
L’ ESPANYA DEL SEGLE XVIII:

L’ABSOLUTISME BORBÒNIC I IL.LUSTRACIÓ



INTRODUCCIÓ

 Es considera el segle XVIII com un segle de transició entre 

l'Antic Règim i l'etapa contemporània. Transició que en 

Espanya es prolongarà fins a mitjan del segle XIX.

 Trets més significatius:

 Canvi de dinastia a partir del  conflicte successori

 Implantació del despotisme il.lustrat.

 Desenvolupament de la Il.lustració (segle de les llums)



ESQUEMA DEL TEMA

1. Canvi dinàstic i guerra de successió

2. Nou model polític: l’absolutisme borbònic

3. Il.lustració i Despotisme il.lustrat

4. Economia i societat en el segle XVIII



1. EL CANVI DINÀSTIC I LA

GUERRA DE SUCCESSIÓ.



1. EL CANVI DINÀSTIC I LA GUERRA DE SUCCESSIÓ

 Causa del problema: la mort sense hereu del rei
d’Espanya Carles II d’Habsburg (Austries) en 1700

 Candidats al tron d’Espanya:

 Josep Ferran de Baviera (mort en 1699)

 Felip d’Anjou (dinatia dels Borbó)

 Arxiduc Carles D’Àustria

 Negociacions: Tractats de partició entre els països
europeus: 

 1r en 1698: Josep Ferran de Baviera 

 2n en 1699: Felip d’Anjou amb la condició de renunciar 
a la corona de França.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Arbol-genealogico-Felipe5.png




DIMENSIONS DEL CONFLICTE

 Conflicte internacional (1701-1713)

 Borbònics: França, l’Espanya fidel a Felip i Baviera.

 Austriacistes: Àustria i el Sacre Imperi, Gran Bretanya, 

Prússia, Provincies Unides, Savoia i Portugal.

 Conflicte nacional (1705 - 1714) després de la batalla de Cadis.

 Borbònics: Castella

 Austriacistes: Corona d’Aragó : València (amb revolta

antisenyoral: maulets i botiflers) i Catalunya especialment)



EVOLUCIÓ DEL CONFLICTE:

 Etapes :

 1a etapa: des de 1701 a 1711 (fins al nomenament de 

l’Arxiduc Carles com emperador d’Àustria): el 

conflicte te una dimensió més europea.

 Els principals escenaris: peninsula Ibèrica, nord d’Itàlia, 

Flandes i ultramar.

 2a etapa: des de 1711 a 1714: el conflicte es locaalitza 

a Catalunya on havien reconegut a l’Arxiduc Carles 

com a Carles III (setge de Barcelona en 1714).

 Tractats de pau:

 Utrecht (1712 i 1713): entre França/Espanya i la 

majoria de les potències europees.

 Rastadt (1714): entre França i l’Imperi austríac.



CONSEQUÈNCIES DELS TRACTATS

D’UTRECHT I RASTADT

 Establiment d’un equilibri en les relacions
internacionals europees.

 Pèrdua de les possessions territorials espanyoles
en Europa

 Concessions comercials al Regne Unit: 

 Monopoli del comerç d’esclaus amb l’Amèrica
espanyola durant 30 anys. 

 Permetia al Regne Unit comerciar amb les colònies
espanyoles.

 Felip V renuncia a unificar els trons d’Espanya i 
França.

 Establiment a Espanya d’un nou model polític: 
l’absolutisme borbònic francés.



PÈRDUES TERRITORIALS



Europa  al segle XVIII



2. NOU MODEL POLÍTIC: 

ABSOLUTISME BORBÒNIC
(ANTIC RÈGIM)



LA MONARQUIA ABSOLUTA

És fonamenta ideològicament en la fórmula: “Monarquia de Dret Diví”.

Bossuet afirma que el poder li és concedit al Rei per Déu i no té 

límits terrenals i el Rei és responsable només davant de Déu.

La monarquia francesa, encarnada en la figura del

rei Lluís XIV , el rei sol, està considerada la més

paradigmàtica.

Felip V i els descendents va iniciar

reformes per a enfortir l'Estat

mitjançant la centralització política i la

uniformitat legislativa i institucional.



http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:BorbonEspania.png


CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTAT BORBÒNIC:

a. Uniformitat legislativa: Decrets de Nova Planta

b. Uniformitat institucional i administrativa

c. Uniformitat territorial

d. Organització de l’Estat:

 Estructura del govern de la monarquia

 El regalisme

 Reforma de l’exèrcit



A. UNIFORMITAT LEGISLATIVA

 La uniformitat legislativa és va implantar mitjançant 

els DECRETS DE NOVA PLANTA que van suposar 

la supressió dels furs i institucions dels Regnes de la 

Corona d'Aragó:

 Regne de València i Aragó: 1707

 Regne de Mallorca: 1715

 Catalunya: 1716

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:DecretNovaPlanta.png


MODIFICACIONS LEGISLATIVES DELS

DECRETS DE NOVA PLANTA

 Supressió dels furs i lleis pròpies de cada territori i 

extensió de les lleis de Castella a tot el territori 

espanyol (el País Basc i Navarra van mantenir 

alguna legislació pròpia)

 Supressió de les institucions pròpies dels diferents 

territoris i implantació d'un sistema de govern 

uniforme.

 Implantació del castellà com a llengua oficial de 

l'administració pública.



B. UNIFORMITAT ADMINISTRATIVA I

INSTITUCIONAL

 Reorganit-

zació del 

territori: 

divisió en 

províncies

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Regnorum_Hispaniae_et_Portugalliae.jpg


UNIFORMITAT ADMINISTRATIVA I INSTITUCIONAL

 Nova organització administrativa: de caràcter
militar seguint el model francés:

 Capitanies generals: amb competències militars i 
la presidència de les Audiències (administració de 
justícia). 

 Intendències : encarregades de l’administració de 
les províncies. Els intendents tenien funcions
administratives, judicials i, especialmente, 
financeres.

 Creació d’una xarxa de funcionaris capaços de 
controlar tota l’estructura administrativa. 





C. UNIFORMITAT TERRITORIAL

És una conseqüència de la reforma política 

administrativa iniciada durant el regnat de 

Felip V: institucions comunes.

Eliminació de les fronteres interiors de la 

península encara que alguns territoris van 

mantenir els furs (Navarra i País Basc).

Organització de les duanes exteriors.



D. ORGANITZACIÓ DE L’ESTAT: ESTRUCTURA

POLÍTICA-ADMINISTRATIVA

 Es tracta d'un Estat centralitzat.

 Principals òrgans de govern:

 Les Secretaries d'Estat i del Despatx: Guerra, Marina i 

Índies, Justícia, Hisenda i Estat.

 El Consell de Castella: òrgan consultiu i Tribuanl Superior de 

Justícia. La resta del consells van desaparèixer (Aragó, Itàlia o 

Flandes) o van reduir les seves competències (Estat i Índies)

 Corts: úniques per a tot el territori a excepció Navarra. Les 

funcions es limitaven a les fiscals i  jurar a l'hereu al tron.



D. ORGANITZACIÓ DE L’ESTAT: ESTRUCTURA

POLÍTICA-ADMINISTRATIVA

 L'administració de les colònies d'Amèrica també es va 
transformar: principals òrgans de govern:

 Pèrdua d'importància del consell d’Índies i desaparició de la 
Casa de Contractació.

 Creació de nous virregnats: Nova Granada i el de Riu de la 
Plata que s'afegeixen als de Nova Espanya i Perú. (total 4)

 Implantació de les intendències amb les mateixes
funcions que a la península.

 Creació d'un exèrcit regular americà.



D. ORGANITZACIÓ DE L’ESTAT: REGALISME

 Concepte: el regalisme és la pràctica que procura limitar la 
influència eclesiàstica per part dels monarques espanyols.

 Aquesta pràctica es va reforçar durant el segle XVIII amb:

 Concessions del Papat.

 Voluntat dels Borbó per controlar política i econòmicament tot
l'estat .

 Influència de l'anticlericalisme de la Il.lustració.

 El regalisme es va manifestar:

 Els Concordats (1737 i 1753):
 Designat els càrrecs eclesiàstics: patronat regi

 Recaptar algunes de les rendes eclesiàstiques.

 Expulsió dels jesuïtes (1767)

 Limitacions del poder de la Inquisició.



D. ORGANITZACIÓ DE L’ESTAT: REFORMA DE

L’EXÈRCIT

 Creació d'un exèrcit permanent i professional 

controlat pel govern central mitjançant les Secretaries de 

Guerra i Marina. Representava el poder executiu de la 

monarquia absoluta.

 Nous sistemes de reclutament.

 Modernització de l'estructura militar. 

 Ampliació i modernització de la marina: construcció de 

noves drassanes i arsenals (Ferrol, Cadis, Cartagena,…)



POLÍTICA EXTERIOR

Objectius:

 Recuperar alguns del territoris perduts en el tractat
d’Utrecht.

 Assegurar l’Imperi colonial espanyol .

Models d’intervenció en política exterior:

 Regnat de Felip V

 Revisionisme (fins a 1730): políticabasada en 
intervencions militars que va ser un fracàs.

 Pactes de família: pretenien conseguir els objectius
amb aliances amb França amb el compromís de 
defensa mútua.
 Primer pacte de família en 1733: Participació en la 

Guerra de Successió de Polònia: Espanya va recuperar el 
Regne de Nàpols i Dues Sicílies en la figura del fill de 
Felip V, Carles (futur Carles III).



 Segon Pacte de família de 1743:

 Participació en la Guerra de Successió d’Àustria:  els Ducats 

de  Parma i Toscana passen a mans del fill menor de Felip 

V, Felip.

 Regnat de Ferran VI: neutralitat

 Regnat de Carles III: tornen els sistemes 

d’aliances, peró amb l’objectiu de neutralitzar a 

Anglaterra.

 Tercer pacte de família de 1761: Guerra dels Set 

Anys (1756-1763)

 Renovació del pacte: Guerra de la independència 

de les colònies nord-americanes (1775-1783)



3. IL.LUSTRACIÓ I DESPOTISME

IL.LUSTRAT.



EL PENSAMENT IL.LUSTRAT

La Il·lustració es pot definir com un corrent de pensament

caracteritzat per l’ús de la raó per a la comprensió de la realitat

natural i social. Es va estendre per Europa i Amèrica durant el

segle XVIII.



LA IL·LUSTRACIÓ ESPANYOLA

 Introducció: encara que els arrels es troben a

finals del segle XVII amb el moviment dels

novatores, no serà fins al regnat de Carles III

quan va esclatar.

 Els il.lustrats van combinar la tasca intel.lectual

amb l'actuació política reformes

borbòniques.

 Contitueixen una minoria intel.lectual.

 El pensament il.lustrat es va difondre gràcies a

les Societats Econòmiques d'Amics del País..



SOCIETATS ECONÒMIQUES D’AMICS DEL PAÍS.

 Organismes no estatals

 Tenien com a fi promoure el desenvolupament

d'Espanya, estudiant la situació econòmica de cada

una de les províncies i buscant solucions als problemes

que hi hagués.

 S'encarregaven d'impulsar l‘economia i de traduir i

publicar les obres estrangeres que recolzaven les idees

de la fisiocràcia i el liberalisme.

 Comptaven amb llicència reial

 En la seva fundació van intervenir els sectors més

dinàmics de la societat: importants figures de la

noblesa i nombrosos càrrecs públics.

Críticaven els factors que provocaven l’endarreriment

econòmic i intel.lectual d’Espanya.



EL DESPOTISME IL.LUSTRAT

Principals propostes:

 Polítiques: Centralització territorial i administrativa.

 Socials: abolició de l'esclavitud i limitació dels privilegis de la 

noblesa

 Econòmiques: reformes en l'agricultura (fisiocràcia), creació de 

bancs nacionals, creació de les manufactures reials,…

 Culturals: creació de les Acadèmies en els diferents àmbits

culturals, impuls d'institucions de caràcter científic,..

 Religioses: promou la llibertat religiosa i limita el poder del 

clergat i el Papat.

Són monarques absoluts que

realitzen reformes encaminades a 

aconseguir la felicitat dels 

seus súbdits

“Tot per al 

poble però 

sense el 

poble”

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://images.wikia.com/althistory/es/images/b/bd/Retrato_de_carlos_iii.jpg&imgrefurl=http://es.althistory.wikia.com/wiki/Carlos_III_(Mancomunidad_Hisp%C3%A1nica)&usg=__HeFnFyBJeMWIqFBrSg1SicOkfcM=&h=856&w=640&sz=247&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=-VeeDqTD6QorkM:&tbnh=145&tbnw=108&ei=yHiBTvqEBMGB4ATVwIxc&prev=/search?q=carlos+iii&um=1&hl=es&safe=active&sa=N&rlz=1T4ACPW_esES403ES407&tbm=isch&um=1&itbs=1


PRINCIPALS REFORMES:

 El rei Carles III va ser el millor representant del 

despotisme il·lustrat. Objectius del seu regnat:

 Millorar l'economia i el benestar

 Millorar l'organització i la racionalització de l'Estat

 L'acceptació del model del rei com «home ideal» il·lustrat

Reformes 

religioses

Disminuir el 

poder de 

l'Església, de la 

Inquisició, 

expulsió dels 

jesuïtes…

Reformes econòmiques

-Reformes fiscals 

(Loteria, Banc 

Nacional de Sant 

Carles)

-Liberalisme 

econòmic

-Millores agrícoles

Reformes 

militars

-Servei 

militar 

obligatori de 

quintes

Reformes sociales

-Regulació de les corregudes 

de bous

-Dignificació del treball 

industrial

-Control de grups marginats

-Suport al desenvolupament 

educatiu i científic



4. ECONOMIA I SOCIETAT



UNA DEMOGRAFIA ANTIGA

Durant el segle XVIII encara troben un comportament

demogràfic tradicional



LA DEMOGRAFIA ANTIGA

Caracteritzada per un creixement vegetatiu molt baix

Amb altes taxes de natalitat contrarestades per alts índexs de

mortalitat (especialment infantil).

Amb un fràgil equilibri entre població i recursos

Els escassos rendiments agrícoles i la irregularitat de les collites

desencadenen reiterades crisis de subsistència que desemboquen en

fams i predisposen al desenvolupament de malalties

epidèmiques.

La seqüela és una mortalitat catastròfica.

Natalitat alta (40‰) i mortalitat alta (35‰): Creixement natural baix



MODIFICACIONS EN DEMOGRAFIA

Principals canvis produïts durant el segle
XVIII 

En certes zones (Anglaterra, França) augmenten els
excedents alimentaris, i una millor nutrició
condueix a la disminució de la fam crònica i
epidèmies.

Un altre factor que va influir en aquests canvis, encara
que de forma menys determinant, va ser el progrés de la
medicina.

El resultat d’aquestes millores va ser:

Un substancial creixement demogràfic, que no va afectar per

igual a tota la península.









REFORMES BORBÒNIQUES

Colonització dels terres despoblades: 

 Repoblació de Sierra Morena dirigida per Pablo 

d'Olavide

 Es van assentar uns 13.000  colons d’origen 

centreeuropeu en poblacions (un total de 15) com La 

Carolina, La Carlota, la Lusiana,…



ECONOMIA: AGRICULTURA

Economia de base agrària amb:

 El 80% de la població activa estava ocupada en l’activitat agrícola i 
ramadera.

 La principal font de riquesa és la terra.

 L’agricultura era de subsistència amb una productivitat molt baixa
molt influida per les condicions cilmàtiques

Crisis de subsitència el 1709,1723,1750,1764…

 Gran extensió del guaret (rotació biennal o triennal).

 La propietat de la terra estava en mans de grans propietaris: nobles i 
clergat.

 Terres en situació feudal, amb amortització de les terres (estaven
lligades a l'església i no es podien vendre, (“mans mortes”)) i
vigència de la primogenitura (mayorazgo: els béns es mantenien
junts i es transmetien a l'hereu)



REFORMES BORBÒNIQUES

 Incorporació de nous conreus: patates

 Aplicació de mesures lligades a la fisiocràcia

 Liberalització del comerç del blat i altres productes.

 Creació d’infraestuctures: Canal Imperial d’Aragó(1778) o 

el pantans de Lorca o Tibi,..

 Afavorir determinades desamortitzacions

 Repoblacions a Sierra Morena (ja esmentades)

 Suprimir la Mesta

Fisiocràcia: és una teoria econòmica que considera la terra com la

principal font de riquesa.

Els fisiòcrates sostenen que la riquesa d'un estat prové de la

naturalesa, més exactament, de l'agricultura. El seu principal teòric

és Quesnay.

La Mesta era l'associació de ramaders d'ovelles d'origen

medieval i amb importants privilegis.



ECONOMIA: ACTIVITAT MANUFACTURERA

Característiques:

 La indústria és de caràcter artesanal

 Conserva encara trets gremials.

 Organització de la producció industrial:

• Tallers artesanals

• Manufactures

• “Domestic System” (Treball a casa)



“DOMESTIC SYSTEM”

Era una indústria de caràcter rural que combinava el treball

agrícola amb la manufactura casolana de tèxtils. No es

desenvolupava, per tant, en fàbriques.

Caracterítiques:

 L'empresari era generalment un comerciant . Proporcionava

matèria primera als llauradors, essènciament dones, i estes la 

treballen en el seu llar. 

 El pagès no era amo ni de la matèria primera ni del producte

resultant, encara que sí que ho era dels estris de treball.

 La producció estava destinada a l'exportació.

 Es va concentrar essencialment en el sector tèxtil, amb la 

fabricació de mercaderies de llana o lli. 





REFORMES BORBÒNIQUES

Aplicació de les teories mercantilistes (proteccionistes):

 Mesures proteccionistes: prohibició a la importació de teixits de cotó
(1771): va afavorir el creixement de la indústria tèxtil a Catalunya
(indianes)

 Protecció a les manufactures nacionals: teixits de llana d'Ezcaray i
manufactures cotoneres a Catalunya.

 Creació de manufactures públiques: Reials Fàbriques
(generalment destinades a la producció de productes de luxe i
indústria base militar):

 Reial Fàbrica de San Ildefonso: vidre

 Reial fàbrica de San Fernando: tapissos

 Reial Fàbrica del Buen Retiro: porcellana

 Reial Fàbrica de la Cavada: canons i artilleria

Mesures inspirades pel liberalisme econòmic (a partir de
Carles III): reforma dels gremis, supressió de la deshonra legal del
treball,…



ECONOMIA: COMERÇ

 El comerç més rellevant és el de llarga distància

 Els intercanvis interns i els externs es van veure

afavorits pel creixement demogràfic (augment

de la demanda) i les pràctiques proteccionistes



COMERÇ INTERIOR

Presentava dificultats greus: transports

deficients, abundàcia de duanes i peatges

interiors,…

•Millora del transport gràcies a les obres públiques:

camins (des de la Meseta al Cantàbric),..

•Supressió de les duanes (a excepció de Navarra i País

Basc). La supressió dels peatges (pontatges,

portatges…) va presentar més problemes.

REFORMES BORBÒNIQUES



COMERÇ EXTERIOR

 Destaquen dues rutes comercials:

 Amb Europa: balança deficient ja que exportava matèries
primeres i importava manufactures.

 Amb Amèrica: monopolitzat per Castella i concentrat en les 
ciutats de Cadis i Sevilla. S’exportaven manufactures i 
s’importaven metalls preciosos i productes alimentaris

•Supressió del sistema de flotes.

•Creació de companyies comercials amb privilegis

comercials (seguint el model anglès i holandès) sobre un

territori o producte (monopoli): Companya Guipuscoana

de Caracas,..

•A partir de 1778 es va liberalitzar el comerç americà.

REFORMES BORBÒNIQUES





UNA ESTRUCTURA SOCIAL ESTAMENTAL

La societat continuava dividida en

estaments basats en la diferenciació jurídica

i en l'existència de privilegis.



PIRÀMIDE SOCIAL



REFORMES BORBÒNIQUES

•Dignificació del treball industrial i

comercial. (1783- Supressió de la deshonra

legal dels oficis)

•Control dels grups marginals com els

gitanos o els rodamóns.

Les transformacions econòmiques i les crítiques del

pensament il.lustrat van anar erosionant les estructures de

l'Antic Règim i permetent l'ascens de la burgesia.


