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RESOLUCIÓN EXAMEN HISTORIA DE ESPAÑA CONVOCATORIA ORDINARIA 

ISLAS BALEARES 2021 

PART TEÒRICA (7 punts). Desenvolupau dos (i només dos) dels temes següents: 

1r. El reformisme borbònic: el regnat de Carles III (1759-88).  

Carles III va ocupar el tron d’Espanya després de la mort del seu germà Ferran VI l’any 1759. Quan fou 

cridat per cenyir-se la corona espanyola, als quaranta-quatre anys, gaudia d’una àmplia experiència 

de govern, primer com a duc de Parma i Plasència (1731-1735) i després com a rei de Nàpols (1734-

1759).. 

L’enfocament prioritari de la seua política interna fou la consolidació i l’aprofundiment de l’autoritat 

del monarca (regalisme) davant altres grups de poder dins l’organització de l’Estat, seguint el camí 

encetat pels seus avantpassats borbons. Els dos eixos cabdals d’aquesta política foren: en primer lloc, 

la substitució de la noblesa territorial, pròxima als nuclis de poder durant els regnats dels Àustries, per 

un altre tipus de noblesa més especialitzada i amb els coneixements necessaris per dirigir la gran 

quantitat de reformes projectades per al conjunt del país. Aleshores aparegueren els que 

posteriorment varen ser anomenats polítics de carrera com Squillace, Grimaldi, el comte d’Aranda, el 

comte de Floridablanca o el comte de Campomanes, tots ells amb mentalitats semblants a les dels 

equips de govern francesos i italians, molt més lligades a la monarquia com a institució. 

 

Dins les mesures preses en aquesta línia hi destaquen les reformes dels diferents Consells d’Estat, que 

foren o bé suprimits o bé neutralitzats, a excepció del Consell de Castella, sobre el que es reuní una 

gran part de les decisions executives després de la seua reorganització, que permeté, entre d’altres 

coses, la incorporació de naturals de la Corona d’Aragó als càrrecs més importants, així com l’ascens 

d’alguns membres pertanyents a la petita noblesa, encarregada fins llavors de les administracions 

municipals i dels tribunals. A la presidència d’aquest consell els eclesiàstics i els juristes foren subtituïts 

per militars d’alta graduació. 

En segon lloc, l’afebliment del control polític de l’Església, que fins llavors havia nodrit els principals 

càrrecs dels consells de govern, mitjançant els homes preparats als col·legis majors religiosos. 

L’expulsió dels jesuïtes l’any 1767 fou la mesura més important presa en aquest sentit. D’altra banda 

l’Església posseïa aleshores un 15% dels recursos econòmics generats per tot el país, i era una 

organització paral·lela dins l’Estat, òbviament massa forta per als que defensaven el poder absolut del 

rei. El concordat firmat amb el Papa, l’any 1753, donava el control dels assumptes temporals de 

l’Església al monarca. Arran d’això començaren un seguit de mesures que impediren l’acumulació de 

més poder econòmic: es va controlar la creació de nous monestirs, convents i seminaris, i, més 

endavant (1798), es va prohibir la cessió de llegats a l’Església i als hospitals. 
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A la política exterior, els esdeveniments produïts durant el regnat de Carles III impediren de mantenir 

la línia política establerta pel seu germà Ferran VI. L’anomenat Tercer Pacte de Família (1761), signat 

amb el rei de França, obligà Espanya a intervenir directament en els conflictes entre aquell país i 

Anglaterra, a la guerra dels Set Anys, de la qual resultà la pèrdua de Florida i el manteniment, per part 

dels anglesos, a Menorca i a Gibraltar. 

En l’àmbit regional es dugueren endavant algunes mesures que feren minvar el poder dels funcionaris 

locals i municipals, adaptats a la nova organització política sorgida arran dels decrets de Nova Planta, 

fets efectius des de les primeres dècades del segle, als antics regnes de la Corona d’Aragó. Entre 1760 

i 1766 es creà la Contaduría General de Propios y Arbitrios, a fi de definir el que havia de ser la principal 

reforma il·lustrada: alliberar el comerç de queviures i l’activitat econòmica general del poder 

oligàrquic de les autoritats locals.  

Pel que fa a Eivissa i Formentera es produïren algunes novetats de gran importància històrica durant 

el regnat de Carles III. Sens dubte les més importants foren la instauració del bisbat (1782), amb un 

primer titular, Manuel Abad y Lasierra , clarament lligat a les idees reformadores dels il·lustrats, així 

com, el mateix any, l’atorgament del títol de ciutat a la vila d’Eivissa. De fet el reformisme il·lustrat era 

present a Eivissa des de 1762 quan fou anomenat governador de l’illa el comte de Croix. Una vegada 

confirmada la seua efectivitat, a partir de 1764, es posaren en marxa algunes de les mesures típiques 

del que podria anomenar-se programa econòmic il·lustrat: plantada d’arbres i adopció de cultius 

alternatius als tradicionals, amb gratificacions a partir d’un nombre d’arbres plantats, conducció 

d’aigües i abastiment de la vila, així com una millora i institucionalització d’un estudi general a la 

residència de la Companyia de Jesús. Els nomenaments de Croix, Abad y Lasierra i Eustaquio de Azara 

són els millors exemples de l’efectivitat del regalisme que permeté a Carles III posar personatges del 

seu gust al capdavant de les institucions més importants.  

Així començà a Eivissa un regnat que portaria a les illes molts de canvis; un dels més importants va ser 

l’atorgament per part de Carles III de la categoria de ciutat a la que fins aleshores havia estat vila 

d’Eivissa, mitjançant un privilegi signat a El Escorial el 22 d’octubre de 1782. El motiu principal de la 

concessió, tal i com consta al document, era que d’aquesta manera Eivissa pogués ser seu del nou 

bisbat, gràcia concedida per butla del papa Pius VII el 30 d’abril d’aquell mateix any. Aquest fet 

comportà, també, que les illes deixassin de pagar un impost, la Media annata. El 4 de febrer de 1789 

es rebé a l’illa la notícia de la seua mort.  
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2n. El Sexenni Democràtic (1868-74). Concepte, característiques i etapes: la revolució de 1868 i el 

govern provisional (1868-70), la monarquia d’Amadeu de Savoia (1871-73) i la Primera República 

(1873-74).  

EL SEXENNI DEMOCRÀTIC 1868/74 

El sexenni democràtic, s’hi arriba per l’esgotament i la impopularitat de les forces polítiques del 

moderantisme i de la pròpia monarquia d’Isabel II, que va coincidir amb la primera gran crisi 

econòmica del capitalisme espanyol. Sectors marginats del poder van presentar un programa de 

democratització de la vida política i de recuperació econòmica, mitjançant l’orientació del capitalisme 

espanyol vers la liberalització interior i l’obertura exterior. 

Aquesta etapa va ser un parèntesi d’àmplies llibertats i els sectors d’esquerres (republicans i 

obreristes) van poder-se expressar obertament i assolir un cert protagonisme. 

  

1.- La revolució de setembre 1868. 

  

El 18 de setembre de 1868 es produeix el pronunciament dirigit pel brigadier Topete contra Isabel II. 

S’iniciava així la revolució de “La Gloriosa”. La revolució es va anar extenent. En moltes ciutats les 

classes populars van constituir Juntes revolucionàries de govern que reivindicaven l’abolició de la 

monarquia d’Isabel II i l’establiment d’un règim democràtic. 

Aquesta revolta va implicar l’exili d’Isabel II. 

  

1.- El govern provisional 

  

Es va crear un govern provisional dirigit pel general Prim. Suposa l’inici d’una nova etapa de la vida 

política espanyola. Es van proclamar diferents decrets que regulaven la llibertat d’ensenyament, 

d’impremta, de reunió, d’associació, tolerància religiosa etc 

Es van dissoldre les Juntes i es van convocar eleccions per sufragi universal masculí a Corts 

constituients per al gener de 1869. 

Les Corts van elaborar una nova constitució (juny 1869) que indubtablement va ser la més 

democràtica de les promulgdes fins aleshores. La nova Constitució es declarava monàrquica, però no 

reconeixia a la Corona pràcticament cap poder d’intervenció en el procés polític. Acceptava un ampli 

ventall de llibertats públiques i reconeixia per primer cop la llibertat de cultes, però no la separació de 

l’Església i l’Estat. 
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2.- La monarquia democràtica 

 El candidat que fou elegit per ser rei fou el príncep Amadeu de Savoia. 

Representa una monarquia clarament parlamentària on el poder polític reial era clarament limitat. 

Problemes que va haver d’afrontar: 

• divisió de les forces polítiques que li donaven suport partits d’oposició conspiraven contra la 

monarquia (monàrquics isabelins, carlistes, republicans) 

• manca de suport de l’Església 

• esclat de la guerra carlina 

• enfortiment de l’aixecament cubà (guerra dels 10 anys) 

• mort del general Prim 

• crisi econòmica 

• poc suport popular i militar 

 L’11 de febrer de 1873, el rei va abdicar. El seu regnat havia durat a penes dos anys. Aquell mateix 

dia es va proclamar la República espanyola. 

  

3.-La Primera República (1873-74) 

  

La república va ser rebuda amb gran entusiasme per les masses republicanes, que es van llançar al 

carrer per fer realitat les aspiracions de canvi. Es van constitutir Juntes revolucionàries per desplaçar 

les administracions monàrquiques. Es van produir ocupacions de terra per part dels pagesos en 

especial a Andalusia i els obrers van exigir una orientació social al nou govern. 

En realitat es va produir de seguida una separació entre l’entusiasme popular i les seves reivindicacions 

socials i de canvi i la voluntat política del nou govern que va voler respectar els compromisos adquirits 

amb les Corts monàrquiques. 

El maig del 1873 es produeixen eleccions. El partit federal té una important victòria, però en realitat 

els republicans estaven desunits i mancats d’un ampli suport popular real. 

El nou president fou Francsec Pi i Margall que va dirigir l’intent de construir un nou Estat de caràcter 

federal el qual es va palesar en l’elaboració d’un projecte de Constitució que declarava l’organització 

federal de la República. 

No obstant la República no va ser capaç de dotar el seu règim d’establitat. Els successius governs 

republicans no van tenir l’estabilitat necessària per a poder governar. Un dels motius fou la divisió dins 

del partit entre la dreta (Castelar), el centre (Pi i Margall) i l’esquerra coneguts com intransigents. 
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Els pocs mesos que va durar la República no va permetre que s’iniciés cap procés reformista tot i que 

es van aprovar la presentació d’una colla de projectes de caràcter social que volien entre altres coses 

pal·liar les diferències de la propietat, acabar amb els últims residus del Règim Senyorial etc. 

Altres problemes importants que va haver d’afrontar van ser: 

• La Guerra de Cuba 

• La repressa del conflicte carlí 

• La insurrecció cantonalista 

  

El manifest de Sandhurst, signat pel príncep Alfons, oferia a l’opinió pública una proposta de règim 

monàrquic, que tot i defensant l’ordre social garantís un funcionament liberal de les institucions. 

Cánovas del Castillo, havia aconseguit agrupar al voltant de la causa alfonsina els vells partits isabelins, 

molts dels revolucionaris del 68 i la majoria de l’exèrcit. 

 

3r. La Restauració Borbònica. Concepte i característiques del sistema polític canovista: el torn de 

partits i el caciquisme. La Constitució de 1876.  

El sistema polític canovista 

El 31 de desembre de 1874, el general Martínez Campos va proclamar, a Sagunt, el príncep Alfons de 

Borbó rei d'Espanya, amb el suport de tot l'exèrcit. Aquesta proclamació significava la restauració de 

la monarquia borbònica a Espanya i la recuperació del control del poder per part de les classes 

conservadores. 

El nou règim, dissenyat per Cánovas del Castillo, pretenia posar fi al protagonisme dels militars, tenia 

un caràcter conservador i es fonamentava en un sistema parlamentari liberal, però poc democràtic. 

A diferència de la monarquia isabelina es tractava d'un règim civil. La monarquia s'havia de 

fonamentar en dues forces polítiques -els partits dinàstics- que es complementessin i equilibressin 

(Partit conservador i Partit Liberal), evitant la intervenció dels militars (el pronunciament despareix 

com a via d'accés al poder) i deixant fora del sistema les altres forces polítiques. 

La Constitució de 1876 

El marc teòric ideat per Cànoves va ser la Constitució de 1876. És una mostra clara del liberalisme 

doctrinari, caracteritzat pel sufragi censatari (5% població ) i la sobirania compartida entre rei i corts; 

per tant, 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. 
 

Frau electoral i caciquisme 
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El sistema del torn pacífic es va poder mantenir durant més de 20 anys gràcies a la corrupció electoral i 

a la utilització de la influència i del poder econòmic dels cacics. El caciquisme va ser un fenomen que 

es va donar arreu d’Espanya, però sobretot a Andalusia, Galícia i Castella. 

L’adulteració del vot va constituir una pràctica habitual a totes les eleccions i es va aconseguir per 

mitjà del sufragi censatari, el pes electoral més gran dels districtes rurals, més fàcilment manipulables, 

davant dels urbans i, sobretot, gràcies a les trampes electorals (tupinada). El triomf del partit que 

convocava les eleccions era convingut prèviament i s’aconseguia falsejant els resultats. 

El conjunt de trampes electorals es coneix com a tupinada. A tall d'exemple: falsificació del cens 

(incloent-hi persones mortes o impedint el vot de les vives), manipulació d'actes electorals, compra 

de vots, amenaces a l’electorat amb coaccions de tota mena, fins i tot amb l'ús de la violència, etc. 

Fos quin fos el tipus de sufragi, les eleccions mai no van ser transparents. Els dos partits dinàstics feien 

torns mitjançant el caciquisme electoral. 

 

4t. La Segona República: breu definició. El Bienni Conservador o Radicalcedista (novembre de 1933 

- febrer de 1936).  

Període de la història de l'estat espanyol que comença el 14 d'abril de 1931, amb la proclamació de la 

República a Barcelona i a Madrid. Acaba l'1 d'abril de 1939, data en què la guerra civil iniciada el 18 de 

juliol de 1936 finalitzà amb la victòria de Franco i del govern de Burgos i la instauració, sobre la totalitat 

del territori de l'estat, d'un nou règim: el franquisme. 

Bienni Conservador o Radicalcedista: 

Nom amb el qual és designat el període de la Segona República Espanyola comprès entre les eleccions 

legislatives del novembre del 1933, que donaren una majoria a la dreta, enfront d'una esquerra 

dividida, i les eleccions del 16 de febrer de 1936, en què triomfà el Front Popular. El període és 

caracteritzat per la coalició governamental formada pels republicans d'Alejandro Lerroux i els 

elements majoritaris en el parlament de la CEDA, que practicà una política reformista de l'anterior 

legislatura de centre-esquerra. Algunes de les lleis promulgades anteriorment foren modificades, 

suspeses o anul·lades de fet. La reforma agrària fou interrompuda, i una moderada reforma 

preconitzada pel ministre demòcrata-cristià, Manuel Giménez Fernández, fou combatuda pels grans 

propietaris agrícoles. Molts salaris foren reduïts a la quantia d'abans de la proclamació de la república 

i nombrosos camperols foren acomiadats. El fet que al Principat de Catalunya continués en el poder 

el govern autònom de la Generalitat, de significació esquerrana, originà una tensió creixent entre 

aquest govern i el govern central de Madrid, de centre-dreta. Les eleccions municipals catalanes 

confirmaren la victòria dels republicans d'esquerra al Principat, on la Generalitat continuà la seva 

política reformista, especialment amb l'aprovació de la llei de Contractes de Conreu, que el tribunal 
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de garanties constitucionals declarà inconstitucional, a demanda del govern central, i que el parlament 

català tanmateix tornà a aprovar. Aquests fets determinaren que el Principat de Catalunya durant 

aquest període fos denominat «el baluard de la República». La insurrecció de l'octubre del 1934 a 

Catalunya i a Astúries, amb la repressió que se'n seguí, accentuà encara més el caràcter reaccionari 

del govern central. Com a conseqüència d'aquesta insurrecció, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya fou 

suspès, i hom n'intentà la modificació i àdhuc l'anul·lació. El govern de la Generalitat, empresonat i 

condemnat, en lloc d'ésser substituït per un nou govern autònom designat pel parlament de 

Catalunya, fou substituït per un governador general, nomenat pel govern central. L'escàndol de 

l'anomenat estraperlo contribuí també al desprestigi d'aquell període. 

Conservadorisme 

Ideologia i actitud que defensa les institucions vigents, en oposició a la idea de canvi social. Proclamant 

l'estabilitat dels sistemes com a condició de possibilitat d'una conducta ètica i d'una llibertat 

responsable, canonitza la propietat privada, estableix la religió i el sentiment nacional com a elements 

d'unitat social i refusa la pretensió d'una societat igualitària. 

Reacció 

Actitud de tipus regressiu, tradicionalista o conservador davant una situació político-social, religiosa o 

artístico-cultural progressiva, renovadora o àdhuc revolucionària. En aquest sentit específicament 

pejoratiu la reacció és propugnada pels sectors o individus que hom coneix com la dreta, la ideologia 

dels quals ha estat definida com a conservadora per tal com defensa l'estructura jeràrquica de les 

classes socials i s'oposa a tota mena de canvi o reforma que comporti una minva dels privilegis de les 

classes dominants. Històricament una tal reacció ha estat encoratjada pels sectors més tradicionals i 

immobilistes tant de l'església com de l'exèrcit. 

 

PART PRÀCTICA (3 punts). Feu un (i només un) dels comentaris següents:  

Comentari 1: comentau el text que trobareu a continuació, fent referència als aspectes següents:  

1r. Definiu breument la guerra del Francès o guerra de la Independència.  

La Guerra del Francès (també coneguda com a Campanya d'Espanya, Guerra de la Independència 

Espanyola, o Guerra Peninsular) fou un conflicte bèl·lic entre Espanya i el Primer Imperi Francès que 

s'inicià el 1808 amb l'entrada de les tropes napoleòniques, i que conclogué el 1814, amb el retorn 

de Ferran VII d'Espanya al poder. Fou provocada per la pretensió de Napoleó d'instal·lar el seu 

germà Josep Bonaparte en el tron espanyol després de les abdicacions de Baiona.  
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2n. Què varen ser les Corts de Cadis?  

Les Corts de Cadis és com es coneix l'Assemblea constituent inaugurada a San Fernando el 24 de 

setembre de 1810 i posteriorment traslladada a Cadis (Andalusia) fins a 1814 durant la Guerra del 

Francès. 

 

3r. Explicau les característiques del sistema polític establert amb la Constitució de 1812.  

 La constitució de 1812 establia la sobirania en la Nació (no ja en el rei), la monarquia constitucional, 

la separació de poders, la limitació del rei, el sufragi universal masculí indirecte, la llibertat 

d'impremta, la llibertat d'indústria i el dret de propietat, entre altres. El text establia que la religió de 

la nació espanyola és la catòlica i prohibia de manera expressa l'exercici de qualsevol altra. 

 

Comentari 2: comentau el text que trobareu a continuació, fent referència als aspectes següents:  

1r. En quin context històric es va elaborar la Constitució espanyola de 1978 i quines foren les seves 

característiques essencials?  

La Constitució de 1978 es va elaborar durant el període de Transició Democràtica, és a dir, el període 

en el qual Espanya va deixar enrere el regim feixista.  

A cada institut  o cada mestre remarca més o menys importància als articles o reformes d’aquest text 

legal. És per això que us deixo un enllaç directe a la viquipèdia per a que vosaltres mateixos veieu les 

reformes, qualsevol dubte podeu escriure’m un mail o fer videotrucada! 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3_espanyola_de_1978 

 

2n. Explicau, de manera més específica, el model territorial establert a Espanya arran de l’aprovació 

d’aquesta constitució. Al·ludiu, en particular, al cas de les Illes Balears.  

Segons l’article 3 de la Constitució de 1978; “garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades 

y regiones que integran la solidaridad entre ellas”.  

Gràcies a la transició regressen els ànims autonomistes a les Illes Balears i finalment al 1983 es aprovat 

un Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.   
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PART TEÒRICA (7 punts). Desenvolupau dos (i només dos) dels temes següents: 

OPCIÓ B  

1r. La monarquia hispànica dels Àustria o Habsburg (segles XVI i XVII): concepte. El govern i les 

institucions de la monarquia.  

La monarquia dels Habsburg va regnar a la Monarquia Hispànica entre els segles XVI i XVII. La dinastia 

es va iniciar amb el regnat de Carles I, fill de Joana la Boja i Felip I, i nét dels Reis Catòlics, i va acabar 

amb la mort de Carles II sense descendència. La monarquia dels Àustries no va ser mai un Estat unitari, 

si no que va triomfar la concepció federal o confederal i la monarquia Hispànica va continuar sent un 

aglomerat de regnes i territoris que tenien en comú una mateixa monarquia. Cada regne mantenia les 

seves pròpies lleis, institucions, moneda, sistema tributari i usos i costums civils. Ara bé, malgrat 

aquest equilibri aparent, la diferència de pes a favor de Castella va originar una castellanització 

creixent. A més, l’establiment de la capitalitat a Madrid per Felip II el 1561 i el fet que els monarques 

de la dinastia governassin des de Castella reforçava la primacia política d’aquest regne dins la 

monarquia. El model dels primers Àustria era el de la monarquia autoritària, forjada durant el regnat 

dels Reis Catòlics, tot que al llarg del segle XVI i XVII va evolucionar cap a formes més absolutistes. Fou 

però un absolutisme incomplet, ja que els regnes de la Corona d’Aragó continuaven blindats per al 

seva malla de furs i privilegis que entrebancaven l’acció del rei i dels seus representants. La política 

centralista dels Àustries va acabar per generar nombrosos conflictes jurídics per contrafurs a la Corona 

d’Aragó i en altres estats. El rei governava Castella mentre els virreis els representaven als territoris 

de la Corona d’Aragó, Itàlia i Amèrica. A Flandes i al ducat de Milà hi havia la figura del governadors. 

El principal instrument de la monarquia era l’exèrcit constituït per terços, unitats d’infanteria 

formades per soldats voluntaris i professionals.  

L’organització institucional dels Àustria conservava l’estructura que havien dissenyat els Reis Catòlics, 

però al llarg dels regnats de Carles I i Felip II es desenvolupà i perfeccionà. El govern era exercit pel rei, 

fonamentat en el que s’ha denominat sistema de consells. Aquests eren organismes de govern i 

assessorament, encara que les decisions les prenia el rei. Aquest sistema s’adaptà al creixement de la 

monarquia i s’augmentà el nombre de consells per abraçar els nous territoris. Consells territorials: -  

• Consell Reial: després de 1495 s’anomenava Consell de Castella. Competències: controlava els 

corregidors, actuava com a tribunal superior de justícia, nomenava càrrecs militars i executava 

concessions reials.  

• Consell d’Aragó: la va crear Ferran el Catòlic per servir d'enllaç amb els diferents territoris. 

Competències: exercia de tribunal suprem de justícia, nomenava càrrecs, greuges, etc. 
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• Consell de Navarra (1512): creat durant l’època de Ferran el Catòlic. - Consell d’Índies (1534): 

es va crear durant el regnat de Carles I per encarregar-se dels assumptes relacionats amb 

l’imperi colonial.  

• Consell d’Itàlia (1558): creat per Felip II. Es va segregar del Consell d’Aragó, el Consell de 

Portugal (1581) i el Consell de Flandes (1588). 

 

2n. El Regnat de Ferran VII (1814-33). Concepte i etapes: restauració de l’absolutisme (1814-20), 

Trienni Liberal (1820-23) i Dècada Ominosa o Dècada Absolutista (1823-33).  

 

El regnat de Ferran VII (1814-1833) es caracteritza per la lluita entre absolutistes i liberals. 

Absolutisme 

Sistema polític en què el governant o la institució que exerceix les funcions de govern no té limitacions 

de tipus jurídic. Bé que no sempre ha adoptat formes monàrquiques, la forma més usual de 

l'absolutisme ha estat la monàrquica, com la dels segles XVII i XVIII. No hi ha un cos unificat de doctrina 

de l'absolutisme. Hobbes, el pensador més important d'aquest corrent, basà la seva concepció sobre 

un individualisme laic i utilitari i una concepció pessimista de la condició humana, que ve a justificar la 

necessitat d'un ordre polític per submissió. Bossuet fonamentà l'altre corrent important de 

l'absolutisme en la tradició i en la providència. Amb l'accessió del liberalisme, aquest corrent remarcà 

l'aspecte de tradició (Joseph de Maistre, Louis de Bonald) i originà el tradicionalisme modern. 

L'absolutisme parteix de la creença que aquell qui exerceix el poder exerceix la sobirania total (i hom 

identifica així rei amb sobirà). De tota manera, el poder reial no fou mai completament absolut perquè, 

a part les limitacions de fet, les corts o parlaments imposaren unes certes limitacions (en l'aspecte 

fiscal, especialment). 

L'absolutisme és, també, la doctrina que propugna, defensa i justifica el sistema polític absolutista. 

 

Liberalisme 

Doctrina i sistema que defensen la llibertat política i econòmica com a dret per a tots els homes. 

Al segle XIX els partidaris del liberalisme polític es basaren en unes formes democràtiques de govern: 

creació de parlaments, dret al vot, igualtat davant la llei, llibertat de premsa, d'associació, de creences, 

etc. Doctrina política sorgida de la Revolució Francesa i difosa ràpidament per tot Europa durant la 

primera meitat del segle XIX, que defensa la llibertat individual, el règim constitucional, la divisió de 

poders, la sobirania nacional, la participació ciutadana en l'activitat política i la llibertat econòmica. 

Durant la primera meitat del segle XIX, el liberalisme s'escindí en dues branques: el liberalisme 

moderat o doctrinari (de signe burgès i estès durant les revolucions de 1830), defensor de la 
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monarquia constitucional, el sufragi censatari, la sobirania nacional, la llibertat de premsa i la igualtat 

jurídica; i el liberalisme radical o democràtic (més popular i estès durant les revolucions de 1848), 

defensor de la república, el sufragi universal, la sobirania popular, la premsa independent i la justícia 

social. D'aquesta darrera línia de pensament liberal sorgirien, més endavant, els partits democràtics. 

 

• En un primer període (1814-1820), Ferran VII restaura l'absolutisme. 

Els liberals, fortament reprimits, intenten repetidament imposar les seves idees a través de 

"pronuncia-mientos". 

• El segon període és el Trienni Liberal o Constitucional (1820-1823). 

El pronunciament de Riego força al rei a jurar la Constitució de 1812. 

• El tercer període (1823-1833) és conegut com la Dècada Ominosa. 

Es tracta d'una època de retorn de l'absolutisme, de depuració de liberals i d'oposició al rei 

per part dels sectors absolutistes més radicals. 

 

3r. La Guerra Civil Espanyola: concepte. Evolució política a la zona republicana i a la zona nacional o 

franquista.  

El conflicte entre els partidaris de les reformes i els seus opositors va esclatar el 1936, originant 

una Guerra Civil que va durar tres anys i que va finalitzar amb l’establiment d’una dictadura militar. 

La guerra va tenir diferents episodis: 

• ’avanç cap a Madrid (novembre de 1936). L’estratègia dels sublevats era avançar des del sud 

cap a Madrid i prendre la capital. Els intents successius van fracassar i van canviar de front. 

• La Batalla del Nord (abril-octubre de 1937). L'aviació alemanya va produir el bombardeig 

de Guernika i l'exèrcit franquista va ocupar Bilbao i altres zones del nord d’Espanya 

(Santander i Astúries). 

• La Batalla de l’Ebre (juliol-novembre de 1938). El 1938, les tropes sublevades van avançar 

sobre Aragó i van arribar al Mediterrani per la zona de Castelló., deixant Catalunya aïllada. Per 

impedir el progrés dels sublevats, el govern de la República va concentrar les seves forces a la 

Batalla de l’Ebre, però, després de durs combats, els republicans es van haver de replegar. 

• El final de la guerra (febrer-abril de 1939). Després de l'ocupació de Catalunya (desembre-

febrer 1939), només resistien Madrid i la zona centre. Un cop d’Estat va crear una junta a 

Madrid, que va intentar sense èxit negociar amb Franco. La guerra es va acabar l’1 d’abril. 

 

4t. El règim franquista: concepte i característiques. Suports i actituds socials. Les «famílies» del 

règim.  
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Entre 1939 i 1975, el general Franco, vencedor de la Guerra Civil, imposarà un règim dictatorial de 

caire feixista. Es tractava d'un nou règim per als vells grups dominants. El règim franquista s'assentava 

sobre un exèrcit vencedor i era recolzat pels grans terratinents, l'oligarquia industrial i financera i per 

la major part del clergat catòlic. El nou Estat es caracteritzarà per ser antiliberal, anticomunista, 

totalitari, catòlic i nacional-sindicalista. 

Característiques: 

• Totalitarisme 

Règim polític que exerceix una forta intervenció en tots els ordres de la vida d'una nació o d'un estat i 

que, sense admetre cap forma d'oposició legal, concentra la totalitat dels poders estatals en mans 

d'un grup o partit, no respectant o reduint els drets cívics i polítics i les llibertats públiques. Identificat 

sovint amb els règims extremistes de dreta o d'esquerra, s'oposa a la concepció liberal i democràtica, 

per tal com pretén d'organitzar d'una manera dictatorial la vida privada i pública de la societat. Té com 

a trets característics l'existència d'un partit únic -disciplinat, centralitzat i dotat d'un fort suport 

ideològic, sota el comandament d'un cap al qual hom atribueix un cert poder carismàtic i que controla 

l'administració i traça les directrius polítiques-, un estret control dels mitjans d'expressió i de 

comunicació, un eficaç aparell repressiu, una política exterior de caire imperialista i militarista i una 

actitud intolerant envers les comunitats nacionals existents dins l'estat. 

• Feixisme 

Ideologia política l'objectiu de la qual és la instauració d'un règim autoritari, de base corporativista, 

imperialista, racista, etc. De l'italià fascio (feix), el mot prové dels fasci di combattimento creats per 

Mussolini l'any 1919. Sistema polític implantat a Itàlia per Mussolini, poc després de la primera guerra 

mundial, caracteritzat per un nacionalisme radical que esdevingué una autèntica dictadura amb partit 

únic, censura de premsa, tribunals militars per als delictes polítics, sindicats verticals, etc. Per extensió, 

qualsevol dels règims autoritaris i nacionalistes apareguts a Europa durant l'època d'entreguerres o 

la ideologia política l'objectiu de la qual és la instauració d'un règim autoritari, de base corporativista, 

imperialista, racista, etc. El mot s'utilitza també per definir l'actitud autoritària, arbitrària, violenta, 

etc, amb què hom s'imposa a una persona o a un grup. 

autocràtics. 

• Cabdillatge 

Nom donat a la forma menys complexa de sistema polític centralitzat sota el lideratge d'un cabdill, 

generalment associada a cultures amb una base de subsistència en l'agricultura extensiva o la pesca 

intensiva. Amb una densitat de població més alta que en tribus i bandes, es caracteritza per la 

jerarquització dels individus i els llinatges. L'organització social és estratificada en rangs amb rols 

socials i professionals especialitzats. Alhora, els vincles de parentiu delimiten les diferències i les 
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distàncies entre els rangs. El poder es transmet a través d'un llinatge dominant i es conserva 

mitjançant la redistribució centralitzada dels béns per part d'un cap carismàtic, el qual controla els 

béns i els aliments que els seus seguidors són obligats a donar-li i, al seu torn, els distribueix tot 

renovant els deutes i les obligacions envers ell d'un nombre cada cop més gran d'individus. Aquest és 

el fonament i, a la vegada, la debilitat principal del seu poder. 

• Conservadorisme 

Ideologia i actitud que defensa les institucions vigents, en oposició a la idea de canvi social. Proclamant 

l'estabilitat dels sistemes com a condició de possibilitat d'una conducta ètica i d'una llibertat 

responsable, canonitza la propietat privada, estableix la religió i el sentiment nacional com a elements 

d'unitat social i refusa la pretensió d'una societat igualitària. 

• Centralisme 

Forma d'estructuració político-administrativa de l'estat consistent en la concentració dels centres de 

decisió del poder en una àrea geogràfica reduïda. 

• Nacionalisme ideològic 

Ideologia nacionalista. És una ideologia política que es refereix al concepte abstracte de nació, tot i 

que se sol confondre, i identificar, amb el concepte d'Estat. La ideologia nacionalista es caracteritza 

per una exaltació de les essències nacionals, per propugnar el retorn a les tradicions peculiars de la 

nació i per un enyorament de glòries passades, que es pretenen recuperar. 

Es tracta d'una ideologia antidemocràtica, antimarxista i antiliberal. Propugna un Estat fort, totalitari, 

que no es basi en cap majoria parlamentària, sinó en la nació, en el poble entès com a una unitat, la 

voluntat de la qual és interpretada per un líder carismàtic. Seria el cas de Mussolini a Itàlia, Hitler a 

Alemanya o Franco a Espanya. 

• Les famílies del règim franquista eren quatre:   

l'exèrcit, l'Església i la Falange, juntament amb els tradicionalistes i els monàrquics, formaven les 

anomenades famílies del règim. 

 

PART PRÀCTICA (3 punts). Feu un (i només un) dels comentaris següents: Comentari 1: comentau el 

text que trobareu a continuació, fent referència als  

aspectes següents:  

1r. Quan va tenir lloc el regnat d’Isabel II? Explicau breument les característiques del sistema polític 

establert durant aquest regnat. Indicau, en particular, quines diferències hi havia entre els liberals 

moderats i els liberals progressistes.  

http://www.rosaisabelgari.com/arxius/IsabelII.pdf 
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2n. Assenyalau què entenem per «pronunciament militar» i posau-ne algun exemple d’aquesta 

època.  

Acció que un grup militar executa contra el govern per enderrocar-lo o alterar el sentit de la seva 

política 

Un altre pronunciament reeixit va ser la rebel·lió de setembre de 1868 contra la reina Isabel II 

d'Espanya, dirigit pels generals Prim i Serrano. 

 

Comentari 2: comentau el text que trobareu a continuació, fent referència als aspectes següents:  

1r. Què va ser el cop d’estat de Primo de Rivera i com es va voler justificar? Posa-ho en relació amb 

l’evolució política i econòmica a Espanya entre 1917 i 1923.  

Diversos factors expliquen que la dictadura militar comencés a contemplar-se com una solució a la 

crisi del país entre l'alta burgesia, gran part de les classes mitjanes i l'Exèrcit: 

 

• Descontentament de l'exèrcit després del desastre d'Annual i l'afany d'evitar les 

conseqüències de l'expedient Picasso per a alguns generals importants, entre ells el general 

Berenguer. 

• Auge dels nacionalismes perifèrics i ascens de republicans i del moviment obrer. 

• El triomf del feixisme a Itàlia després de la Marxa sobre Roma el 1922 i l'ascens al poder de 

Mussolini. 

Miguel Primo de Rivera, Capità General de Catalunya, es va revoltar el 13 de setembre de 1923. El cop 

va comptar immediatament amb la comprensió i el suport del rei Alfons XIII. 

Els revoltats van declarar l'estat de guerra, la suspensió de les garanties constitucionals i la dissolució 

de les Corts. El règim de la Constitució de 1876 era substituït enmig de la indeferència popular i gairebé 

sense resistència per una dictadura militar. 

 

2n. Quines foren les principals actuacions dutes a terme pel directori militar entre 1923 i 1925?  

Amb un govern format exclusivament per militars que va prendre les mesures següents: 

 

• Suspensió (no derogació) del règim constitucional (la dictadura seria una solució transitòria): 

L'acció política dels dos anys es va encaminar a acabar amb els vells partits de la Restauració i 

el règim parlamentari. Es van dissoldre el Congrés i el Senat i es va prohibir els partits polítics 

i sindicats. 

• Militarització de l'ordre públic: l'estat de guerra es va implantar durant dos anys. L'ordre públic 

va ser una altra de les obsessions de Primo de Rivera, per a qui el moviment obrer, les accions 
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anarquistes i la delinqüència eren una mateixa cosa. Es van dictar instruccions terminants als 

governs civils per reprimir qualsevol tipus de manifestació o protesta, alhora que s'establia 

una rígida censura de premsa. D'aquesta manera, l'organització anarquista va quedar 

desarticulada. 

• Sens dubte, el gran èxit del Directori militar va ser acabar amb la guerra del Marroc. Va 

resoldre el conflicte del Marroc mitjançant el desembarcament d'Alhucemas el 1925. El 1927 

Espanya havia ocupat totalment la seva zona de protectorat. La victòria al Marroc va col·locar 

Primo de Rivera a la cimera del seu prestigi. 

 


