 
- Valentí Almirall impulsa el Diari Català (1879) i el Primer Congrés Catalanista (1880).  

       ↓ 
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- 1882, Almirall funda el partit Centre Català:  
- Projecte interclassista 
- Fracassa perquè és massa republicà. 
- 1883, Segon congrés catalanista→ es configura el  
catalanisme polític, es decideix abandonar els partits polítics espanyols i militar en formacions exclusivament              
catalanes i es posa en evidència la divisió del catalanisme. 
- 1885, Memorial de Greuges: S’apropa el catalanisme a la burgesia→ Critica el centralisme, demana               

l’harmonització d’interessos de les diferents regions, defensa el proteccionsime i defensa el dret civil              
català.  

- 1886, tot el seu ideari polític queda plasmat en l’obra Lo catalanisme→ Catalunya representava un                
model de progrés per a Espanya, per tant calia que tingués autonomia per poder-se desenvolupar. 

● El catalanisme progressista→ Laic, democràtic i amb amplis drets individuals 
● El catalanisme conservador→ Intel·lectuals conservadors; Guimerà, Domènech….procedents del        

centre català, funden la lliga de Catalunya. 
- 1887, Lliga de Catalunya:  

● Escissió de Centre Català. 
● Lllengua, Dret Civil, proteccionisme. 
● 1888, Missatge a la Reina Regent: es demana l’autonomia per Catalunya. 
● 1889: èxit en la defensa del Dret Català davant de la redacció del nou Codi Civil→ Victòria del                  

catalanisme. 
- Vigatanisme: moviment que porta al clero des del Carlisme antiliberal fins al catalanisme conservador,               
intentant cristianitzar-lo.  
- El catalanisme tradicionalista de Torras i Bages→ Representat per l’esglèsia i el bisbe de Vic. 
- 1891, Unió catalanista→ Entitat que aplegava totes les organitzacions catalanistes. 

● Repressió contra el catalanisme per la unitat d’Espanya.  
● Base social: Burgesia conservadora, propietaris rurals. 
● 1892: Les bases de Manresa→ Projecte d’estatut d’autonomia. 
↳ 1ª Base: atribucions del poder central a Catalunya, caràcter medievalitzant i tradicionalista. 

➔ 16 bases restants: poder regional català: 
- Sobirania en el govern interior 
- Possessió de competències absolutes. 
- Oficialitat del català. 
- Càrrecs públics per catalans. 
- Restabliment de les velles institucions catalanes. 

❖ El catalanisme com a regeneracionsime→ Triomf de les tesis catalanistes sobre les regionalsites 
↳ La crisi del 98 és el catalitzador de l’acció política catalanista. 
● Desprestigi dels partits dinàstics. 
● Incapacitat del projecte regeneracionista, tancament de caixes. 
● La Lliga Regionalista: 
- Unió Regionalista (1899): grup polític format pels grans líders burgesos: demana autonomia política i               
administrativa. 
- Centre Nacional Català (1900): entitat formada per joves professionals procedents d’Unió Catalanista             
però amb intencions electorals.  
1901: els dos grups es presenten la “candidatura dels quatre presidents” que guanya en les generals a                 
BCN.  
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Tema 1 i 2. Restauració i catalanisme II 
 
- TEMA 9. LA FALLIDA DEL SISTEMA DE RESTAURACIÓ [1902-1931] 
 

❖ Introducció 
↳ 1923, dictadura de Primo de Rivera 
↳ La dictadura va conduir al derrocament de la monarquia 
↳ 1931, proclamació de la República 

❖ El reformisme dinàstic 
- Desastre 98 dóna lloc a diverses temptatives reformistes (Regeneracionisme) 

-  1902: Alfons XIII arriba als 16 anys i és nomenat rei. 

- Fracàs de Silvela (1r. Intent), que consolida el catalanisme  electoral.  

- Nous impostos = tancament de caixes =repressió i estat de guerra = vaga de comerciants = dimissió. 

↳ El fracàs del primer govern regeneracionista: 
- El 1899, Maria Cristina va donar la confiança per formar govern a un nou líder conservador, Silvela.  
↳ Les opcions del reformisme 
- Fi al caciquisme i al falsejament de les eleccions. 
- Tendències dels corrents reformistes o regeneracionistes: 
• Partits del torn dinàstic: es basava en la crítica del frau electoral, i a fer una una revolució des de d’alt                      
per evitar la revolució de masses. Silvela i Maura (Partit Conservador) i Canalejas (Partit Liberal). 
• Partits marginats del sistema (republicans, socialistes, catalanistes...): El seu objectiu era mobilitzar             
l’opinió pública per desbrancar els partits de torn. 
• Regeneracionsime intel·lectual i literari: els representants prinicpals van membres de la Generació del              
98 que van reflexionar sobre la decadència d’Espanya. 
↳ El reformisme coonservador de Maura: 
- Estat eficaç, “masses neutres”. 
- 1907, Llei d’Administració local i Llei Electoral. 
- Autonomia a ajuntaments,  integrar catalanisme. 
- Legislació laboral. 
- Autoritarisme i política colonial a Marroc. 
↳  El reformisme liberal de Canalejas: [Mor en atemptat anarquista el 1912] 
- Limitar el poder de l’església i ley del candado (prohibeix nous ordres religiosos) 
- Reforma fiscal: rendes urbanes = protesta benestants. 
- Llei del reclutament: fi a les quintes 
- Legislació labora 
- Llei de Mancomunitats 

❖ Les forces polítques d’oposició 
- Representada pel republicanisme, carlisme, nacionalisme, anarquisme i socialisme. 
↳ El nou republicanisme d’Unión Republicana 
- 1903, Unión Republicana, Salmerón. 
- Una epública i convocar Corts constituents. 
- 1903 i 1905 guanya eleccions 
- 1908, Partido Republicano Radical,  Lerroux. 
- Radical, demagògic, anticlerical i anticatalanista.  
- Catalanisme vinculat a la burgesia i contrari als obrers. 
- El 1910 es trasllada a Madrid. 
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↳ Els partits catalanistes 
- Nacionalisme: 

➔ Catalanisme: Regionalista de Prat de la Riba i Cambó. 
➔ Perden eleccions davant republicans. 
➔ Coalicions (Solidaritat) o escissions (Centre Nacionalista Republicà, 1906).  
➔ País Basc: PNB, burgesia. 
➔ Galícia: Irmandades da Fala per impulsar el gallec i propostes autonomistes.  

↳ Del carlisme al tradicionalisme 
-  1931, Comunión Tradicionalista, oposat a la República. 
↳ El socialisme 
- 1910, Conjunción Republicanosocialista. 
- 1921, PCE. 

❖ L’obrerisme anarquista a Catalunya→ Creixement de la població catalana, davallada mortalitat 
- Anticapitalisme, apoliticisme i independència del proletariat davant la burgesia. 
- 1910, fundació de la CNT. 

❖ La setmana tràgica i les seves conseqüències[1909-1917] 
↳ La política colonial al Marroc: 
- 1906, Conferència d’Algesires: Espanya i França es reparteixen el Marroc. 
- 1909 ens derroten al Barranc del Llop. 
↳ La setmana tràgica de Barcelona→ La guspira que va iniciar el conflicte, va ser l’oposició al reclutament                  

de soldats per a la Guerra del Marroc. 
-  Enviar-hi reservites, pero n’augmenten les protestes a BCN. 
- 10 dies d’enfrontaments urbans 
↳ Conseqüències polítiques: 
- Uneix liberals i republicans fins fer caure el govern Maura. 
- Crisi dels dinàstics→ inestabilitat política permanent. 
-  El lerrouxisme, decau. 
- Es trenca la coalició de Solidaritat Catalana. 

❖ De solidaritat catalana a la mancomunitat 
- 1905: atac de militars a les seus de Cu-Cut. 
- 1906,  Llei de Jurisdiccions. 
↳ 1906, Solidaritat catalana→ lliga regionalista, va agrupar totes les forces de Catalunya, llevat dels               

Lerrouxistes i de partits dinàstics, en una coalició electoral, demanava la descentralització de l’Estat. 
- Rebuig a la Llei i per dotar d’autogovern a Catalunya. 
- 1907 i 1908: gran èxit electoral en diputacions i a les generals. [Prat de la Riba, president] 
↳ La mancomunitat de Catalunya→ 1910, inici del procés de descentralització estatal. 
- Infraestructures: 
- Millora de carreteres, telegrafia i telèfon per arribar a tots els pobles.  
- Pla d’Acció Agrària 
- Foment de la llengua i la cultura catalana. 
- Noves institucions educatives. 

❖ La descomposició del sistema parlamentari [1918-1923] 
↳ 1918 agreujament de la crisi del sistema de la Restauració→ Crisi econòmica i social i l'increment dels                  
conflictes socials, i el desastrós desenvolupament de la Guerra del Marroc. 
↳ Crisi econòmica  i agitació social→ Fracàs colonial 
- Marroc: el Desastre Annual [1921]→ Responsabilitats de derrota// Exèrcit propicia cop d’Estat. 
- Acció mal planificada, l’opinió pública entra en còlera, ineficàcia i corrupció a Àfrica. 
↳ La descomposició política i el primer projecte d’Estatut→ El sistema monàrquic entra en situació crítica                
des de 3 àmbits. 
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● 14 governs entre el 1917 i 1923→ 7 anys. 
● La crisi del 1917: Esclat del descontentament polític i social amb els governs dinàstics. 

↪ Gran moviment de protesta de sectors polítics, militars i classes trebalaldores. 
↪ Forces polítiques d’oposició, unides en l’assamblea de parlamentaris. Van exigir al govern,             
convocatòria de corts constituents. 
↪ Militars; juntes de defensa i s’enfrontaren a la política de govern. 
↪  CNT i UGT; convoquen vaga general revolucionària. 

❖ La dictadura de Primo de Rivera [1923-1930]→ 8 anys  
- Fi de la Restauració amb un cop d’estat. 
- Dictadura militar inspirada en el feixisme italià. 
↳ La fallida del règim constitucional: 
- Cop d’estat 1923, regenerar la política, eliminar caciquisme, ordre públic, fi a la conflictivitat obrera i                 
unitat nacional. 
- Suport de classes altes o mitjanes. 
↳ El directori militar [1923-1925]→ 2 anys 

● Suspèn constitució, dissol parlament i il3legalitza partits i org. obreres. 
- Repressió de tota vaga. 
- Al Marroc, guanya la guerra (1927) 
- Regulació treball de la dona, construcció, obres públiques per a reduir l’atur. 
- Decret per a la Repressió del Separatisme (1925).  

↳ El directoria civil [195-1930]→ 5 anys 
- Govern mixt, model feixista italià. 
- Unión patriòtica, economia dirigida. 
↳ L’economia: nacionalisme ecoòmic i dirigisme estatal 
- Accentua el proteccionisme industrial i cerealístic. 
- Indústria pesanti béns d’equip.  
- Decret de Protecció de la Indústria Nacional 
- Confederacions Hidrogràfiques per impulsar regadius. 
- Política econòmica efectista 
- El crac del 29 ens afectarà poc (pel proteccionisme). 
↳ L’oposició a la dictadura 
- Falta de llibertats. 
- L’exèrcit organitza conspiracions. 
- Catalanisme: creix la influència de grups radicals  
- Obrerisme: creació de la FA. 
↳ La caiguda de la monarquia→ cap de govern; general Berenguer. 
- Dimiteix Primo de Ribera. 
- Pacte de Sant Sebastià entre republicans, socialistes i nac. catalans. 
- Acabar amb monarquia (i donar autonomia a Cat, País Basc i Galícia) 
- Guanyen els republicans, es proclama la II República (14) i el rei s’exilia. 
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- TEMA 10. ECONOMIA I SOCIETA EN EL ⅓ DEL SEGLE XX 
 

❖ La modernització de l’estructura demogràfica 
- Espanya era un país endarrerit, però tenia unes taxes de natalitat i de mortalitat molt més altes que les                    
altres que les dels altres països europeus industrialitzats. 
↳ La transició demogràfica: 
- Reducció Mortalitat: alimentació, higiene (cotó, clavegueram, aigua potable), vacunes 
- Reducció Natalitat: vida urbana, adequació a la minvant mortalitat infantil 
- Migracions: estructura agrària polaritzada + Explosió demogràfica + mecanització del camp = sobren              
milions de persones 

● Internes: la construcció i la indústria atreuen cap a Madrid, BCN, Bilbao o Sevilla.  
● Externes: un milió de persones emigren a Amèrica Llatina o Cuba, on buscar-se la vida era més fàcil.  

❖ L’expansió urbana: el cas de Barcelona 
- Boom urbanístic per l’atracció de població de la II Rev. Industrial. 
- Expansió territorial (BCN: Gràcia, Sant Gervasi, Sants) 
- Densificació urbana: moltes vivendes es subdivideixen o s’edifiquen zones verdes. 
- Millores en transports (tramvies, metro, aeroport, port) i comunicacions (Via Laietana pel casc antic). 

❖ L’agricultura: crisi i diversitat d’una societat pagesa 
- Al 1900 a Espanya més de 502 milions de persones es dedicaven a l’agricultura i/o a la pesca. 
- Els cereals representaven el 50% del valor de la producció agrícola. 
- Hi havia una pol´tica proteccionista. 
- L’escassa productivitat feia que els preus fossin alts. 
- Es reduïa la capacitat de comprar productes manufacturats. 
- Hi havia un fre del desenvolupament de la indústria 
- Els conreus orientats a l’exportació[la vinya, l’olivera, fruita..] eren els més dinàmics. 
↳ Agricultura espanyola: 
- Desigualtat en la dsitribució de la propietat de la terra 
- Zones latifundistes→ Nivell de vida baix, jornalers sense terres i subsistència 
- Zones minifundistes→ Mala qualitat de la terra, economia de subsistència 
- Dificulten la modernització del camp  
- Despoblació gradual de les zones rurals. 
↳ Crisi de l’agricultura europea: a causa de millora de transports i arribada de productes ramaders. 
- Aranzels: impostos que incrementaven el preu dels productes importants. 
- Crisi agricultura cerealista i crisi de la vinya [fil·loxera] 
- La crisi es va superar gràcies a: 

● Política proteccionista 
● Augment de la superfície conreada 
● Especialització dels conreus→ ús de fertilitzants augmenta la mecanització i incrementa la producció 
- Per millorar la situació i augmentar la productivitat→ Extensió del regadiu 

● Pla d’obres públiques [1902] 
● Pla d’Obres hidràuliques[1933] 
● Confederacions hidrogràfiques [1926] 
↳ Crisi agrària a Catalunya→ Plaga fil·loxera  
- Afecta a propietaris, els rebassaires i la producció de la vinya 
- Es planten noves vinyes amb cep americà 
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❖ L’expansió de la indústria 

- Canvi energètic [ús de l’electricitat i del petroli] 
● Transformació de l’economia 
● Increment de la demanda 
● Creixement industrial 
● Creixement de la producció 
● Progressos en la mecànica de motors [aparició de l’automòbil] 
● Baixada de preus 
● Millora de la transmissió de la informació 
● Mecanització de la indústria [1914-1930] 
- Indústries: 

● Indústria química→ Medicaments, explosius.. 
● Indústria siderúrgica→ Explotacions de ferro i d’acer 
● Indústria elèctrica→ Producció d’electricitat [Canadenca] 
● Indústria metal·lúrgica→ Creixement notable 

❖ La indústria a Catalunya: creixement i diversificació 
- Capitalització industrial al País Basc, Madrid i Catalunya 
- Defensa de la indústria espanuola: Proteccionisme i intervencionisme. 
- 1930: Model industrial espanyol desiquilibrat [dualitat de distribució de riquesa] 
- L’activitat pesquera va facilitar l’aparició de la indústria de conserves a Galícia 
- Els conreus agrícoles van afavorir l’aparició d’indústries a Rioja, Saragossa i Sevilla 

❖ La política econòmica 
- La crisi del 1898 va afectar a:  

● L’exportació de cereals 
● Indústria maufacturera 
● Els productes tèxtils 
- Va provocar: 

● Encariment del sucre i tabac 
● Repartició de capitals 
● Modernització de l’estructura bancària 
- Aliança entre cerealistes i industrials→ Pressió als governs per adoptar mesures proteccionistes 
- Limitació de la competència: 

● Impostos fixes per la importació 
● Regulació del mercat interior 
● Acords entre empreses 

❖ Economia i societat [1914-1923] 
- Factors que van limitar la modernització a Espanya: 

● Durada del model de la Restauració 
● No es van iniciar les grans reformes 
● Política econòmica proteccionista i intervencionista 
● Decadència del món rural 
- Final dels anys vint→ Augment del republicanisme 
- Societat urbana: 

● La industrialització va reforçar el paper de la burgesia 
● Creixment de les classes mitjanes 
● El grup més nombrós eren els obrers industrials 
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❖ Conclusions socioeconòmiques 

● Millora en la qualificació educativa 
● Demanda d’oci cultural a causa de l’increment de l’alfabetització 
● Expansió de la premsa escrita i llibres editats 
● Nous mitjans de transport 
● Formació de noves associacions 
● Extensió de l’esport i l’excurcionisme 
 
Tema 3. Segona República 
 

- TEMA 11. LA 2ª REPÚBLICA [1931-1936] 
 

❖ Introducció 
↳ 4 fases:  

● Govern provisional 1931: Constitució 1931 i base jurídica 
● Govern reformista 1931-33: Govern d’esquerres [Econòmic, polític, social, cultural i militar] 
● Govern negre 1933-36: dretes, paren les reformes 
● Govern front popular 1936: Esquerres, reinicien les reformes 

↪ S’aixequen les dretes= 1936-39 guerra civil 
❖ Els inicis de la II República [1931-1936]→ La crisi de la dictadura va conduir al derrocament de la                  

monarquia i el 1931 es va proclamar la República. 
- 1936→ Eleccions municipals. 

● Plebiscit entre monarquia o República.  
● Coalició republicanosocialista triomfa en les capitals i regions industrials. 
● El resultat evidenciava en rebuig a la monaquia i un desig de canvi polític. 
● Alfons XIII suspen la protestat reial i abandona el país.  
- Govern provisional→ presidit per Azaña 

● Amnisitia. 
● Llibertats. 
● Mesures pels pagesos expulsats. 
● Zamora cap de govern. 
- Constitució del 1931→Aprovació de la constitució de la R. Espanyola que derogava l’anterior de 1876. 

● Noves Corts Constituents 
● Azaña cap de govern, Zamora president de la República. 
● Caràcter democràtic/progressista 
● El poder emana del poble 
● Estat integral, possibilitat de governs autònoms. 
● Sobirania popular→ Executiu [govern] Judicial [jutges] Legislatiu [corts] 
● Declaració de drets i llibertats 
● Vot a partir dels 23 [dona]→ 1933 
● Laïcitat de l’Estat[Oposició de dretes], matrimoni civil, divorci 
● Dimissió dels polítics catòlics del govern. 
- Partits i sindicats: 
 

Àmbit Esquerra Centre Dreta 

 
 

Estatal 

- CNT i FAI 
- PCE 
- PSOE- UGT 
- Izquierda republicana 
- P.Radical Socialista 

- P. Republicano 
radical 
- P. Republicano 
Progressista 

Republicans= CEDA 
Monàrquics= Renovación 
Española i Comunión 
tradicionalista 
Feixistes= Falange Española 
i JONS 
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Autonòmic 

- P. Socialista unificat de 
Catalunya 
- P.Obrer d’Unificació 
Marxista 
- Esquerra Republicana de 
Catalunya 
- ORGA 

- Acció catalana 
- Unió democràtica de 
Catalunya 

Republicans= Lliga Catalana 
i PNB 

 
❖ Els inicis a Catalunya: l’autonomia del 1932 

↳ Estatut de Núria→ 1931, havia de tenir un caràcter federal amb sobirania en el poble català. 
● Estat autónom dins la República espanyola. 
● Català, llengua oficial. 
● Possiblitat de federar-se amb la resta de països de parla catalana 
● Competències exclusives en ensenyament, cultura… 
● Finançament d’impostos directes 
● Plebiscit amb 75% part. i 99% a favor. 
↳ Estatut del 1932→  Estatut d’autonomia 

● Eleccions generals a les Corts el 1931 
● Triomf a Esquerra Republicana  
● 1931, Macià va presentar l’Estatut a les Corts. 
● Espanya, e.Integral amb sobirania única.  
● Catalunya autònoma, sobirania limitada. 
● Català i Castellà oficials. 
● Competències plenes, molt àmplies i compartides. 
● Finançament insuficient. 
↳ Acció de la Generalitat Republicana [1932-1934] 

● Economia: Serveis d’estadísitica, agricultura 
● Política social: Llei de bases 
● Ensenyament: Centres. 
● Cultura: Normativització[establir normes pel català] Normalització[ús del català en esferes d ela vida             

pública] 
❖ El bienni d’esquerres [1931-33]→ Modernitzar el país en sentit democràtic, laic i descentralitzat. 

- Reformes sociolaborals: Protecció dels drets dels treballadors. 
● Oposició patronal dels anarquistes. 
● Jurats mixtos 
● Contractes de Treball 
- Llei de Reforma Agrària [1932]→ Modernitzar l’agricultura, consumir productes industrials. 

● Expropiar terres. 
● Repartiment de les finques expropiades[propietat pública] 
● Expropiar les mal conreades. 
● Institut de la Reforma Agrària. 
● Llei de Bases 
● 1r enemic: la gran propietat rural. 
- Esglèsia i laïcisme→ Separació de l’Esglèsia i l’Estat i laïcització. 

● Secularització dels  cementiris [van passar a propietat municipal] 
● No-confessionalitat de l’estat 
● Supressió pressupost del clergat 
● Divorci i matrimoni civil 
● Llei de congregacions [dissolució de la campnya de Jesús] 
● 2n enemic: jerarquia eclesiàstica, 3r enemic: dreta conservadora. 
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- Reforma militar→ Política de modernitazació i fidelització de l’exèrcit. 

● Pas a la vida civil sense jurament a la Constitució. 
● Disminució del nombre excessiu d’oficials. 
● Guàrdia d’Assalt 
● Tancament de l’Acadèmia Militar de Saragossa 
● Derogació de la llei de jursdiccions 
● Canvis de destinació als oficials hostils a la República. 
● 4t enemic: exèrcit 
-  Descentralització estat→ Nacionalitats amb autonomia dins el marc institucional 

● El cas català es referència per la resta. 
● PNB i carlins: Estatut d’Estrella→ Congelat per confessional i poc democràtic. 
- Ensenyament i cultura 

● Escoles i multiplicaicó de mestres 
● Principis pedagògics. 
↳ Oposició a les reformes: 

● Els conservadors s’hi van oposar 
● Els pagesos i obrers es van radicalitzar davant la lentitud dels canvis. 
● Oposició de grans propietaris, jerarquia d’esglèsia catòlica, part de l’exèrcit i c.mitjanes i petites. 
● 1932, cop d’estat per Sanjurjo. 
● Reagrupament de dretes en la Confederación Española de Derechas Autonómas. 
● Grup de caràcter feixista: Falange Española [fill de Rivera] 
● Unió de monàrquics i carlistes per l’oposició. 
● Obrerisme→ UGT radical, anarquistes aposten per la insurrecció armada. 

❖ Crisi de la coalició d’esquerres→ Conseqüències 
- Políticament: dretes i esquerra obrera [propietaris, esglèsia i exèrcit] 
- Economia: repercussions del crac del 29. 
- Situació del 1933: CN-FAI i UGT, intenten iniciar la Revolució. 

❖ El bienni conservador [1933-1936]→ Radicalització d’esquerres 
- Dimisió d’Azaña 
- El govern va entrar en crisi per la repressió de Casas Viejas. Zamora dissol les Corts. 

● Govern centre-dreta→ Victòria electoral 
- Frena la reforma agrària→ Decreta la liberalització en la contractació rural 
- Pressupot per mantenir el clero, retirada de les mesures de separació d’Esglèsia i Estat. 
- Indult als implicats al cop d’estat. 
- Mesures destinades a reforçar l’ordre públic 
- Catalunya: Llei de contractes de Conreu  
- Fre al projcete d’Estatut del PB i intent de retallada per l’autonomia catalana. 

❖ Crisi del 1934: R. d’Àustria i la qüestió catalana→ Remodelació del govern [entrada de la CEDA] 
- Vaga general. 
- A Àsturies: caràcer social 
↪ Van ocupar les conques mineres 
↪ Violència contra l’oligarquia i esglèsia. 
↪ Franco lidera la repressió de miniguerres 
- A Catalunya:  Llei de Contractes de Conreu 
↪ Proclama l’Estat Català dins la República Federal Espanyola: rebel·lió sufocada. 
↪ Es declara l’Estat de Guerra. 

❖ Front Popular→ Les desaminences entre P.radical i CEDA i els escàndols de corrupació al govern van                
portar a la convocatòria d’eleccions el febrer del 36. 
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- Les forces de centreesquerra es van agrupar al Front Popular. La dreta hi va acudir dividida entre el                   
Bloc Nacional, la CEDA i Falange Española. El seu programa pretenia modificar la constitució en un                
sentit conservador. Guanyen les eleccions el Front Popular. 
↳ Es va posar en marxa el programa pactat 
- AMNISTIA per als presos polítics. 
- S’obligà a les empreses a readmetre els obrers acomiadats.  
- PAÍS BASC i GALÍCIA: negociacions per a l’aprovació dels estatuts.  
- Es va reprendre el PROCÉS REFORMISTA. 
↳ A Catalunya: 
- Es restableix la Generalitat i les seves institucions.  
- Es confirmà LLUÍS COMPANYS com a president.  
- Entra en vigor la Llei de Contractes de Conreu.  
- No es va desenvolupar un clima de crispació i d’enfrontament. 
↳ Cap al cop d’estat→ La divisió entre dretes i esquerres es va deixar sentir al carrer. 

● Els sectors més radicals de l’esquerra propugnaven la revolució social. 
● Els extremismes dretes defensaven la necesitat d’un cop d’estat que posés fi a la República i a les                  

reformes. 
● Les tensions entre els blocs oposats va desencadenar un climade violència social. 
● Aquest clima de violència va ser el pretext a partir del qual les forces conservadores va decidir                 

interrompre per les armes el procés reformista republicà. 
● Les conseqüències del cop serà l’esclat de la guerra civil espanyola. 

 
Tema 4. La guerra civil [1936-1939] 
 
- TEMA 12. LA GUERRA CIVIL [1936-1939] 
 

❖ Introducció 
↳ Causes de la guerra civil: 

● Desequilibris socioeconòmics 
● Oposició al reformisme republicà 
● Davant el temor social→ feixisme 
● Radicalització de les formes polítiques 
● Intervenció de l’estat 
● Polarització social, deterioració de l’ordre públic 
● Acabar amb el front popular 
● Cop d’estat 

❖ Els inicis de la guerra civil 
↳ 1936, va finalitzar amb una dictadura militar. Cop d’estat antirepublicà [falangistes, tradicionalistes..] 
↳ Breu cronologia: 17 juliol, pronunciament a Melilla. 
↳ Franco comanda les tropes africanes. 
↳ José Giral, dona armament per frenar el cop. 
↳ A Catalunya: Els colpistes o tenien suport social. 
↳ Els dos bàndols:  

 

Insurrectes o nacionals Els republicans 

Controlen Marroc, grans ciutats andaluses, Galícia,      
Castella i Lleó, Navarra, bona part d’Aragó, Canàries i         
Mallorca. 

Controlen la franja cantàbrica, Catalunya, València, Madrid,       
Castella la Manxa i la majoria d’Extremadura i Andalusia. 

En formen part: militars conservadors, monàrquics,      
grups catòlics falangistes, carlins. 

En formen part: partits i sindicats d’esquerra i forces         
republicanes. 
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Representarien a: elits eclesiàstiques i militars, grans       
propietaris agrícoles, empresaris industrials, masses     
pageses catòliques. 

Representarien a: petita burgesia urbana, classes mitjanes       
il·lustrades, obrers, jornalers i arrendataris agrícoles. 

Objectius: tenen en comú l’oposició a les reformes de         
la república, la defensa de la unitat d’Espanya i el          
catolicisme, però: 
Líders militars: restablir l’ordre amb una dictadura i        
retornar el poder a un règim monàrquic o republicà. 
Falangistes: un règim feixista a la italiana. 
Carlins: instaurar una monarquia carlista. 

Objectius: tenen en comú la defensa de la legitimitat         
republicana, però: 
Classes Mitjanes: reformisme sense trencar l’ordre social. 
CNT-FAI: revolució social des de baix. 
PCE: fer la Revolució Comunista des de dalt 
PSOE: progressar cap al socialisme 
Jornalers: ocupar i repartir les terres dels grans terratinents. 

 
❖ La internacionalització del conflicte 

● La situació política europea el 1936 era molt tensa, des del sorgiment del feixisme italià i el nazisme                  
alemany. Així, la guerra civil espanyola va assolir una gran dimensió internacional. 

↳ La guerra a Espanya es va veure com una confrontació entre les forces democràtiques i els règims                  
feixistes: 
- El sector sublevat va rebre el suport d’alemanya i Itàlia i, en menor mesura, també de Portugal. 
- La República va comptar amb el suport de la URSS i les Brigades Internaionals [voluntaris de diversos                  
països] 
↳ Per no agreujar la tensió europea, França i Gran Bretanya van impulsar una política de neutralitat                 
[comité de NO-intervenció] en la gran guerra espanyola. 
↳ La NO-intervenció va perjudicar a la República, que es va trobar sense l’ajuda de les democràcies                 
europees. 

❖ El bàndol republicà 
● El bàndol republicà hi van perviure dues posicions: 
↳ Els sectors republicans i part dels socialistes i comunistes, que plantejaven davant de tot, organitzar                
l’Estat per guanyar la guerra. 
↳ Els sectors anarquistes i trotskistes que eren partidarsi de la revolució i prioritzaven les               
col·lectivvitzacions i l’anticlerisme. 

● Però a partir de l’enfrontament armat entre les forces republicanes i de la formació del govern de Juan                  
Negrín, es van imposar els que defensaven la tesi d’organitzar-se per vèncer. 

● Evolució davant la guerra: 
- Des del principi, es va iniciar la revolució social: es van formar comitès i es va desfermar amb gran                    
força l’anticlericalisme. Tot símbol aristocràtic, burgès o religiós va ser perseguit com a enemic. 
- El setembre de 1936 es va formar un govern de coalició amb republicans, comunistes, socialistes i                 
anarquistes, dirigit per Francisco Largo Caballero i es va crear un exèrcit Popular. 
- El 1937 tenen lloc els fets de Maig: va esclatar la dimissió dins de les forces republicanes i es va                     
produir un enfrontament armat a BCN. 
- Com a resultat, Juan Negrín va formar un nou govern, sense oresència anarquista i amb influència                 
comunista. 
↳ El govern de Largo Caballero (Set. 36 – maig 37) 
- Govern entre republicans, socialistes (i aviat anarquistes), a València. 
- Objectius: reorganitzar l’estat, militaritzar les milícies i formar un Exèrcit Popular. 
- Enemistat amb els comunistes. 
↳ A Catalunya: (Dualitat de Poder) 
- Companys segueix de president 
↳ Els Fets de Maig del 37: 
- Enfrontaments a BCN entre militants de la CNT i del POUM contra els del PSUC, ERC i UGT 
- Anarquistes i POUM són derrotats 
- El govern republicà envia 5000 guàrdies d’assalt per aturar el conflicte 
↳ Govern de Negrín (maig 37 fins al final) 



Història SELECTIVITAT 
- Govern sense els sindicats CNT i UGT, només partits polítics, sobretot PSOE. 
- Il·legalitza POUM. 
- Objectiu bàsic: guanyar la guerra, unificar la direcció direcció bèl·lica i establir control. 
↳ A Catalunya: 
- Nou govern encapçalat per Companys, basat en ERC i PSUC. 

❖ El bàndol insurrecte 
↳ A la zona sublevada es va articular un nou estat, sota la figura del general Franco, que va prendre molts                     
aspectes del feixisme: partit únic, obediència cega al cabdill, menys preu a la democràcia, exaltació de la                 
violència i ideologia ultraconservadora. 
↳ El nou Estat s’inspirava en el feixisme i defensava un model social basat en el conservadorisme i en la                    
preeminència del catolicisme.  

● La legalitat republicana i es va iniciar una repressió sistemàtica contra tot tipus d’oposició. 
❖ La vida, les víctimes i altres conseqüències de la guerra 

↳ Més morts en la reraguarda (fam, malalties, repressió) que al front. 
↳ Constant flux de desplaçats (interns) i refugiats (a l’estranger) en el bàndol republicà. 
↳ La guerra va arruïnar un país que ja no era gran cosa: ruïna moral del país 
↳ La situació de la dona: Els rebels la retornen a l’àmbit familiar: cuina, marit, fills. 

❖ Evolució de la guerra 
↳ Primeres setmanes: 
- Marroc-estret i submeseta nord a través d’Extremadura. 
- Insurrectes forts; Sevilla, Còrdova, Granada i Màlaga. 
↳ La batalla de Madrid: l’única “victòria” de la República. 
- Fracassat l’atac directe: 

● Batalla del Jarama: aconsegueixen travessar el riu, però són aturats. 
● Batalla de Guadalajara: tropes italianes són derrrotades per l’Exèrcit Popular de la República. 
↳Batalla del Nord: 
- Zona estratègica [matèries primeres per al guerra] 
- Conquereixen, País Basc, Cantàbria i Astúries. 

● 1r bombardeig sobre població civil [Guernica] 
● Els republicans intenten alleugerir la pressió miliat amb kes batalles Brunete i Belchite. 
↳ Batalla pel Mediterrani: dividir la zona republicana 
↳ La batalla de l’Ebre: atac republicà, reunir les dues zones republicanes [quinta del biberó] 
↳ Fi de la guerra: insurrecció Casado a Madrid; Franco exigeix rendició 
 
Tema 5. El franquisme: la postguerra [1939-1959] 
 
- 1ª ETAPA DEL FRANQUISME [1939-1959] 
 

❖ El règim franquista 
↳ Les característiques del franquisme l’any 39: 

● Concentració de poders: cap de l’estat, del govern, generalíssimo i cap del partit únic. 
● Totalitarisme: control de totes les esferes de la vida, negant drets i llibertats individuals. 
● Caràcter unitari i centralista:  

- S’aboleixen els estatuts d’autonomia i es redueixen els furs  del País Basc “traidor”. 
- Es folkloritzen les cultures de Catalunya, País Basc i Galícia. 

● Repressió sistemàtica dels vençuts i de l’oposició. 
● Censura en mitjans de comunicació, publicacions i espectacles. 
↳ Actituds socials: 

● Suport al règim: classes altes i petits i mitjans pagesos del nord d’Espanya. 
● Passivitat: les classes mitjanes,atemorides per la Revolució Social. 
● Passivitat i rebuig: sectors populars van haver d’empassar-se el seu rebuig per sobreviure. 
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↳ Les famílies del règim:Militars, falangistes, carlistes, monàrquics alfonsins i església. 
 
 

❖ El franquisme a Catalunya 
↳ Cat. era potser el territori més hostil a Franco, amb una identitat molt marcada, una societat avançada i                   
un govern autonòmic fort. 
↳ Les mesures polítiques: 

● Encara en guerra (5 abril 38), Franco aboleix l’estatut.  
● Pels càrrecs de responsabilitat, Franco escollí personatges fidels al règim procedents de la resta de               

l’estat, per la desconfiança cap als catalans. 
● Pels càrrecs menors (ajuntaments, diputacions, el Movimiento), escull a franquistes catalans sincers o             

oportunistes (excombatents, falangistes, antics lerrouxistes o de la Lliga). 
↳ La repressió dels vençuts:  

● Execució d’uns 3.500 (Companys, Peiró), 78.000 judicis militars i 60.000 exiliats definitius. 
● Depuració de treballadors de les administracions públiques (15.000 funcionaris) i entitats privades            

(universitat, banca, col·legis professionals, periodistes) 
● Confiscació de propietats de persones i entitats: desapareix el teixit associatiu del país. 
↳La repressió de la identitat catalana: 

● Castellà, únic idioma oficial; el català, dialecte d’ús familiar. En públic, sancionable. 
● S’impedeix publicació de llibres, diaris, revistes, i desapareix del teatre, radio, cine... 
● Prohibició dels símbols  
● Biblioteques i llibreries són purgades de llibres contraris a la cultura oficial. 

❖ Evolució política del franquisme [1939-1959] 
↳ Segona Guerra Mundial (1939-45) 

● 1939: neutralitat 
● Juny 40: no bel·ligerància: suport diplomàtic i material a les potències de l’eix. 
● Trobada a Hendaia: Franco demana Gibraltar, el Marroc Francès, part d’Algèria i ajuda econòmica per a entrar en el                   

conflicte quan pogués. 
● Serrano Sunyer (el “cunyadíssimo”) impulsa la División Azul per anar a lluitar contra els soviètics. 
● Octubre 43: neutralitat “estricta”. 
↳ El boicot internacional (1945-47) 

● 1945: teoria de la triple guerra. 
● Alemanya-URSS (pro Alemanya), Alemanya-Regne Unit (neutrals), EUA-Japó (pro EUA) 
● Franco presenta el seu règim com a catòlic, conservador i anticomunista; malgrat això: 
● Retirada dels ambaixadors (1946), tancament de la frontera amb França, exclòs del Pla Marshall o de la OTAN. 
↳ El reconeixement internacional (1947-59) 

● Amb inici GF, el bàndol capitalista prefereix un soci dictatorial que el perill comunista 
● 1950 reobre ambaixada.  
● 1951: nou govern de predomini nacionalcatòlic i ministres menys autoritaris. 
● 1953: concordat amb la Santa Seu i acords amb EUA. 
↳ La institucionalització del règim: la Democràcia Orgànica  

● Fuero del Trabajo (1938): regula les relacions laborals. 
● Ley Constitutiva de las Cortes (1942): òrgan deliberatiu format pels procuradors 
● Fuero de los Españoles (1945): declaració dels drets dels individus. 
● Ley del Referèndum Nacional (1945): Franco podia fer referèndums del que li semblés.  
● Ley de Sucesión (1947): una Monarquia succeiria a Franco, en la persona que triés. 

❖ L’economia fins a 1959 
↳ Efectes de la guerra: 

● La Guerra Civil va produir un enfonsament demogràfic i econòmic a Espanya. 
● El 1939, Espanya era un país malmès per la Guerra Civil, que va provocar una davallada demogràfica. 
● Una part de la indústria, de l’agricultura, de les vies de comunicació i dels mitjans de transport havien                  

patit destrosses. La producció havia caigut molt. 
● Per una altra banda, la majoria de la població no tenia prou aliments. 
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● Però al mateix temps, van ser anys d’eufòria i d’enriquiment fàcil per a alguns sectors de la societat.                  

Mentre un sector minoritari s’enriquia amb l’estraperlo (venent productes del racionament al mercat             
negre), la majoria patia carestia d’aliments. 

 
↳ Intervencionisme i autarquia 

● A la postguerra, la política econòmica del franquisme es va caracteritzar per un gran intervencionisme               
de l’Estat en la producció i distribució dels béns. 

● El règim aspirava a l’autarquia econòmica, impulsada també per l’aïllament i el boicot internacional. 
● Als primers anys del franquisme es va establir l’autarquia; es pretenia l’autosuficiència econòmica             

mitjançant el foment de la producció nacional: 
● Per fomentar el desenvolupament de la indústria, es va crear l’Institut Nacional d’Indústria i es van                

fundar empreses públiques que s’ocupaven dels sectors no rentables per a la iniciativa privada. 
↳  L’estancament de l’economia 

● L’autarquia va ser un desastre per a l’economia espanyola, que va trigar anys a recuperar el nivell                 
anterior a la guerra. 

● Les conseqüències de l’autarquia van ser molt negatives per a Espanya: les activitats econòmiques, el               
nivell de vida de la població i la renda per capita van créixer molt lentament. 

● L’agricultura i la indústria van créixer a poc a poc, el comerç amb l’exterior era mínim i l’escassetat de                   
béns de consum va durar molts anys. 

● En conseqüència, el nivell de vida i la renda per càpita espanyola no van assolir les xifres del 1936 fins                    
al 1953. 

 
- 2ª ETAPA DEL FRANQUISME [1959-1975] 
 

❖ Introducció 
↳ A finals de la dècada de 1950 van entrar al govern sectors tecnòcrates (modernitzadors propers a                 
l’Opus Dei), interessats en una política econòmica que apropés Espanya a Europa i afavorís el seu                
desenvolupament industrial. 
Aquests ministres van aportar criteris més tècnics i modernitzadors i van impulsar la reorientació del               
règim franquista. 
↳ La Falange va anar perdent protagonisme al règim i va ser desplaçada pel Movimiento Nacional. 
↳També es van elaborar noves lleis. 
↳ Es va dissenyar una nova legislació que va definir el sistema polític espanyol amb una democràcia                 
orgànica. 
↳ Per assegurar la continuïtat del règim de Franco, les Corts franquistes, el 1969, van acceptar el príncep                  
Joan Carles de Borbó com a successor del cap d’Estat a títol de rei.  

❖ La liberalització econòmica i el creixement econòmic 
↳ 1959, el Pla d’Estabilització: 

● Estabilització de l’economia: Augment tipus d’interès, es limiten els crèdits bancaris i es congelen els               
sous per frenar inflació. 

● Liberalització interior de l’economia:S’elimina el control estatal sobre la producció i el comerç, així com               
els preus fixos. 

● Liberalització exterior de l’economia: Gran reducció aranzels i es permet la inversió estrangera;             
devaluació d’un 50% de la pesseta. 

↳ Les transformacions econòmiques: 
● El creixement econòmic serà constant fins a 1973. 
● Arriben inversors internacionals buscant mà d’obra barata i poca regulació fiscal i ambiental. 
● La productivitat es multiplica en poder comprar nova tecnologia a l’estranger. 
● La producció augmenta en poder vendre a preu de mercat. 
↳ En la indústria: serà el motor de l’economia (creixement 10 % anual) 

● Diversificació i modernització de la producció en metal·lúrgia, química, alimentació, naval... 
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● A Cat., destaca l’augment de la metal·lúrgica, farmacèutica, petroquímica de Tarragona i les nuclears. 
● Seguirà concentrada a Cat., País Basc o Madrid, però es creen Pols de Desenvolupament per intentar                

pal·liar les desigualtats territorials.  
 
↳ En l’agricultura: 

● S’acaba el Proteccionisme: s’ha de competir en el mercat internacional. 
● Modernització agrària: la Revolució Verda. 
● Canvis en les explotacions: la millora econòmica genera demanda de productes ramaders i             

hortofrutícoles 
↳  En serveis: 

● Boom turístic 
● Auge comerç; exportacions de béns d’equip i automòbils superen minerals i productes agrícoles. 
● Boom construcció i emigració rural 
● Auge sector bancari: per a finançar inversions 
↳ Resultats: llums i ombres 

● Increment renda/càpita del 40%  
● Gran dèficit comercial compensat pel turisme. 
● Creixement fràgil: depèn de factors externs (energia barata o el volàtil flux de capitals) 
● Persistent dèficit en educació i investigació 
● Absència d’una política fiscal progressiva. 

❖ Els canvis demogràfics i socials 
↳ La millora de les condicions de vida va provocar un augment de la natalitat i una disminució de la                    
mortalitat, que van produir un fort augment de la població espanyola durant la dècada de 1960. 
↳ A Catalunya, el component més important d’aquest creixement demogràfic va ser l’arribada d’un gran               
nombre d’immigrants procedents de zones rurals peninsulars. 
↳ Prop de dos milions d’espanyols van emigrar a Europa, i gairebé quatre milions es van desplaçar, a                  
l’interior del país, des de les regions agrícoles cap als nuclis industrials. 
- L’allau d’immigrants va comportar el creixement caòtic i desordenat de moltes ciutats. 
- Uns dos milions d’espanyols van haver d’emigrar a l’estranger, cap a països que necessitaven mà                
d’obra. 
↳ Va créixer la població urbana i industrial, i va disminuir la dedicada a l’agricultura. Es va consolidar la                   
classe mitjana, i es va imposar un certa societat de consum. 
- El millorament del nivell del de vida. La mecanització agrícola i la industrialització van produir un gran                  
creixement de la població urbana dedicada a la indústria i als serveis. 
- La modernització de l’economia va originar també el creixement de la classe mitjana. L’increment de la                 
renda va fer que les famílies poguessin adquirir béns de consum. 
- Una societat més oberta. Els avenços econòmics, l'arribada del turisme, l’obertura de fronteres i els                
viatges van permetre als espanyols tenir contacte amb l’exterior. Això va produir canvis en la mentalitat                
dels espanyols, i a poc a poc es va anar estenent un ampli moviment a favor de la democratització. 
↳ El franquisme va saber interpretar en certa manera alguns dels canvis socials i va elaborar una                 
legislació social i educativa més adaptada a la nova realitat. 
↳ La nova orientació política i econòmica del règim franquista es va reflectir en algunes lleis que van                  
millorar el nivell de benestar de la societat espanyola: 

❖ Reformisme sense llibertats 
↳ Part del règim s’oposa a les reformes: el 1969, els conservadors de Carrero Blanco imposen un govern                  
tecnòcrata monocolor expulsant als ministres oberturistes (Fraga) 
↳ L’església es va separant del règim: 

● El Concili Vaticà II modernitza l’església 
● El país es laïcitza, la seva influència decau, baixen les vocacions i els capellans joves són progres. 
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❖ L’antifranquisme 

↳ L’oposició política: 
● PCE: amb Dolores Ibàrruri i Santiago Carrillo té una gran presència entre els obrers.  
● Oposició Moderada: monàrquics, democratacristians, liberals i dissidents del règim.  
● Al País Basc, malgrat que l’hegemonia política pertany al PNB, neix ETA (1959): Organització              

nacionalista que s’escindeix entre un sector polític (socialitzant) i un més militar.  
● PSOE: al Congrés de Suresnes (1972) Felipe González obté el control del partit per davant de la                 

direcció de l’exili. 
↳ El moviment obrer: 

● A partir dels 60’s els conflictes laborals es multipliquen 
● El règim respon a les vagues (que són il·legals) amb simple repressió policial. 
● L’èxit en les eleccions sindicals del 1966 fa que s’accentuï la repressió contra els seus dirigents. 
● Neix Unió Sindical Obrera (d’inspiració cristiana) i perviu la UGT, mentre la CNT llangueix. 

↳ Protestes estudiantils: als 60’s es creen nous sindicats universitaris que s’enfronten al règim.  
↳ Protestes ciutadanes: 

● Proliferen institucions que denuncien el règim. 
● Les Associacions de veïns són nous focus d’activisme per denunciar les mancances en equipaments. 

↳ A Catalunya: 
● A nivell cultural: la major tolerància del règim permet la represa cultural. 
● A nivell polític: Persisteixen partits de la II República i se’n creen de nous 

- Assemblea de Catalunya (1971): entitat que agrupa partits, sindicats i altres organitzacions per a               
fomentar la unitat d’acció antifranquista.  
- Consell de Forces Polítiques de Catalunya (1975): agrupa la majoria de forces polítiques d’oposició 

● A nivell obrer: vagues constants des de finals dels 60’s en molts sectors 
● Al camp: creació de la Unió de Pagesos (1974). 

 
Tema 8. La transició 
 
- TEMA 15. TRANSICIÓ, DEMOCRÀCIA I AUTONOMIA 
 

❖ Introducció 
↳ A Catalunya i a Espanya, al llarg de les darreres dècades s’han recuperat les llibertats democràtiques,                 

hi ha hagut una descentralització de l’Estat i s’ha configurat un país modern. 
↳ Aquests objectius s’han aconseguit per mitjà d’una sèrie de reformes legislatives: reformes polítiques,              

reformes en l’organització territorial i mesures socials i econòmiques. 
❖ La transició cap a la Democràcia (1975-78) 

↳ Després de la mort de Franco, el novembre del 1975, Joan Carles I va jurar el seu càrrec com a rei                      
d’Espanya, amb la voluntat de promoure un canvi polític. 
↳ Però el nou govern, presidit per Arias Navarro, es va mostrar incapaç de dur a terme reformes                  
democràtiques i el rei va forçar la seva dimissió. 
↳ El juliol del 1976 va ser nomenat nou president del govern Adolfo Suárez, un polític oberturista que va                   
iniciar el camí legal per desmantellar el franquisme. 
↳ El govern va buscar el suport de l’oposició, que va acceptar una reforma pactada. 
↳ El 1976 es va aprovar la Llei per a la Reforma Política, que establia la sobirania popular i unes Corts                     
elegides per sufragi universal, i el 1977 es van celebrar les primeres eleccions lliures. 
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↳ Eleccions del juny de 1977:  

● El nou govern d’UCD va marcar una política de consens i va emprendre mesures urgents: 
– Es va plantejar la redacció d’una Constitució democràtica: es va nomenar una ponència, en la qual                 
estaven representades totes les forces parlamentàries, que va redactar una Constitució.  
– Es va abordar la crisi econòmica: es van firmar els Pactes de la Moncloa amb l’objectiu d’estimular la                   
recuperació de l’economia. 
– Es va realitzar una reforma fiscal progressiva per incrementar els ingressos de l’Estat. 
– Es va decretar una segona amnistia per als presos polítics. 

❖ La constitució i les autonomies 
↳ Elaborada i aprovada per les Corts, va ser ratificada en referèndum, el 6 de desembre de 1978 i va                    

entrar en vigor el 29 de desembre. 
↳ Els trets essencials de la Constitució de 1978 són: 

- Defineix Espanya com un Estat social i democràtic de Dret, organitzat en una monarquia               
parlamentària. 
- Declara que la sobirania resideix en el poble i garanteix els drets i llibertats fonamentals. 
- Recull la divisió de poders.  
- Reconeix l’existència de nacionalitats i regions, que es poden constituir en Comunitats Autònomes. 

❖ L’etapa del consens polític [1977-1982] 
↳ Partits molt diferents, sindicats i patronals promouen la democràcia i tracten els temes urgents.  
Era complicat pel context extrem que dèiem, i específicament a nivell econòmic hi havia una crisi                
internacional (“Crisi Petroli”). 
↳ Pactes de la Moncloa (oct. 77): inclou aspectes políticojurídics i aspectes econòmics.  

❖ La crisi del govern UCD 
↳ Després que va ser aprovada la Constitució, el 1979 es van celebrar eleccions generals, que van ser                  
guanyades per la UCD. 

● Aquell any hi va haver també eleccions municipals. Va triomfar la UCD. 
● Aquesta segona etapa de govern de la UCD va estar marcada per la fi del consens parlamentari i per                   

les dificultats per governar. 
● El descens de vots de la UCD a les eleccions municipals es va veure agreujat pels resultats de les                   

eleccions autonòmiques al País Basc i a Catalunya (1980), on va retrocedir. 
↳ Davant la crisi d’UCD, els socialistes van promoure una moció de censura contra Suárez, que va                 
dimitir com a president del govern i va ser substituït per Calvo Sotelo. 

● Però el 23 de febrer de 1981, mentre es desenvolupava al Congrés la investidura del nou president, es                  
va produir un intent de cop d’Estat que pretenia restringir la democràcia. 

● El tinent coronel Tejero va ocupar la cambra i va mantenir segrestat el govern durant gairebé tot un dia. 
❖ L’etapa socialista [1982-1996] 

↳ El PSOE va guanyar les eleccions el 1982 i es va nomenar Felipe González president del govern. 
● El PSOE pretenia unir la idea d’un canvi polític i de reformes socials amb una imatge de moderació. 
● Aquestes eleccions van suposar un canvi respecte a les forces de la transició. La UCD va anar                 

desapareixent. 
● El PCE, per la seva banda, també va rebre un notable descens electoral, i la principal oposició va                  

passar a ser Alianza Popular (més endavant, PP). 
↳ Les reformes socialistes 

● La lluita contra la crisi 
● Incrementar els serveis públics i les prestacions. 
● Política interior i internacional 
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