
TEMES D’HISTÒRIA D’ESPANYA 

La Segona República Espanyola (1931-1936) 

 

 

La proclamació de la Segona República i la seva conjuntura 

Eleccions municipals el 12 

d’abril de 1931, convocades 

pel govern de l’almirall Aznar. 

Victòria dels partits republicans 

(signants del “Pacte de Sant 

Sebastià”), als principals municipis de 

tota Espanya, i d’ERC a Catalunya. 

El Rei Alfons abdicà de la 

Corona i s’exilià a França. El 14 d’abril de 1931 es proclamà la 
II República Espanyola 

Es va formar un Govern provisional,  els 

membres del qual foren alliberats hores abans 

de la presó, i presidit pel catòlic Alcalà Zamora. 

El primer problema fou 

convèncer a Macià 

que renunciés a la 

proclamació de l’Estat 

Català a canvi de la 

institució de la 

Generalitat. 

 Decret d’Estatut Jurídic Provisional de 

la República. 

 Decret d’Amnistia política general 

 Decret de protecció contra l’expulsió 

de pagesos de les terres 

 CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS   
GENERALS per al 28 de juny de 1931 

Àmplia victòria de la coalició 

republicana i socialista  (54 %) 

liderada pel republicà Manuel 

Azaña sobre els partits del 

centre i de la dreta. 

- ERC va obtenir 30 escons a 

les Corts espanyoles (6’4 %) 

Es constituí un govern provisional de la Generalitat de Catalunya, presidit 

per Francesc Macià (ERC), que inicià d’immediat la redacció d’un 

projecte d’Estatut d’Autonomia. 

El mes de juny de 1931, la 

comissió que redactava el 

projecte a Núria (l’Estatut 

de Núria) el va presentar 

al Govern català. 

Es convocà un referèndum per al dia 2 

d’agost de 1931, que va obtenir un gran 

suport (99% sobre el 75 % de votants del 

cens total), unit a un document amb més 

de 400.000 signatures de dones (encara 

sense dret a vot). 

L’Estatut de Núria va quedar en suspens fins que s’aprovés la Constitució 

Espanyola i es definís quin era el model d’Estat per al conjunt d’Espanya. 
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Les repercussions econòmiques i socials de la proclamació de la Segona 
República Espanyola 

Va crear grans expectatives entre 

les classes socials populars urbanes 

i pageses sobre una distribució més 

justa de la riquesa i de la terra i 

d’una legislació laboral favorable. 

Va provocar un clima de temor i 

desconfiança entre les classes més 

benestants, que van contraure les 

seves inversions i van mostrar sovint 

una actitud d’hostilitat.  

La situació econòmica de la Hisenda espanyola el 1931 

Situació de dèficit pressupostari acumulat degut als deutes heretats de 

la dictadura de Primo de Rivera 

Herència nefasta d’una economia desfasada i sense competitivitat, 

amb un alt nivell d’atur al camp, mancada d’infrastructures, sense un 

sistema financer competent ni una classe empresarial emprenedora, i 

un mercat intern feble, degut al baix nivell adquisitiu mitjà de la 

població espanyola. 

Retraïment de la inversió pel clima de incertesa envers el nou règim, o 

directament com a sabotatge a la política laboral i fiscal del govern. 

La conjuntura econòmica internacional dels anys 30 

Crack de l’octubre 

de 1929 de la Borsa 

de Nova York. 

Inici de l’època de la Gran Depressió als Estats 

Units i a tot el món occidental.  

Les economies capitalistes més avançades 

es van veure greument afectades per la 

caiguda de la inversió i del consum, el 

tancament empresarial i l’augment de 

l’atur.  

Espanya, amb una 

economia allunyada del 

gran capitalisme 

internacional, es va veure 

relativament poc 

afectada per les 

conseqüències de la crisi. 

Caiguda de les exportacions (vi, oli, cítrics i 

altres sectors dinàmics), forta devaluació 

de la pesseta i retirada de les inversions. 


