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La fallida del reformisme dinàstic (1901 – 1917) 

 

De la Solidaritat Catalana a la Setmana Tràgica 
 

La Solidaritat Catalana obté 41 dels 

44 escons catalans a les eleccions 

generals de 1907. 

1906 – Llei de Jurisdiccions 

Es formà una àmplia coalició 

de partits de dreta i 

d’esquerra catalanista com 

a reacció, amb el nom de 

Solidaritat Catalana 

Va obtenir un ampli  triomf electoral 

a les eleccions municipals, i Enric Prat 

de la Riba és elegit President de la 

Diputació de Barcelona. 

Elements de crisi interna en el si de la Solidaritat Catalana 

Projecte de la Llei de 

l’Administració Local (1907) 

Pressupost de l’àrea de 

Cultura de l’Ajuntament de 

Barcelona (1908) 

LA SETMANA TRÀGICA (1909) 

Discrepàncies entre la Lliga 

Regionalista i els partits de  

l’esquerra catalanista 

Desacord en la coeducació, l’ús 

del català i la laïcitat de les 

escoles municipals de la ciutat. 

Els punts de vista divergents 

davant la repressió exercida 

pel Govern va desfer 

definitivament la Solidaritat 

Catalana. LA POLÍTICA COLONIAL ESPANYOLA 

DES DE 1898 

Reorientació de la política 

colonial cap el Magrib 

La confrontació d’interessos entre 

Espanya i França acaba amb el Tractat 

d’Algesires (1906), on s’establí el 

Protectorat Espanyol del Marroc. 
Forta oposició armada dels 

rifenys (tribus berebers de la 

regió de l’Atlas) 

Dramàtica derrota espanyola 

del “Barranco del Lobo” (1909) 

Es reactivà la guerra del Marroc, i el 

govern de Maura va decidir 

incrementar la presència militar 

espanyola al nord d’Àfrica. 
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1909 – Nova etapa en la 

Guerra del Marroc per la 

defensa de les places 

espanyoles de Ceuta i Melilla 

La manca d’efectius de l’Exèrcit a 

causa dels “quotes” decidí al Govern 

a cridar els reservistes catalans. 

El 18 de juliol de 1909, dia previst per a l’embarcament dels 

soldats catalans al port de Barcelona, esclatà una revolta 

popular espontània, de marcat caràcter antimilitarista i que 

va derivar de seguida a posicions també anticlericals. 

Les forces d’oposició al 

Govern van sumar-se a la 

insurrecció declarant la vaga 

general, però no van arribar 

a dominar el moviment, que 

els va desbordar del tot. 

Durant 15 dies la ciutat es va 

omplir de barricades, de lluites al 

carrer i d’assalts i incendis 

d’edificis i propietats de l’Església. 

Fou conegut com la SETMANA 

TRÀGICA de Barcelona. 

El Govern decretà l’estat de guerra, i va 

enviar reforços militars des de València, 

que van reprimir durament el moviment i 

van pacificar la ciutat el 2 d’agost. 

La repressió indiscriminada 

va passar per més de 

1.700 detinguts i 17 

condemnes a mort, entre 

elles la del pedagog 

anarquista Francesc Ferrer 
i Guàrdia. LES CONSEQÜÈNCIES 

Gran desprestigi interior i exterior del govern d’Antonio Maura, 

que sota el lema “Maura no”,  va haver de dimitir i el torn 

dinàstic va passar als liberals (Moret i Canalejas) 

Desacreditació de la Lliga Regionalista i dels republicans per 

la seva posició davant els fets i la posterior repressió, que els 

va comportar forts retrocessos electorals. 

Enfortiment del sindicalisme revolucionari anarquista sobre el 

moviment obrer a Catalunya. 


