
TEMA 7: LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1931)
En aquest període es restaura la monarquia i s’anomena restauració borbònica o alfonsina ja
que l’últim rei que havia hagut a Espanya havia estat Amadeu I de Savoia.
El fet de que s’anomeni restauració alfonsina és degut a que durant aquest temps regna
Alfons XII, fill d’Isabel II, i quan mor s'estableix una regència de la seva dona embarassada Mª
Cristina. Quan aquesta té el fill pòstum, Alfons XIII, i aquest arriba a la majoria d’edat, esdevé
rei.

ALFONS XII “El pacificador” (1875-1885)
Era fill d’Isabel II i es casa amb Mª Cristina, amb qui té un fill, Alfons XIII, que el succeirà al tro.
És proclamat rei després d’un cop d’estat per part de Martínez Campos que finalitza amb la
Dictadura Republicana.

Durant la república, Cánovas del Castillo, que forma part del partit conservador, comença a
pensar com havia de ser el nou model polític del país ja que els anteriors havien fracassat. Es
pregunta qui havia de ser el monarca, i el candidat més favorable és Alfons XII, qui viu a
França. L’eduquen per a governar, supervisat per Cánovas del Castillo. Aquest no només
organitza la tornada d’Alfons XII a Espanya, sinó que també decideix juntament amb Sagasta,
del partit liberal, que s’estableixi un govern bipartidista.
El bipartidisme, torn de partits, torn dinàstic o torn pacífic estableix un pacte que alterna els
dos tipus de govern; conservador i liberal. Aquest canviaria mitjançant el vot (falsejant les
eleccions) i no amb cops d’estat. En aquest model mai es qüestionava la figura del rei.
El bipartidisme estalvia “alzamientos”, la població està satisfeta perquè pot votar (tot i que
els resultats no fossin necessàriament respectats). També eviten que entrin al govern grups
amb idees contràries (republicans, nacionalistes, etc.) i guanyen estabilitat evitant així les
revoltes. No és un model democràtic, ja que és fraudulent.

COM ÉS MANTÉ EL BIPARTIDISME?

- “Pucherazo”.
- Caciquisme.
- Suplantació d’identitats.
- Encasellat (en cada casella es posava el nom que havia de guanyar).
- Trencament d’urnes.
- Coacció als votants.
- Manipulació d’actes.

PARTITS FORA DEL SISTEMA

REPUBLICANS
El republicanisme està molt dividit perquè l’únic que tenen en comú els partits és que no
volen la figura del rei.



PARTITS

- Possibilisme (Castellar): és el partit més exitós en aquesta època. Tiren cap a la
banda liberal de Sagasta.

- Progressisme (Ruiz Zorrilla): defensa que s’ha de fer una revolució militar per
aconseguir el poder (com el pretorianisme del segle XIX). Són d’ideologia liberal.

- Partido Republicano Centralista (Salmerón): defensa una república centralitzada.
- Partido Republicano Federal (Pi i Maragall): defensa una república federal.

Els partits són personalistes, ja que el punt més fort que tenen són els seus líders carismàtics.
Aquests partits no tenen massa importància a nivell espanyol.

ULTRACATÒLICS
Pretenen que l’Església catòlica sigui una institució amb poder decisiu i tingui un paper
important a la política.

PARTITS

- Carlins (Vázquez de Mella): defensen un estat conservador i monàrquic federal, ja
que defensen els furs (lleis medievals pròpies d’un territori). Aquest partit està format
per gent amb algun tipus de privilegi (per exemple els pagessos grassos).

NACIONALISTES
Apareixen a Catalunya, al País Basc… Defensen un model d’estat federal, i aquesta serà
l’única característica que tindran en comú entre els partits.

SOCIALISTES

PARTITS

- PSOE (fundat per Pablo Iglesias): es funda l’any 1879. Només té representació als
llocs industrials com Madrid o Barcelona. Aquest partit serà molt recolzat per la classe
obrera.

CONSTITUCIÓ 1876
És redactada durant la restauració alfonsina, concretament durant el primer període. En
aquest moment el president del govern és Cánovas del Castillo.
El bipartidisme de l’època no coincideix en aspectes com ara la confessionalitat de l’estat, la
divisió de poders o el sufragi/sobirania. Per aquest motiu, la constitució ha de tenir aspectes
conservadors i aspectes liberals. S’inspiren per fer-la en les constitucions de 1845 i 1869.

ASPECTES CONSERVADORS (1845)
- Sobirania compartida (fort poder del rei).
- Sufragi censatari (fins al 1890).
- Catolicisme (es sustenta econòmicament).
- Centralisme.



ASPECTES LIBERALS (1869)
- Sobirania compartida (divisió dels poders, però no del tot).
- Drets individuals (llibertat de reunió, expressió i d’associació, etc.).
- Corts bicamerals que dividien el poder legislatiu (Congrés i Senat).

Aquesta és la constitució que dura més a Espanya, ja que està en vigor des del 1876 amb
l’inici de la Restauració Alfonsina fins l’any 1923 quan comença la dictadura de Primo de
Rivera.

PACTE DEL PARDO (1885)
Es fa amb la mort d’Alfons XII per intentar establir una estabilitat bipartidista. L’idea del pacte
és continuar amb el mateix tipus de govern tot i la mort del monarca.

El següent període és la regència de Mª Cristina, que abraça de l’any 1885 fins el 1902, quan
es declara la majoria d’edat d’Alfons XIII.

CRISI DEL 1898
Els cubans fa temps que demanen tenir representació a les Corts espanyoles per tal de
poder opinar sobre les decisions que es prenen en el seu territori.
Les colònies estan obligades a comprar productes a la metròpoli, com ara teixits o blat.
Els cubans demanen l’abolició de l'esclavitud.
Espanya imposa una política aranzelaria molt forta a Cuba i això fa que els productes cubans
com ara el sucre o el tabac siguin molt cars pels EEUU i altres països.
A la segona Revolució Industrial surten victoriosos països com Japó, Alemanya i els EEUU.
Això fa que els Estats Units s’interessin per Cuba per les seves matèries primeres,
concretament la canya de sucre.

Catalunya, té molts interessos econòmics a Cuba, perquè molts catalans han anat a Cuba a
fer fortuna. L’home comercialitza i es fa ric amb la canya de sucre, el tabac, les indianes, el
tràfic d’esclaus… I quan torna a Espanya, el Rei li dona un títol mobiliari. Aquestes persones
que s’enriqueixen són els indians.

SITUACIÓ MILITAR A CUBA
A Cuba hi havia hagut revoltes contra el domini espanyol, com ara la Guerra dels 10 anys,
que s’havia iniciat el 1868 amb “La Gloriosa” i finalitza amb la Pau de Zanjón l’any 1878.
Teòricament, havia d’arribar a uns acords amb els cubans que no es cumpleixen, i per tant
això porta als cubans a fer una altra revolta, coneguda com la Guerra Chiquita (1879-1880).
EEUU finança les revoltes cubanes contra els espanyols.

L’inici de la revolta cubana és el “Grito de Baire” i és l’inici de la Guerra de Cuba.

GUERRA DE CUBA
Comença el 1895 amb “el grito de Baire”. Lluiten Cuba i Espanya i els Estats Units entra en
joc en aquesta guerra. En el port de l’Havana, els EUA tenen atracat al vaixell de guerra



americà, El Maine, bastant antic dels anys 20 i explota. Els americans culpen als espanyols
de bombardejar-los i els espanyols diuen que no és veritat. Decideixen obrir una comissió
d’Investigació, que no s’arriba a fer.
Els Estats Units dóna un ultimàtum a Espanya, diuen que si no poden comprar la illa de Cuba,
els hi declaren la guerra als espanyols. Espanya no sap si anar o no. Governen els liberals,
Sagasta. La classe baixa no vol (perquè reclutaven soldats), els burgesos volen (economia),
els conservadors també (prestigi). Finalment, els EUA declaren directament la guerra i la
guanyen, al juliol de 1898.

FILIPINES MAIG 1898
Els Estats Units també té interès en Filipines. Al mes de maig, els Estats Units havien destruït
la flota Espanyola a Filipines. Anteriorment a les Filipines, també hi va haver revoltes
independents contra Espanya, on els Estats Units els havien ajudat.

Es signarà una Pau conjunta (tant a Cuba com a Filipines). La Pau de París entre Espanya i
els Estats Units al 1898. En aquesta Pau, Espanya perd les seves possessions ultramarines:
Cuba, Filipines, Puerto Rico i les Illes escampades.

CONSEQÜÈNCIES DEL DESASTRE COLONIAL:

ECONÒMIQUES
- Pèrdua d’un mercat on exportar teixits i vins.
- Pèrdua dels impostos de les colònies.
- Necessitat de pagar les despeses de la guerra.
- Repatriació dels diners dels indians, que inverteixen en industria (beneficia a Espanya).

POLÍTIQUES
- Descrèdit dels polítics (estan mal vistos i no se’ls creu).
- Apareix el regeneracionisme.

El regeneracionisme és un corrent polític que defensa l’aplicació d’una sèrie de reformes al
país per tal de que millori la seva situació. Les reformes que s’han d’aplicar són la
descentralització, l’abolició del caciquisme, la reforma del sistema parlamentari…
A nivell econòmic volen fer més obres públiques, protegir la indústria nacional (mitjançant
aranzels, el proteccionisme), entre d’altres.

En aquest moment, l’any 1899, governen els conservadors amb Silvela al capdavant. Té un
govern de concentració, que vol dir que dins del seu govern hi ha membres d’altres partits
de forma voluntària. Això ho fa per tal de buscar consensos. En el seu govern té a Polavieja,
que forma part de l’exèrcit, o Duran i Bas, que és un nacionalista català.

Dins del regeneracionisme es fan uns pressupostos que financiarien les implantacions de les
reformes. Per això, van haver de pujar molt els impostos. Com a protesta 185 gremis es



reuneixen i decideixen que no pagaran els impostos. En aquesta protesta sobretot hi ha
grups catalanistes, i la premsa republicana i catalanista dona suport a la mateixa, coneguda
com El Tancament de Caixes (1899).
L’estat decideix embargar els comptes d’aquells qui no paguen els impostos. L’alcalde de
Barcelona, el Dr. Robert, quan li comuniquen que ha d’embargar, es nega i dimiteix com a
protesta. Paral·lelament a això, la gent surt als carrers, tanquen botigues, etc., i l’Estat
decideix actuar per la via repressiva. Declara l’Estat de Guerra, això vol dir que la constitució
vigent del 1876, no té validesa, per tant drets com la llibertat d’expressió o altres drets
individuals es suspenen. La declaració de l’Estat de Guerra vol dir que l’estat pot actuar
sense obeir necessàriament la constitució. Amb aquests dos factor vigents, l’exèrcit pot
actuar a Catalunya com consideri sense reclamacions constitucionals posteriors.

Finalment la gent acaba pagant, però provoca un gran desgast del govern. També fa que els
burgesos de Catalunya s’acostin als partits nacionalistes catalans.

TEMA 8: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME
El catalanisme polític és un conjunt de doctrines, moviments socials i moviments polítics
que neix a Espanya i que dura fins avui en dia. En aquestes doctrines sempre s’afirma que
Catalunya es pugui autogovernar. Es parlarà d’autogovern o federalisme.

CAUSES DE L’AUGE DEL CATALANISME

- Desenvolupament econòmic industrial diferent entre Catalunya i Espanya.
- Influència del carlisme a Catalunya, que defensava els antics furs i la religió.
- Estructura social diferent.
- Desenvolupament de la Renaixença, moviment literari que equival al Romanticisme a

Catalunya i defensa els nacionalismes i els vol potenciar. Això dóna coixí a la ideologia
nacionalista.

Hi ha tres gran branques al nacionalisme català:
- Cultural.
- Progressista (encapçalada per Valentí Almirall).
- Conservadora o vigatanisme (encapçalada pel Bisbe Torras i Bages).

VALENTÍ ALMIRALL
És polític i periodista. És regeneracionista i defensa l’aplicació del corrent a Catalunya. Quan
Catalunya estigui modernitzada arrossegarà a la resta de l’estat espanyol, que segons ell, té
un sistema arcaic. És molt crític amb el caciquisme i el bipartidisme i diu que la religió ha de
ser present a nivell social però no polític, a diferència dels conservadors. És el primer en
intentar fer un grup polític agafant totes les entitats culturals i convertint-les en polítiques,
anomenant-lo Centre Català. Aplega a entitats amb característiques diferents que tenen en
comú el federalisme. És considerat important perquè és el primer en passar del catalanisme
cultural al polític.



Organitza dos congressos catalanistes al 1880 i al 1883, i des del seu diari (Diari Català)
inspira el Memorial de Greuges, un escrit que l’any 1885 va presentar al rei Alfons XII on
esmenta les queixes que tenia sobre la situació de Catalunya i proposa un seguit de
millores. Entre elles hi ha l’oficialització del català com a llengua a Catalunya, mesures
proteccionistes pel territori (aranzels), i que Catalunya es pugui autogovernar. L’any 1886
escriu un llibre anomenat Lo Catalanisme, on parla del fet diferencial de Catalunya. Més tard,
l’any 1887, el Centre Català es converteix en la Lliga de Catalunya, on hi destaquen
personatges com Àngel Guimerà o Lluís Domènech i Muntaner, ambdós conservadors.

JOAN MAÑÉ I FLAQUER
És un periodista del Diario de Barcelona que publica articles deixant clares les seves idees
federalistes respecte la llengua i la religió. És un catalanista clerical.

BISBE TORRES I BAGES
És el bisbe de Vic i promou el vigatanisme. L’any 1892 publica el llibre titulat La tradició
catalana on defensa el catalanisme i afirma que aquest té una arrel cristiana, ja que el seu
origen és Déu. També defensa la família, la religió, la propietat, i obté el suport dels carlins.

MISSATGE A Mª CRISTINA
La Lliga de Catalunya redacta un missatge a la reina regent Mª Cristina l’any 1888,
concretament a l’Exposició Universal. Es demana la plena autonomia de Catalunya, que el
català sigui la llengua oficial a Catalunya o que el servei militar sigui voluntari.

L’any 1891, amb l’influència de la Lliga Catalana, es crea la Unió Catalanista. Aquesta agrupa
entitats més o menys culturals associades a la Renaixença i també partits polítics i grups
catòlics. Són grups amb diferències, però tots són catalanistes i conservadors.

BASES DE MANRESA
L’any 1892 es reuneixen a Manresa per aprovar uns documents que aproven les bases d’una
constitució regional catalana, anomenades les Bases de Manresa. Aquestes, tot i ser
presentades, no s’apliquen, ja que són un projecte d’estatut d’autonomia (lleis que afecten a
una comunitat que no poden contradir la Constitució).
Parlen de la defensa de les antigues institucions catalanes, de l’ús del català com a llengua
oficial, de que l’estat espanyol tingui un poder limitat a Catalunya o de que Catalunya
tingui competències en molts àmbits, com ara un exèrcit o un cos de policia propi, entre
d’altres.

La Unió Catalanista, l’any 1897, va enviar una carta al rei dels helens. En aquesta mostren la
seva solidaritat al ser l’illa de Creta un territori ocupat per l’Imperi Otomà i sentir-se ells igual.
A Madrid el catalanisme es veu com una amenaça a la unitat d’Espanya, així que
prohibeixen les publicacions de premsa, els actes propagandístics, etc. i comencen a utilitzar
el terme “separatistes” per fer referència als catalans.



La pèrdua de les colònies a l’any 1898 provoca que l’any següent es produeixi el Tancament
de Caixes que és recolzat per la burgesia catalana. Això provoca un auge dels catalanistes i
dels seus partits. La Unió Catalanista es converteix en el Centre Nacional Català l’any 1900.
Aquest s’unifica amb la Unió Regionalista.

L’any 1901 es crea un partit creat pel Centre Nacional Català i la Unió Regionalista anomenat
Lliga Regionalista per presentar una candidatura conjunta a les eleccions del mateix any. És
coneguda com “la candidatura dels 4 presidents”. El grup també serà conegut com els
“regionalistes” o els “catalanistes”.
Com el Centre Nacional Català és un grup social i la Unió Regionalista representa les classes
altes, la Lliga Regionalista compta amb el suport de la burgesia industrial i comercial, les
classes mitjanes, els grans propietaris rurals i una part de l’Església.
És el partit que domina Catalunya del 1901 al 1923 i tenen com a rivals els republicans.

TEMA 9: LA FALLIDA DE LA RESTAURACIÓ (1902-1931)
Alfons XIII és el fill d’Alfons XII. La seva mare Mª Cristina d’Habsburg serà la reina regent de
l’any 1885 al 1902. El regnat del monarca dura fins a la proclamació de la Segona República,
l’any 1923.

Quan acaba la regència, Alfons XIII es troba amb una sèrie de problemes:

- Econòmics i culturals (endarreriment respecte la resta d’Europa).
- Polítics (caciquisme).
- Militars (des del desastre del 98 l’exèrcit tenia l’orgull ferit, armes antiquades i hi havia

macrocefàlia. Vol dir que proporcionalment hi havia més gent als alts càrrecs que
subordinats, i no era compatible amb el deute militar perquè els seus dels
comandants és més alt).

- Nacionalisme perifèric (a Galícia, País Basc i Catalunya).

Alfons XIII obarà en establir una política intervencionista, el rei va abandonant el civilisme i
comença a fer pretorianisme. Posa gent de la seva confiança, com militars, als consells
d’administració de grans empreses, per a que puguin influir en les decisions de les mateixes.
El rei també influeix en els terratinents. Els influeix a fer les revoltes que ell consideri
òptimes.
La burgesia es dividia en:

- Comercial.
- Industrial.
- Financera

El monarca els dona títols nobiliaris per a que estiguin satisfets.

En aquest període continua el model bipartidista, que ara té a Antoni Maura com a
representant del partit conservador, i a José Canalejas del liberal.



És una alternança més díficil degut a que altres polítics (republicans, nacionalistes,
obreristes, sindicalistes) han agafat força.

REFORMISME CONSERVADOR (1902)
Antoni Maura vol fer reformes per regenerar el sistema i pretenia configurar un estat fort.
Fa reformes com les següents:

- Llei d’Administració local: llei descentralitzadora que pretén donar força a les ciutats.
No s’aprova.

- Llei electoral: llei que pretén abolir el caciquisme. Controla el cens, però un dels seus
obliga a la gent a votar. L’article 24 diu que només es podia presentar a les eleccions
algú que ja s’hagués presentat anteriorment, i això afavoreix als conservadors i als
liberals. L’article 29 diu que si en una localitat només es presenta un candidat, aquest
guanya sense necessitat de votar.

- Integració del catalanisme amb Cambó: Maura inclou a Cambó en el seu govern per
tal de resoldre els problemes dels nacionalismes perifèrics.

- Lleis laborals: es creen algunes lleis com el dret a vaga, i també algunes encaminades
a regular el treball de les dones i dels nens. També es farà la llei del descans
dominical, entre d’altres.

- Creació Instituto Nacional de Provisión (INP): dóna cobertura a les pensions de
vellesa i invalidesa.

- Llei de jurisdiccions especials (1906): donava a l’exèrcit la potestat de jutjar aquells
qui atemptessin contra la pàtria, la bandera o l’exèrcit.

Un dels elements que defensa Maura es “la revolución desde arriba”. Vol dir que s’han de
fer unes reformes per canviar el país d’una manera més o menys revolucionària. Diu que s’ha
de fer una revolució des del govern per tal de que els canvis siguin conservadors i no els
vagin a la contra. A més a més, “donen caramels” a la població, com les les lleis esmentades
amb anterioritat, per a que estigui satisfeta. Això ho explica als seus assaigs sobre teoria
política.
Al juliol de l’any 1907 la seva tasca queda aturada pels fets de la Setmana Tràgica a
Catalunya.

SETMANA TRÀGICA (26/7/1909- 2/8/1909)
Per entendre les causes de la Setmana Tràgica hem de retrocedir a la pèrdua de les colònies.
Espanya, l’any 1903, vol conservar i intensificar les seves colònies al nord d'Àfrica, i es
produeix un enfrontament entre l’exèrcit espanyol i els rifenys (habitants del Rif).
Mentrestant, al Marroc hi ha guerres, i l’exèrcit espanyol pateix moltes derrotes. Des
d’Espanya la gent protesta perquè hi ha una mortalitat molt alta dels soldats i aquests eren
molt joves. La manera de que no els enviïn a combatre és pagant un impost de 1500



pesetes. Hi ha una derrota molt important al Barranco del Lobo on quasi es perd Melilla.
Comença una ofensiva dels berbers, assassinen sis obrers espanyols i el Govern d’Espanya
decideix portar més gent a lluitar. Comença a reclutar als reservistes (emèrits) i això suposa
que moltes famílies es quedin sense ingressos. La lleva fa esclatar la Setmana Tràgica. La
protesta popular comença quan els joves soldats han d’embarcar cap a l’Àfrica.

La protesta comença amb vagues, protestes, barricades, etc. Es calcula que hi ha 250
barricades. Es poden fer amb les llambordes del carrer, mobles, un tramvia tombat, etc.
Aquestes serveixen de sistema de defensa. Van contra els edificis religiosos.
Maura declara l’Estat de Guerra i, per tant, la constitució es suspén. Envia l’exèrcit a la ciutat
de Barcelona i a totes aquelles on està havent-hi revoltes per a sufocar-les.
A les revoltes, que acaben nou dies després, moren 87 persones i van haver-hi centenars de
ferits. Això acaba en una situació de repressió cap aquells qui “havien atentat contra
l’unitat de la pàtria”.
El govern de Maura tanca els centres obrers. Aquests són centres de reunió i socials on es
reuneixen moviments polítics com l’anarquisme, per tant el govern els veu com un nucli de
revoltes. Un dels executats és Ferrer i Guàrdia, ell és pedagog i anarquista. Crea l’Escola
Moderna, que és adreçada als fills dels obrers i no depén de l’estat ja que la financia ell
mateix. L’escola Moderna té una petita impremta on s’imprimeix propaganda anarquista.
Utilitzant l’excusa de l’impremta, l’acusen d’instigar a la gent a fer la Setmana Tràgica, tot i que
no hi ha proves. I a l’octubre del 1909 l’afusellen a Montjuïc.

Després de tots els fets, cau el govern de Maura i comença el de Canalejas.
Lerroux, que és del Partido Republicano Radical, perd molta popularitat i això fa que es
consolidi l’anarquisme obrer en perjudici del republicanisme.
A més es dissol la Solidaritat Catalana ja que la banda de la línia regionalista (els defensors
dels burgesos) veu amb bons ulls la repressió de l’estat.

REFORMISME LIBERAL DE CANALEJAS (1910-1912)
Canalejas té el suport dels partits d’esquerres, i això trenca una mica el Pacte del Pardo al
tenir un govern amb aportacions d’esquerres.

Algunes de les reformes que aplica Canalejas són les següents:

- Creació del protectorat franco-espanyol: divideix el Marroc en una part francesa i una
espanyola. L’objectiu és pacificar la zona del Rif.

- Llei del candau: prohibeix establir nous ordes religiosos. L’objectiu és controlar les
activitats econòmiques de l’Església.

- Lei de lleves: tothom ha de fer el servei militar, com a mínim 5 mesos.

- Més impostos: es posen nous impostos que afectarà a la gent rica com la burgesia i
treuen l’impost arbitri sobre el consum.

- Llei de protecció social: com la regulació del treball femení o de la jornada màxima.



TEMA 9: LA FALLIDA DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓ

CATALANISME DURANT EL REGNAT D’ALFONS XII
F. Cambó és el representant de la Lliga Regionalista a Madrid.

FETS DEL CU-CUT (1905)
Hi ha una sèrie de derrotes de l’exèrcit espanyol al continent africà.
Per una altra banda, la Lliga Regionalista està en molt bon moment. El 1901 havien guanyat
unes eleccions i al 1905 unes de municipals. Fan una celebració al Frontó Condal. El banquet
s’anomena el “Banquet de la Victòria”.
La vinyeta de la revista Cu-cut representa el Banquet de la Victòria i l’exèrcit derrotat. Els
anomenats fets del Cu-cut són el destrós de la impremta on s’imprimia la mateixa revista.
També atenten contra la llibreria on es venia i la Veu de Catalunya.
Ni el govern ni el rei castiguen aquestes protestes contra els catalanistes. Arrel d’això, l’any
1906 es fa la llei de Jurisdiccions Especials.

A mode de protesta, els diputats de Madrid tornen a Barcelona i fan la manifestació
anomenada “Festa de l’Homenatge”, en la que hi participen 200.000 persones.
També es fa una coalició catalanista a conseqüència de la llei de Jurisdiccions Especials
anomenada Solidaritat Catalana (1906-1909). Qui arrossegarà i mourà el partit seran els
membres de la Lliga Regionalista. L’únic que tenen en comú tots els grup que la formen és
que són catalanistes. La falta de coincidències entre partits dificultarà arribar a acords
comuns. La Solidaritat Catalana acabarà a conseqüència de la repressió de la Setmana
Tràgica. Després d’això, agafaran força els republicans. L’esquerra catalanista en aquesta
època està desfragmentada, fins l’any 1931 quan es funda ERC.

MANCOMUNITAT CATALANA (1914-1925)
La seva importància no resideix tant en el seu poder, sinó en que és una institució que
agrupa les quatre províncies de Catalunya. Es constitueix durant la presidència de Dato i
mai tindrà poder polític.
La seva actuació pren dos camins:

- Creació d’una infraestructura de serveis públics i administratius bàsics
(modernització xarxa telefònica, carreteres, etc.).

- Foment de la llengua i la cultura catalana a partir d’un projecte cultural i educatiu.

Va ser presidida per Enric Prat de la Riba, Puig i Cadafalch i Alfons Sala i Argemí.

CRISI DEL 1917
Hi ha tres aspectes en crisi en aquest moment:

- Oposició d’una part de l’exèrcit: Molts militars estan molestos. Els motius són que als
militars que van a lluitar a l’Àfrica els pujen de posició molt ràpidament per tant,
guanyen més. Aquests són els africanistes. A més a més, el material militar és



obsolet i antiquat. També estan mal vistos pels partits dinàstics (el torn dinàstic
impedia “alzamientos”).
Per aquests motius, al juny de 1917, creen les Juntes de Defensa. Era com un
“sindicat de militars”. El fet de que l’exèrcit es reuneixi, el govern creu que és una
amenaça. El govern de Dato (conservador) tanca les corts. Aquest conflicte acaba
quan el govern accepta aquesta mena d’associació de l’exèrcit.

- Oposició d’algunes forces polítiques no-dinàstiques: Al juliol de 1917 hi ha unes
reunions iniciades per Cambó i la Lliga Regionalista. Anomenades Assamblea de
Parlamentaris que pretenen conspirar contra l’Estat. Finalment no tiren endavant i
molts van a la pressó.

- El moviment obrer: Amb l’inici de la Primera Guerra Mundial, l’economia millora per
les empreses amb el comerç exterior i els preus pujen. Els habitants espanyols no es
poden permetre comprar els productes amb preus tan alts. La població s’empobreix.
Quan acaba la guerra, la gent ja no pot pagar els productes. Tanques moltes
empreses i la gent es queda sense feina. Es produeix un èxode rural i les ciutats
reben molta població de forma ràpida. Això porta com el barraquisme. Les vivendes
acullen a molta gent i això crea tensions. També es dóna el fenòmen dels rellogats ( jo
llogo un lloc i acullo a gent que em paga a mi un relloguer). En aquest període també
hi ha moltes vagues. L’agost del 1917 hi ha una vaga general molt important iniciada
pel sector ferroviari a la que s’hi sumen d’altres. Això condueix a una situació de
repressió per part de l’exèrcit que causa bastant morts i ferits.

Període de 1918
Ara els governs són de concentració. Això significa que són agrupacions de polítics amb
ideologies diverses. Majoritàriament tenen una ideologia més conservadora, ja que són els
dinàstics i els conservadors.

EPIDÈMIA DE GRIP: L’any 1918 l’epidèmia de la grip espanyola fa que hi hagi una devallada
de la població (+ mortalitat que naixements).
L’any 1918, a més, molts obrers s’afilien a sindicats com l’UGT o la CNT, i augmenta el
nombre d’afiliació sindical.

PISTOLERISME (1918-1923)
Són conflictes armats entre els obrers i la patronal (amos burgesos de les empreses).

SINDICAT LLIURE (PATRONAL):  defensa els interessos de la patronal

- Pressionar els polítics i autoritats locals.
- Declara locauts o tancaments de caixes que fan que els obrers deixin de cobrar.
- Organitza partides de pistoles per eliminar líders dels obrers.
- Llei de fugues (aprovada per Dato 1920) => Si la policia detenia algun obrer, li prenia

declaració i el deixaven marxar. Quan el treballador es girava per marxar tenien dret a
disparar alegant que s’estava fugant.



SINDICAT ÚNIC (OBRERS): defensa els interessos dels treballadors

- És proper a la CNT (Confederación Nacional de Trabajadores), és a dir, a l’anarquisme.
- Organitza vagues.
- Organitza partides de pistoles per eliminar els líders del sindicat lliure o patrons.

Al 1920 van assassinar al comte de Salvatierra (partit lliure).
Al 1920 van assassinar a Francesc Layret (partit únic).
Al 1921 Dato (president del govern lliure) va ser assassinat.
Al 1923 Salvador Seguí “el noi del sucre” (partit únic) sindicalista molt important vinculat a la
CNT que va ser assassinat i va participar en la vaga de la Canadenca en el 1919.

LA CANADENCA (1919)
És una de les vagues més importants de l’època. Comença amb la vaga de l’empresa
coneguda com “La Canadenca”. S’inicia per acomiadar a treballadors que feien vaga i
s’estén. Deixa la ciutat de Barcelona sense llum.

DERROTA D’ANNUAL (1921)
Té lloc a Annual i els seus voltants, al Rif.
L’exèrcit espanyol comença una ofensiva que no compta amb el suport de tothom.
El líder dels rifenys és Abdelkrim.
A un militar d’alt rang, Juan Picasso, se li encarrega que redacti un expedient (Expediente
Picasso) que expliqui detalladament què havia succeït per a tenir un nombre de baixes tan
nombrós. La seva conclusió serà que l’exèrcit és corrupte, que ha donat suport als rifenys.
També dirà que l’armament és inadequat i hi haurà “dejación de funciones”. Els africanistes
també havien estat una causa d’aquesta situació ja que no tothom que és d’alt rang està
qualificat. Hi ha 37 imputats per l’expedient que després el rei perdonarà.

La nit del 12 al 13 de setembre de 1923 el capità general, Miguel Primo de Rivera, farà un
“alzamiento” suspenent la Constitució de 1876 i declararà l’Estat de Guerra i una
dictadura. Aquesta tindrà punts en comú amb els feixistes, però es considerarà
regeneracionista, perquè el seu propòsit serà “salvar el país”.
Rebrà el suport de Alfons XIII, de la gent dels camps, del PSOE, de la burgesia, els cacics, els
terratinents, l’exèrcit (Té molt suport)…
Tot i això, no rep els suport dels intel·lectuals o dels anarquistes, entre d’altres.

DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-1931)
Aquest cop d’Estat trionfa. El rei anomena Primo de Rivera com a cap del govern.

DIRECTORI MILITAR (1923-1925)
Primo de Rivera declara l’estat de guerra i fa obres públiques per reduir l’atur, pacífica el
Marroc a la victòria d’Alhucemas, crea una política proteccionista creant una bonança
econòmica, millora les carreteres i modernitza la xarxa ferroviària. Crea una política



hidràulica creant canals i els embassaments, i crea monopolis (creació grans empreses del
govern relacionades amb els serveis), com ara Telefónica.

DIRECTORI CIVIL (1925-1930)
Crea la Unión Patriòtica, l’únic partit polític on hi ha militars i grans terratinents.
Crea una força armada anomenada Somatén, formada per gent no militar que funciona com a
patrulla urbana.
Dins del govern hi ha José Calvo Sotelo (regeneracionista), el General Martínez Anido (cap de

BCN) i Eduard Aunós (Lliga Regionalista). Crea una política anticatalanista i el president de
la Mancomunitat era Alfons Sala i Argemí, però després la tanca al 1925, llavors li donen el
títol de Comte d’Ègara. També tancarà 150 entitats i prohibeix el català a nivell públic i els
Jocs Florals.
A França succeeixen els fets de Prats de Molló el 1926, on es fa una conspiració contra
Primo de Rivera per part d’un partit independentista anomenat Estat Català, presidit per
Francesc Macià. L’intent falla i són detinguts i jutjats a París.

SANJUANADA (1926) => És un cop d'estat fallit per part d’alguns generals de l’exèrcit,
alguns polítics monàrquics i d’altres republicans.

EL CRACK DEL 29 => Causa una crisi econòmica que acaba amb el benestar econòmic que
s’havia assolit amb la dictadura. Aquest fet causarà tensió social i Primo de Rivera perdrà
suports i acabarà dimitint al gener de 1930.

El pròxim cap de Govern serà el general Damasco de Berenguer (pretorianisme). Serà un
període menys estricte que el de P. de Rivera, per això serà conegut com a “dictablanda”.

PACTE DE SAN SEBASTIÁN agost 1930: És un pacte fet d’amagat entre diversos partits
(CNT, UGT, PSOE, republicans i nacionalistes) que tenen en comú el republicanisme. Es
pretén fer un acord per establir una república a Espanya.

FETS DE JACA
Desembre de 1930: Un grup de militars proclamen la república, fet que fracassa i són
afusellats.

El Govern es veu obligat a canviar el seu cap, i al febrer de 1931 l’Almirall Aznar esdevé
president. El rei l’ordena que convoqui unes eleccions constitucionals, a les que hi podrien
accedir tots els partits.
El 12 d’abril es celebren les votacions i guanyen els partits republicans.
El 14 d’abril hi ha la proclamació de la república a moltes ciutats d’Espanya, posant així fi al
regnat d’Alfons XIII. Aquella mateixa nit s’exilia fora d’Espanya.

TEMA 11: LA SEGONA REPÚBLICA (1931-1936)
El 14 d’abril de 1931 Lluís Companys és líder de ERC i és proclamat alcalde de la ciutat de
Barcelona. El primer que fa és penjar una bandera republicana a l’ajuntament. Molta gent



arriba a la plaça de Sant Jaume a celebrar la república, tot i que encara no s’ha proclamat
oficialment. El mateix dia, Francesc Macià proclama la República Catalana dins de la
Federació Ibèrica. No obstant Niceto Alcalá-Zamora, quan havia participat al Pacte de Sant
Sebastià, ja s’erigia com a futur president de la república. El mateix dia 14, ja fa un discurs
proclamant de manera oficial la República Espanyola. Alcalá-Zamora no vol que Macià
proclami una república catalana i s’inicia un conflicte entre ambdós. Van a negociar a
Barcelona i li diu a Macià que retiri la república a canvi d’atorgar-li una institució
d’autogovern per Catalunya: la Generalitat.

Les persones que s’havien reunit a Sant Sebastià firmen un govern provisional que durarà
del 14 d’abril fins al 15 de desembre de 1931. Amb el nou model de govern caldrà també un
nova constitució

El Govern Provisional pren una sèrie de mesures:

CAMP:
- S’estableix la jornada laboral de 8 hores al camp.
- Tots els propietaris han de tenir les terres cultivades. Si no ho estan, l’usdefruit

passa a mans dels treballadors.

POLÍTICA:
- Es decreta amnistia general.
- Es declara llibertat política i sindical. Un model més democràtic.
- Es convoquen eleccions per triar les Corts Constituents el 28 de juny del 1931. Tenia

com a objectiu redactar la nova constitució. El resultat de les eleccions seran
victoriosos l’esquerra, concretament als socialistes i als partits republicans i ERC.

Succeeixen dos fets que determinen el lloc que ocuparà l’Església:

● El Bisbe de Toledo, igual que la resta de bisbes, elogia al rei, fet que no agrada al
Govern Provisional. Això causa una tensió entre l’Església i l’Estat.

● Uns joves monàrquics posen la marxa real. Com a resposta, hi haurà una crema de
convents desde sectors republicans contraris a l’Església. Això comportarà tensions
dins del moviment republicà.

DIPUTADES REPUBLICANES A LES CORTS:

● Clara Campoamor (Partido Republicano Radical) defensa el sufragi femení.
● Victoria Kent (Partido Radical Socialista) defensen que les dones no han de votar ja

que estaven sotmeses al seus marits o inclús als religiosos.
● Margarida Nelken (PSOE) defensa que les dones no han de votar ja que estaven

sotmeses al seus marits o inclús als religiosos.



CONSTITUCIÓ 1931 (9/12/1931)
Hi haurà una nova bandera i un nou himne.
La constitució fa referència a diversos àmbits del país:

- Forma d’estat: República democràtica laica.
- Sobirania Nacional.
- Divisió de poders: Divisió clàssica; executiu (govern), legislatiu (les corts unicamerals),

és a dir, el parlament. El senat desapareix.
- Sufragi: universal poden votar totes les persones majors de 23 anys.
- S’amplien els drets socials, sobretot de les dones, amb lleis que permitien el divorci

o el matrimoni civil.
- Relació Església-Estat: Els ordes religiosos ja no podran ser els encarregats de

l’educació, així que les escoles són laiques, fet que comportarà controversia.
- L’organització territorial permet que les autònomes que vulguin puguin tenir un

estatut d’autonomia (constitució de cadascuna de les autonomies).

BIENNI PROGRESSISTA (1931-1933)

● President de la República: Niceto Alcalá-Zamora.
● President del Govern: Manuel Azaña.

PARTITS POLÍTICS NOUS

DRETA:
- CEDA: El seu líder és Gil Robles i es funda l’any 1933. Aplega forces conservadores.
- Lliga Catalana (antiga Lliga Regionalista). Té com a representant a Cambó.
- MONÀRQUICS: Més endevant es juntaran com el Bloque Nacional (1934)

- Renovación Española.
- Comunión Tradicionalista (antics carlins).
- Acción Española.

DRETA RADICAL:
- JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista). Fundada el 1931.
- FE (Falange Española). El seu fundador és José Antonio Primo de Rivera. L’any 1933

FE s’unirà a les JONS, ja que ambdues agrupacions defensen una dictadura militar. Es
crea la Falange Española de las JONS.

- Partido Agrario. Defensa els grans propietaris i terratinents.

ESQUERRES:
- POUM: Es funda el 1935 i un dels seus líders és Andreu Nin. Aquest partit és marxista,

però no stalinista.
- AR (Acción Republicana): El seu líder és Manuel Azaña.
- Partits obrers (comunista): PCE on destaca Dolores Ibarruri (la passionaria).



REFORMES DEL BIENNI PROGRESSISTA
REFORMA AGRÀRIA

● OBJECTIUS:
- Acabar amb la propietat latifundista.
- Millorar les condicions de vida dels camperols.
- Augmentar els rendiments agrícoles.

● ACTUACIONS:
- Llei de la Reforma Agrària (1932): Redistribueix les propietats de les terres

mal explotades. Afecta als grans terratinents.
- Creació del Institut de Reforma Agrària.
- Expropiacions amb indemnització als propietaris.

● RESULTATS:
- Poques terres expropiades i repartides
- Recels dels terratinents i decepció dels camperols perquè la llei de Reforma

Agrària no és eficient a la pràctica. Això provoca revoltes al camp.

EDUCACIÓ

En l’educació se’n promou una de laica, obligatòria i sense separació per sexes. Això genera
moltíssimes crítiques, sobretot dels sectors més conservadors, i el conflicte es coneix com a
“guerra escolar”.
S’obren biblioteques i Casas de Cultura. També s’impulsen les Missions Pedagògiques, on
mestres van a pobles per ensenyar a llegir i escriure als nens d’allà..
Es creen més escoles i places noves de mestres, a qui apujen els sous.

EXÈRCIT

Reforma militar: Es pretén reformar l’exèrcit amb el nou model d’estat, ja que es considera
que aquest està atrassat: S’aprova la llei del Retir Voluntari (1931). Aquesta ofereix
“prejubilacions” als comandaments mantenint el seu sou íntegre. Per assegurar-se que els
comandaments eren fidels dins de l'exèrcit
També tanca acadèmies militars, una d’elles a Saragossa, la qual tenia com a cap a Franco.
Aquesta és una qüestió econòmica, però també de censura.
Es crea la “Guardia de Asalto”, un cos de seguretat que ha de servir com a força de xoc per
a mantenir l’ordre públic.
Es suspenen els ascensos militars que Primo de Rivera havia donat. Els africanistes no estan
d’acord amb aquestes mesures, ja que perden privilegis. Aquesta situació condueix a un
aixecament a favor de la monarquia a l’agost del 1932 a Madrid i a Sevilla. És iniciat pel
general Sanjurjo i és frenat pel Govern, que el condemna a mort, tot i que no s’arribarà a
realitzar.



REVOLTES OBRERES

● Revolta dels miners a l’Alt Llobregat (anarquista) => gener 1932.

● Revolta de camperols a Casas Viejas (anarquista) => gener 1933.
Els anarquistes maten a dos guàrdies civils i s’amaguen a una cabana. La resta de
guàrdies civils cremen el refugi amb els camperols a dins. Comença així la repressió
als anarquistes.

Per tota aquesta inestabilitat, Alcalá-Zamora crea unes eleccions el 19 de novembre de 1933 i
començarà un nou període dins de la república d’esquerres per un de dretes.

TORNEM A L’ABRIL DEL 1931 A CATALUNYA…
Té una Generalitat, aquesta serà provisional perquè no hi ha una constitució espanyola.
Entre el 10 i el 20 de juny es reuneix una comissió amb representants de diversos
ajuntaments. A Núria, fan un avantprojecte d’estatut, l’Estatut de Núria (Com creuen que ha
de ser l’estatut d’autonomia). Recull les Bases de Manresa com a referència, i és aprovat
l’agost del 1931 amb un referèndum. Per a que aquest estatut sigui aprovat, s’ha de
permetre a la Constitució de la República.

Alguns dels punts més destacables de l’Estatut de Núria són els següents:

- Dret d’autodeterminació (Catalunya s’autogoverna com a Estat autònom dins de la
República Espanyola).

- S’obre la possibilitat a ampliar el territori català.
- Catalunya té control en l’àmbit de l’ensenyament i es defensa la llengua catalana.

Macià presenta l’Estatut de Núria a les Corts de Madrid. Allà, el Parlament revisarà els punts
del mateix un per un, i corregiran aquells amb els que discrepin. I a partir del 9 de setembre
del 1932 Catalunya té un estatut vigent.

En el text definitiu apareixen els següents punts:

- Catalunya és una regió dins de l’Estat espanyol.
- A Catalunya el poder legislatiu el té el Parlament de Catalunya, i l’executiu la

Generalitat.
- L’ensenyament està controlat per l’Estat espanyol.
- L’Estat pot suspendre l’estatut.
- Dret civil català (lleis que afecten a Catalunya). Règim administratiu propi.

Atribucions judicials (tribunal d’àmbit català). Atribucions d’ordre públic.

Hi ha unes eleccions pel Parlament de Catalunya el novembre de 1932. ERC guanyarà,
seguida de la Lliga.



APORTACIONS GENERALITAT (1932-1934)

● Impulsa la creació de cooperatives.
● Llei de Contractes de Conreu (abril 1934): S’aprova sota la presidència de Lluís

Companys, i diu que els rebassaires havien de pagar el 50% del seu contracte. Els
amos de les terres no els poden expulsar. ERC vota a favor de la llei, però la Lliga
Catalana no. La Lliga demana que sigui revisada a Madrid per tal de que la constitució
espanyola les rectifiqui. Finalment, és aprovada el juny de 1934 amb una versió més
conservadora. Això desenvocarà amb els fets d’octubre del 1934.

● Es potencien els serveis sanitaris i socials (apertura d’hospitals, ajut psicològic…)
● Casa-bloc => Es construeixen a Sant Andreu. Han de ser vivendes barates pels

obrers, petites, però amb tot el necessari. Ofereixen llum natural i ventilació. Els
edificis poden incloure com botigues, que siguin necessàries pels inquilins dels
mateixos.

● Se li donarà molta importància al català (Diccionari de Pompeu Fabra, biblioteques
populars).

BIENNI CONSERVADOR/ NEGRE/ RADICALCEDISTA (19/11/1933- 16/2/1936)
El 19/11/1933 es celebren les eleccions, i és la primera vegada vegada que es posa en
pràctica el sufragi femení a Espanya desde que va ser aprovat a la Constitució del desembre
del 1931.
El partit amb més vots és el Partido Republicano Radical i per tant Alcalá-Zamora li diu a
Lerroux que formi govern. Es treuen les mesures més progressistes com la llei de la reforma
agrària, es retornen totes les terres als propietaris i es dona amnistia pels participants de la
Sanjurjada, Sanjurjo inclós. Fan que els sindicats tinguin menys pes a l’hora de fer
negociacions laborals, deixen que les escoles siguin també religioses i el clergat torna a
cobrar un sou de l’Estat.

FETS D’OCTUBRE DEL 34
Lerroux està cada vegada més debilitat i la CEDA el culpa de no imposar mesures prou
fortes per les vagues que estaven succeint, així que Gil Robles li exigeix que al Govern hi
hagi membres del seu partit. El 4 d’octubre, entren tres ministres de la CEDA al Govern i les
esquerres ho veuen com una amenaça, ja que aquests fan un paral·lelisme amb la CEDA i el
feixisme. El 5 d’octubre, a Espanya es fa una gran vaga general i a Astúries es converteix en
un moviment revolucionari el 6 d’octubre, quan els miners prenen el control de les
institucions imitant la revolució russa. El 18 d’octubre aquesta acaba i els participants són
detinguts pel Govern, pressionat per la CEDA, i inicia la repressió. A Espanya el Cap d’Estat
major, “el ministre de guerra” era Francisco Franco.

A Catalunya el 6 d’octubre, quan a Astúries estan les revoltes, Lluís Companys decideix
encapçalar una revolta. La seva idea és que aquesta tindrà molts seguidors i suports, i per
aquest motiu proclama “l’Estat Català dins de la República Federal Española”. No obstant
l’exèrcit no li dona suport ni la majoria de la gent. De fet, quan ell fa aquesta declaració la
CNT es declara neutral, però desconvoca la vaga general a partir de l’anunci de Companys.



Declaren l’Estat de guerra a les zones on està havent-hi conflictes, el que suposa la
suspensió dels drets constitucionals.
A Catalunya, el capità general és Batet i rep l’ordre desde Madrid de reprimir la situació
catalana. Lluís Companys es rendirà i ell i els seus consellers seran detinguts la matinada del
7 d’octubre. Batet controla el conflicte però d’una manera moderada, i desde Madrid se
l’acusa de “tou”.

CONSEQÜÈNCIES

- El govern de Companys és detingut i acusat de deslleial i separatista.
- L’estatut del 1932 i les aportacions de la Generalitat fins l’any 1934 es suspenen.

Passen a governar els militars a Catalunya. Els pobles que tinguessin un alcalde d’ERC
es posa un militar per a que ocupi el seu càrrec.

- Es tanquen els diaris catalanistes.
- La llei de contractes de conreu (1932) queda suspesa. Els pagesos han de pagar tot

els que se’ls havia decomptat en els darrers dos anys.
- Les millores de la patronal pels obrers també queda suspesa.

Aquests fets causen moltes crítiques cap a la figura de Lluís Companys, que li retreuen haver
tirar per terra tot allò aconseguit en els darrers anys.

TORNEM A ESPANYA…
Els fets del 1934 creen un desgast molt important.
A l’octubre del 1935 tenen lloc dos casos de corrupció durant el govern de Lerroux.

● Cas de l’Estraperlo: Dos homes holandesos, Strauss i Perlowitz, es dediquen a
vendre ruletes, però aquestes estan trucades. Les col·loquen a les cases de joc, i la
idea és que els autoritzin a posar-les sabent que estaven trucades. L’Estat, que és qui
dona permís, accedeix a canvi d’una compensació econòmica. A l’octubre del 1935 es
destapa l’escàndol, i Strauss i Perlowitz demanen una indemnització per la retirada de
les ruletes. Alcalá-Zamora es nega, els holandesos delaten als membres del Govern i
surt a la llum que havien format part de l’estafa.

● Cas de Nombela: Antonio Nombela destapa un altre fet el novembre del 1935.
Denuncia que s’havia donat diners a una empresa per una feina que realment no
s’havia fet. L’Estat sabia que no s’havia dut a terme, però per l’autorització donada
també rebia una compensació econòmica.

Lerroux, davant dels escàndols destapats, decideix dimitir. Això beneficia molt a Gil Robles i a
la CEDA, perquè al haver rebut molt vots a les eleccions anteriors, creu que ha de ser ell el
president del Govern. Demana a Alcalá-Zamora que el nomeni president, i aquest es nega
perquè la CEDA és una agrupació que anava en contra del republicanisme. El president de la
República decideix convocar unes eleccions que tindran lloc el 16 de febrer del 1936.
Guanyarà el Front Popular, per tant s’establirà de nou un govern d’esquerres.



CAUSES
Durant la República van haver-hi tensions entre les dretes i les esquerres a més dels
problemes a la resta del món com el crack o la revolució russa. És per això que descontents
amb la gestió el 1932 s’havia fet la Sanjurjada, on Sanjurjo va haver d’exiliar-se a Lisboa, on
va tenir temps per planificar el cop d’Estat. A la conspiració s’hi van afegir els generals Mola
(Pamplona), Franco (Canàries), Goded (Balears) i Yagüe (Marroc) i van rebre suport financer
de partits com la Falange Española i terratinents.

COP D’ESTAT I ESDEVENIMENTS (JULIOL DEL 36)
El 17 de juliol es fa un aixecament a Melilla i a Ceuta Yagüe declara l’Estat de Guerra. El 18
l’aixecament es fa a Sevilla i a les Balears la CNT i la UGT assalten les armaries per agafar
armes i defensar-se i el mateix dia Casares de Quiroga dimiteix. El 19 Franco vola al Marroc i
Goded a Barcelona i, a tot això, hi ha una innacció del govern republicà.
Al capdavant de l’excèrcit era Romerales, qui va ser detingut i afusellat per “rebel·lió militar”
així com també ho va ser Batet. Goded va ser detingut pels republicans fent que el cop
d’Estat no triomfés a Barcelona. L’obliguen a fer una al·locució de ràdio on anuncia que es
rendeix i molts militars feixistes desocupen casernes, que seràn ràpidament ocupades pels
anarquistes.
Quiroga és substituït per José Giral (cap del govern) però hi estarà molt poc temps. El govern
autoritza que les anarquistes tinguin armes de manera oficial ja que l’excèrcit es trobava
dividit en dos: La Guàrdia civil, que en primer moment van donar supor a la República, i la
Guàrdia d’Assalt, també republicans.

INTERNACIONALITZACIÓ DE LA GUERRA. AJUDA MILITAR
L’agost de 1936 es crea el Comitè de no Intervenció, que és una agrupació de 27 països que
decideixen no intervenir en la Guerra Civil espanyola. Es comprometen a ser neutrals i no
proporcionar ajut a cap bàndol, però això a la pràctica no es compleix. D’aquesta manera la
guerra es prolongarà molt més en el temps. El bàndol nacional és el més ajudat pels països
estrangers i segurament per aquest fet acaba sent el vencedor del conflicte.

Itàlia envia material de guerra i un cos de soldats voluntaris (Corpo di Truppe Volontario).
Alemanya envia material bèl·lic, i també pilots i soldats que passaven a formar part de la Legió
Condor. Hitler considera que Espanya és el camp d’entrenament i pràctiques de les seves
tropes, que un cop preparades podien participar amb més preparació en la guerra mundial.
També es posen en pràctica els bombardejos civils mai vists fins al moment. Quan Franco
acabi conquerint totes les zones industrials del nord, Hitler demanarà que Alemanya tingui la
totalitat del control de les empreses o d’alguna part.
Portugal, regit per la dictadura catòlica de Salazar, aporta soldats i permet al bàndol franquista
el lliure trànsit pel territori portuguès.
També hi ha soldats marroquins del protectorat que s’ofereixen per lluitar en el bàndol
franquista i s’incorporen a l’exèrcit.
Ajudes de manera més privada de caire econòmic, com les de Joan March o Alfons XIII.
El bàndol republicà rep el suport d’un exèrcit voluntari anomenat Brigades Internacionals. En
ell hi ha gent de 50 països diferents, juntament amb aquells espanyols qui creien en la causa
de la República.



La URSS és el país que més recolza el bàndol republicà, i enviaran avions, tancs, material
bèl·lic, però també assesors per a l’estratègia militar i també pilots i soldats. Aquestes ajudes
es pagaran amb reserves d’or del Banc d’Espanya que seran enviades a Moscú.

SITUACIÓ DEL BÀNDOL REPUBLICÀ
Els primers dies de la Guerra Civil, el Govern no actua. Això porta als comitès locals, que eren
agrupacions com la CNT o la FAI que passen a l’acció. Són un poder sense massa unitat ni
coherència. Van contra els propietaris i el clergat. Prenen el control de les institucions locals.
L’exèrcit del Govern de la República es dissol per evitar atacs i que l’exèrcit anés en contra.
Lluís Companys convoca els membres de la CNT i la FAI. Els proposa que qui tingui el poder
del bàndol sigui el Comitè Central de Milícies Antifeixistes i que substitueixi així a la
Generalitat. Aquest manarà i organitzarà les milícies (són persones que van a lluitar per
aportar estabilitat al front). Tenen el suport dels grups d’esquerres, els sindicalistes, etc.
Lluís Companys fa una declaració on reconeix el poder i domini dels anarquistes i els cedeix
la Generalitat.
Molts milicians aniran a lluitar al front d’Aragó. Les milícies populars inicien marxes cap a
Barcelona ells s’organitzen en columnes. Com la columna Durruti o Llibertat, que havia anat a
defensar a Madrid i tenia una ideologia anarcosocialista, la de Macià-Companys, la de Carles
Marx (PSUC) i la columna Aguiluchos, que defensen al front d’Aragó.
El dia 21 de juliol els obrers tornen al seu lloc de treball, i en tornar, hi ha força empreses on
els propietaris no hi són. Alguns han mort i altres han fugit. De forma espontània, els obrers
van assumint el poder d’aquestes empreses per tal de que pugui seguir funcionant sense que
l’amo hi sigui. Als petits comerços i a les grans empreses no és gaire notable aquest canvi,
però aquestes col·lectivitzacions són més presents a les empreses mitjanes al camp i a la
industria.
Es crea el Decret de Col·lectivitzacions (24/10/1936) perquè sigui legal a les
col·lectivitzacions per part del Govern. També es creen 5 crèdits a mode de matalàs financer
per aquestes empreses, ja que els obrers no poden fer-se càrrec de les empreses
econòmicament. Aquests són proporcionats pel Comitè Central de Milícies antifeixistes i la
Generalitat perquè així les empreses no hagin de tancar.
Francisco Largo Caballero es converteix en el president del Govern el 5/9/1936 i ho serà fins
el 17/5/1937.

Es creen nous governs d’unitat (governs d’esquerres + anarquistes).
Al govern governen partits socialistes i republicans (UGT i PSOE), i també s'incorporen els
anarquistes de la CNT, fet que és bastant innovador, però no els podien obviar ja que hi ha
present del Comitè Central de Milícies Antifeixistes.
També es fa un govern d’unitat a la Generalitat, i governen Lluís Companys i Josep
Tarradelles (ERC i PSUC) i també compten amb la CNT. Aquesta unió substitueix el Comitè
General de Milícies Antifeixistes.
Als ajuntaments els comitès locals van desapareixent i també són substituïts per governs
d’unitat.
Al novembre de 1936, la capital de la República passa de ser Madrid a València, ja que les
tropes es comencen a acostar a la ciutat madrilenya. A l’octubre del 1937, la capital passarà a
ser Barcelona.



Stalin, durant la Guerra Civil espanyola es troba fent la purga dels Processos de Moscú
(1936-1939). El que ell vol és que el stalinisme d’extengui per tot el món, i durant la guerra
dóna suport al PSUC i al PCE.

FETS DE MAIG DEL 1937 (3/5/1937- 7/5/1937)
Barcelona controla les telecomunicacions durant els temps de guerra. Durant aquests dies,
els anarquistes entren a l'edifici de Telefònica de Barcelona per interferir les comunicacions
que hi havia entre el Govern de l’Estat espanyol i el de la Generalitat de Catalunya. I intervé el
comissari d’Ordre Públic de la Generalitat (Mossos d’esquadra), Rodríguez Salas que intenta
expulsar a aquests anarquistes. S’inicia un tiroteig i també s’uneixen els del POUM, i per tant
aquesta revolució es converteix en un conflicte armat. Aprofitant que Espanya està en guerra
i en un moment difícil, el POUM, la CNT i la FAI pretenen fer una Revolució com la de Rússia.
Es fan barricades amb llambordes per defensar.
Després d’això els anarquistes es queden en una posició dolenta i es generen tensions en els
governs. El Govern de la República voldrà il·legalitzar el POUM i fer-lo fora del mateix. Tot això
farà que el president Largo Caballero dimiteixi i Juan Negrín (socialista) el succeirà governant
del 17/5/1937 al 2/3/1939.
Els comunistes agafen més força i també ho fa la gent del POUM en perjudici dels
anarquistes, tot i que després serà il·legalitzat. Andreu Nin, un dels caps del POUM, serà
assassinat per agents stalinistes.
La CNT deixa de ser present als governs d’unitat.
Els fets de maig creen molta tensió entre el Govern de la República i la Generalitat, a la que
acusen de no haver estat “al cas” en el moment d’inici de la revolució, i se li retiren
competències en els àmbits de seguretat.

OBRA DE GOVERN DE NEGRÍN
Va dirigida a enfortir l’exèrcit i d’aquesta manera enfortir l’Estat. El seu ministre de guerra és
Indalecio Prieto i té un paper important en el assumptes relacionats amb l’exèrcit. La idea de
Negrín sobre la guerra és que “resistir és vèncer”. La situació no millora en aquest temps
(1938) i fins i tot s'acomiaden les Brigades Internacionals. Es farà un homenatge als seus
membres en el que hi haurà discursos com el de Dolores Ibarruri “la Pasionaria”.
A nivell internacional hi ha dos bàndols diferenciats, que són el dels aliats (Gran Bretanya,
França, URSS, etc.) i les potències de l’eix (Alemanya, Itàlia, Japó). On el bàndol nacional es
relaciona amb les potències de l’eix les quals els donen suport, i els republicans amb els
aliats. L’any 1938, Negrín diu que en el moment en que esclatarà la segona guerra mundial i
amb l’ajuda dels aliats potser podrien guanyar, per tant s’havia de mantenir la guerra civil fins
el moment de l’inici del conflicte mundial.
L’abril de 1938 Negrín publica “Los 13 puntos de la victoria”, on explica el full de ruta del seu
Govern cap a la victòria. En un d’ells tempteja la possibilitat de que pugui haver-hi un
amnistici (aturada dels conflictes armats) amb Franco. També es planteja una amnistia de
presos, però aquesta idea és negada per Franco.
El bàndol republicà està perdent la guerra així que a l’any 1938 es comencen a reclutar nois a
partir de 14 anys. Això s’anomena la “Lleva del biberó”. La majoria d’ells van a lluitar a la
batalla de l’Ebre. Aquells que són cridats a files però s’amaguen per no anar s’anomenen
emboscats. Negrín declara una amnistia pels emboscats.



FI DE LA GUERRA AL BÀNDOL REPUBLICÀ
Els republicans fugen dels llocs que són conquerits pel bàndol nacional. El Govern crea la
SERE, que vol dir “servicio de evacuación de refugiados españoles”. El seu objectiu és trobar
diners o coses amb valor de dins o fora d’Espanya i vendre-les per tal de poder contractar
vaixells que poguessin emportar-se refugiats espanyols fora del país. No és fàcil, ja que els
vaixells seran bombardejats. La última evacuació és d’Alacant a Orà el 28 de març de 1939.

EL BÀNDOL FRANQUISTA
Es crea un partit polític únic resultat de la unió de Falange Española y las JONS. L’any 1933 es
redacta el full de ruta d’aquest partit.
La primera institució que es crea en el bàndol és la Junta de Defensa Nacional. El que pretén
és organitzar el Govern en el bàndol franquista després de la mort de Sanjurjo. S’inicia el 24
de juliol i finalitza el 31 de setembre del 1936. Acaba davant la necessitat de que hi hagi un
sol comandament que manés, que serà Francisco Franco.
L’1 d'octubre del 1936 s’estableix Franco com a “generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y
aire”, per tant té el poder absolut de l’exèrcit, i “Caudillo de España por la Gracia de Dios”,
que li atorga els poders civil i religiós. D’aquesta manera ell té tots els poders de l’Estat.
La primera mesura que pren és crear la Junta Técnica de Estado. Aquesta és una institució de
Govern militar que a la pràctica és poc rellevant ja que és controlat per Franco. El que fa és
anul·lar totes les lleis republicanes.
Hi ha grups de diverses ideologies dins del bàndol, l’únic que els uneix és la seva aversió a la
República. Per por a que anessin a la seva, el que fan és militaritzar les milícies falangistes i
els requetès. Els afegeixen al sistema de l’exèrcit per tenir-los controlats.
Els requetès o boines vermelles són membres de grups com Comunión Tradicionalista
(carlins) o Renovación Española (alfonsina).

DECRET D’UNIFICACIÓ (19 d’abril del 1937)
Es crea un gran partit polític únic (Falange Española Tradicionalista y de las JONS) on
s’integra tot l’ideari del bàndol nacional. Franco serà el president d’aquest partit polític.
SÍMBOLS FRANQUISTES:

- Escut
- Vitor
- Desfilades
- Himnes
- Uniformes
- Banderes

ACTUACIONS GOVERN FRANQUISTA
- Supressió de totes les llibertats (polítiques, civils, religioses).
- Supressió de tots els partits (menys la FET y de las JONS).
- Supressió dels estatuts d’autonomia.
- Supressió dels sindicats.
- Aplicació de la pena de mort.
- Censura als mitjans de comunicació.



- Aplicació d’un nou model de societat basat en la por, la violència i la religiositat.
S’estableix un règim nacionalcatòlic.

- Tribunals militars: judicis summaríssims. Poden crear un paral·lelisme amb la llei de
fugues. Eren judicis ràpids en que els acusats de rebel·lió eren jutjats i acusats de
dissidència (oposició política en una dictadura).

La guerra civil es convertirà en una creuada. L’Església dirà que és una guerra de religió, però
veritablement hi ha un rerefons econòmic.
A Catalunya també hi ha suports cap al bàndol franquista com Cambó, Josep Maria Segarra o
Josep Pla.

Llei de la memòria històrica
Aprovada al 2007, inclou el reconeixement de totes les víctimes del franquisme d'ambdós
bàndols. Legalitza l’exhumació dels cadàvers de les fosses comunes.

LA RERAGUARDA
Aquesta guerra bombardeja per primera vegada ciutats i civils sistemàticament per
desmoralitzar l’enemic.
La por instaurada als ciutadans durarà en la postguerra. El conflicte fa que els civils es
divideixin en bàndols. També hi ha molta presència d’abusos sexuals. Un exemple és el de las
mujeres rapadas de Montilla, que són violades i humiliades pel bàndol franquista.
La fam també afecta molt, sobretot al bàndol republicà. A la tardor del 1936 ja hi ha casos
registrats ja que costa molt que arribin els subministraments al ser bombardejada tota la zona
del llevant peninsular. Aquesta fam s’allarga a la postguerra amb les cartilles de racionament i
es torna a produir el cas d’estraperlo.
A la reraguarda també hi ha els “paseos”. Són assassinats aleatoris que es donen en ambdós
bàndols en els que els assassins van a buscar a la víctima a casa i el porten a “passejar” per
matar-lo.

EVOLUCIÓ MILITAR DE LA GUERRA
FASE 1: PRIMERS MESOS DE LA GUERRA (JULIOL-DESEMBRE DEL 1936)
L’objectiu dels insurrectes és sempre Madrid. Per arrribar-hi entren per quatre punts:

- SUD: Gibraltar, Sevilla, Badajoz, Toledo. Franco estava a les Canaries i coneix a dos
alemanys amics de Hitler. Franco escriu una carta a Hitler demanant ajut militar i
aquest envia 6 avions al Marroc. Des d’allà les tropes franquistes pugen creuant
l’estret de Gibraltar. L’ajut de Mussolini es materialitza en un pont aeri entre Tetuan i
Sevilla, que permet el transport de mercaderies i el trànsit entre dues ciutats. Després
del setge de Toledo, al novembre la capital passa de ser Madrid a València per
seguretat.

- NORD: Pamplona, Galícia, Irun, San Sebastià. Al Nord hi ha el general Mola. Volien
controlar les fronteres per tal de que els republicans no rebin subministraments.
L’objectiu era ocupar tot el nord pel tema industrial, amb el que es pot construir
armament. La ciutat de Bilbao resisteix gràcies al Cinturón de hierro.



- ARAGÓ: El front oriental és defensat per les milícies en les tres capitals aragoneses.
- MALLORCA, EIVISSA. Hi ha un intent de recuperar Mallorca però no resulta exitós.

Hitler i Mussolini discrepen en com Franco està duent a terme les expedicions militars. Ells
creuen que el Franco havia d’anar més ràpid conquerint, però ell defensava la conquesta
“centímetro a centímetro”.

FASE 2: GENER-NOVEMBRE (1937-1938)
- NORD: Guernica, cau tot el nord. El bombardeig de Guernica (26 d’abril 1937) un 85%

dels edificis queden destruïts. En aquest poble es llancen unes 30 tones d’armament
per part de la Legió Cóndor i també hi participa la legió italiana atacant les zones del
voltant. També es proba l’artilleria desde l’aire. També cau el Cinturón de Hierro que
protegia Bilbao i les indústries principals perquè l’arquitecte que el va fer passar els
plànols al bàndol nacional.

- CENTRE: batalles de Jarama i Guadalajara (victòria republicana), batalles de
Brunete i Belchite (victòria nacional).

- SUD: diverses capitals cauen ràpidament. L’ofensiva nacional va cap a l’est arribant a
Málaga i Granada.

- El govern de la República es trasllada a Barcelona. En aquest moment la capital era
València i passa a ser Barcelona. Va haver-hi una ofensiva republicana a Teruel.

FASE 3: TEROL I BATALLA DE L’EBRE (DESEMBRE 1937-DESEMBRE 1938)
Finalment el bàndol nacional aconsegueix arribar al mar, deixant el bàndol republicà dividit.
Això és decisiu per la guerra perquè Catalunya queda aïllada de la resta de territori republicà i
no és possible la comunicació, ja que el mar està controlat per les tropes nazis.
En aquesta època també comença la penetració de les tropes nacionals al territori català. La
ciutat de Lleida va ser primera línia de front durant 9 mesos.

BATALLA DE L’EBRE (25 DE JULIOL- 16 DE NOVEMBRE DEL 1938)
Els republicans (també hi participa la lleva del biberó) comencen a fer una ofensiva sorpresa a
la nit i és la seva última esperança a la guerra. Comencen a travessar el riu.
A partir de l’any 38 les ciutats de Barcelona i Madrid són bombardejades a diari.

FASE 4: OCUPACIÓ DE BARCELONA I FI DE LA GUERRA (DESEMBRE 1938- 1 ABRIL 1939)
● Caiguda de Catalunya (gener 1939). Cau de manera molt ràpida. Sense oferir

resistència és ocupat pel bàndol nacional i molta gent s’exilia cap a França. A
Argelers-sur-mer es crea un camp de refugiats per acollir els exiliats i d’altres
s’amaguen a les muntanyes o a altres indrets. França, al febrer, tanca la frontera.

● Atac al Llevant. També va ser ràpid. Al febrer, Franco és reconegut per França i Gran
Bretanya com a president tot i que la guerra no ha acabat. En aquest moment, Manuel
Azaña dimiteix i el pròxim president de la República ho serà des de l’exili.

● Caiguda de Madrid (28/03/1939).
● Declaració de la fi de la guerra civil espanyola 1 d’abril de 1.939.



EL FRANQUISME (1939-1975): LA POSTGUERRA (1939-1959)
Organització de masses: organitzacions que agrupen a gent amb característiques similars.
Serrano Suñer (el Cuñadísimo): cunyat falangista de Franco i la seva mà dreta.

DIFERÈNCIES ENTRE LA DICTADURA FRANQUISTA I LES DEMÉS
- La dictadura franquista no és mai derrotada. Guanya la guerra i sobreviu 30 anys més.
- La religió a la dictadura de Franco té molt més pes (règim nacionalcatòlic).
- El partit que agrupa les forces polítiques és força heterogeni (FET y de las JONS).
- El partit nazi basa el seu ideari polític en la raça, i el franquisme no, tot i que els jueus

es consideren enemics.
- L’exèrcit està molt present al llarg de tota la dictadura i té una influència molt més gran

que a la resta de dictadures (pretorianisme).

POLÍTICA EXTERIOR
En el moment en què s’inicia la guerra Espanya es declara neutral, però el 1940 passa a
considerar-se no bel·ligerant (no lluita de forma activa, però dona suport a un dels bàndols) al
bàndol de les potències de l’Eix. Es materialitza aquesta ajuda de la següent manera:

- Enviant menjar (tot i la fam de la postguerra).
- Enviant matèries primeres.
- Enviant wolframi (mineral que s’utilitza en la indústria armamentística) que s’extreu de

les mines de Galícia.
- Enviant mà d’obra.
- Entrevista d’Hendaia (octubre de 1940): Hendaia és una població francesa. França

està dota domini nazi. Té una entrevista amb Franco a una estació de tren, però no
arriben a cap acord.

- Entrevista de Bordighera (febrer del 1941): És una entrevista amb Mussolini en què el
dictador italià intenta convèncer a Franco de que entri en el conflicte bèl·lic.

- Enviament de la División Azul al front soviètic. La gent s’allista per lluitar “contra el
comunisme”. Envien els falangistes més motivats.

A partir de l’entrada d’EUA a la guerra, al bàndol de l’Eix se li comença a complicar la labor, i
quan això succeeix (1943) Espanya es torna a declarar neutral preveient que l’Eix perdrà la
guerra. En aquest moment comença a contactar amb els països del bàndol dels aliats. Al 1945
finalitza la guerra i Espanya queda en una posició vulnerable davant una possible conquesta
dels vencedors.
Després de la guerra es crea la ONU, per garantir la pau en futurs conflictes. Espanya
demana ser admesa a la ONU, però serà rebutjada. Des de la ONU es demana inclús que els
embaixadors que estan a Espanya es retirin a l’any 1946. Argentina sí que aporta ajut a
Espanya enviant tones de blat per alimentar a la població. França tanca la frontera amb
Espanya afavorint a l’aÏllament. Es crea també el Pla Marshall, que era un pla d’ajudes, i també
la OTAN. Espanya és completament aïllada i marginada per la resta d’Europa entre el 1945 i el
1950 pel fet de tenir una dictadura i per haver donat suport a les potències de l’Eix.



ORGANITZACIÓ DE L’ESTAT FRANQUISTA
És un sistema personalista ja que totes les institucions del Govern es centren en Francisco
Franco. No hi ha cap mena de divisió de poders i és molt centralista.
Franco va fer un seguit de “Leyes Fundamentales”. Comença a fer-les durant la Guerra i en
seguirà fent durant el seu règim. Les “Leyes Fundamentales” són les següents:

- Fuero del trabajo (1938): regula les relacions laborals i estableix els principis del
nacionalsindicalisme.

- Ley Constitutiva de las Cortes (1942): crea les Corts com a òrgan legislador només
controlat per Franco. Hi ha 424 procuradors i estan dividits en dos grups: els triats per
Franco (gent de les famílies) i els triats per gent de la seva confiança. D’aquesta
manera les Corts eren formades per gent afí al règim.

- Fuero de los españoles (1945): recull drets essencials dels espanyols lligada als
principis del Movimiento sense cap garantia de poder-los exercir. Alguns exemples
eren la llei d’educació, la llibertat religiosa, etc. Té dos articles que aclareixen que
aquests drets no poden anar contra la moral de la pàtria.

- Ley del referèndum nacional (1945): es poden fer consultes populars però tot ja estava
organitzat.

- Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (1947): estableix Espanya com a regne i
preveu la monarquia com a successora del franquisme. Ratifica Franco com a cap
d’Estat.

- Ley de Principios del Movimiento nacional (1958).

COM S’ORGANITZA L’ECONOMIA?
Hi ha dos àmbits: l’agricultura i la indústria. Tant en una com en l’altra hi ha un fort dirigisme
estatal i estarà basat en importar i exportar el mínim. En el cas que es necessiti fer-ho serà en
quantitats molt petites i sempre amb l’autorització de l’Estat. Tot el producte es dona a l’Estat,
que serà qui reparteixi el produït. Aquest sistema de tancar les fronteres s’anomena
autarquia. Això provoca que Espanya augmenti la seva pobresa. Aquest model autàrquic
afavoreix als amos de les empreses afins al règim.
A l'agricultura els propietaris eren aquells previs a la guerra i a les reformes agràries. Hi ha
una producció molt precària, amb poques màquines i animals. Hi ha sequera i la producció va
arribar a ser inferior als anys de la República. El producte és repartit mitjançant les “cartillas
de racionamiento” i amb aquestes es dona el fenòmen de l’estraperlo. Hi ha una situació de
fam generalitzada i s’importa blat argentí.
La industria és controlada per l’Instituto Nacional de Industria (INI). També es creen empreses
públiques de diversos àmbits amb més o menys presència de l’Estat, com Endesa, la SEAT o
la RENFE.
El sindicalisme és unitari i es crea la Organización Sindical Español (OSE), altrament
anomenada Sindicato Vertical. Aquesta organització depenia del Partido Único. D’aquesta
OSE penja la Central Nacional Sindicalista (CNS), que és l’encarregada de cada regió.

COM S’ORGANITZA LA SOCIETAT?
La població viu en condicions precàries. Hi ha malalties com el tifus o la tuberculosi.
L’esperança de vida està al 50 anys.



Els aliments manquen (cartillas de racionamiento) i també els habitatges dignes. És molt
populars el barraquisme, viure en coves o el fenòmen dels rellogats.
Les migracions són molt comuns a nivell nacional. Els moviments són totalment controlats.
Més endavant hi haurà molta migració exterior cap a Venezuela i Brasil, i després cap a
Alemanya i França.
No hi ha llibertat sexual i és durament reprimida.
Les dones estan controlades per la Sección Femenina i aquesta és dirigida per Pilar Primo de
Rivera, germana del fundador de la Falange. Tot això s’alliçona mitjançant el NO-DO, que
serveix de propaganda franquista.

OPOSICIÓ AL FRANQUISME DINS D’ESPANYA
- Maquis: Organitzaven atacs contra els franquistes i s’amaguen a les muntanyes. Seran els
que rebin la repressió més forta per part de la Guàrdia Civil i l’exèrcit. Comença als anys 40.
Van fer un intent de conquesta frustrat a la Vall d’Aran l’any 1944.
- Protestes obreres. Les protestes es troben al País Basc (1944-1951), a Catalunya (1945-1947)
amb la vaga tèxtil i de tramvies, a Astúries amb la mineria (1956-1957).
- El sector universitari també és un focus de lluita i protesta contra el franquisme. Aquest
sector està controlat pel Sistema Español Universitario (SEU). A Madrid hi haurà revoltes al
1956 i a Barcelona al 1957 amb els Fets del Paranimf, on es van reunir molts estudiants i van
signar un manifest pels seus drets.
Partits contraris al règim (PCE o el PSUC). Se'n carreguen d’organitzar les revoltes obreres.

OPOSICIÓ AL FRANQUISME FORA D’ESPANYA
La monarquia està exiliada. Joan de Borbó, el fill d’Alfons XIII i escriu el Manifest de Lausana
(1945). En ell diu que a Espanya ha de tornar a la monarquia. I Franco fa la Ley de Sucesión
de Jefatura del Estado (1947). Com a resultat Joan Carles de Borbó és escollit com a
successor de Franco. Se’l comença a educar sota la supervisió de Franco.
Una altra són les institucions, com el Govern de la República. Des de l'estranger parlen amb
l’ONU o d’altres presidents per anar en contra de la Dictadura Franquista.
Els republicans que passen cap a França són empresonats en els camps de concentració,
d’altres es presenten com a voluntaris de la Segona Guerra Mundial, d’altres són reclutats per
Hitler, etc. Molts artistes també s’exilien, com Pau Casals, Picasso o d’altres. Franco, però,
ofereix un amnistici per aquells qui tornin que no es complirà.

FRANQUISME A CATALUNYA (1939-1959)
El primer que fan és abolir les lleis republicanes i, per tant, l’Estatut d’autonomia es deroga.
Comença la persecució de les tropes franquistes cap als republicans i també cap els
separatistes (tot l’equip de Govern d’ERC, els anarquistes, socialistes, mestres, republicans).
Es calcula que des del 1938 fins al 1959 va haver-hi 3.560 execucions directes a Catalunya.
Lluís Companys, juntament amb tot el Govern, s’exilia. Però és capturat a Burdeos. Franco
demana que el portin a Irun (frontera entre França i Espanya) i l’entreguen al dictador. És
portat a Madrid, on és torturat, i després es portat a Barcelona per fer-li un judici sumaríssim
on serà condemnat amb la mort. L’afusellen al Castell de Montjuïc el 15 d’octubre de 1940. A
partir de l’assassinat de Companys, el seu substitut a l’exili serà Josep Irla des del 1940 fins al
1954. Després el substituirà Josep Tarradelles del 1954 fins 1980.


