
TEMES D’HISTÒRIA D’ESPANYA 

La Segona República Espanyola (1931 – 1936) 

 

 
El Bienni Negre (novembre de 1933 – febrer de 1936) 

Estiu del 1933 – Crisi de 

la coalició republicana 

– socialista del Govern i 

dimissió d’Azaña. 

El President de la República, Alcalà 

Zamora, nomena un Govern provisional 

amb l’encàrrec de convocar eleccions 

generals per al mes de novembre de 1933. 

 

Resultats electorals: 

Esquerra – 99 diputats 

Centre – 156 diputats 

Dreta – 217 diputats 

 

El gran guanyador de les eleccions resulta 

ser la CEDA de Gil Robles, però Alcalà 

Zamora, per por a la reacció dels sindicats, 

nomena a  Alejandro Lerroux, líder del 

Partido Radical, nou Cap del Govern, amb el 

suport de Gil Robles al Parlament. 

 

La Lliga Regionalista (ara 

Lliga Catalana), a obtenir 

més vots que no pas ERC 

a Catalunya. 

LES LÍNIES POLÍTIQUES DEL GOVERN 
DURANT EL BIENNI CONSERVADOR 

S’atura la Reforma Agrària i es decreta 

la llibertat total en la contractació rural. 

 

Fre al Projecte d’Estatut del País Basc i 

intent de retallada de l’autonomia 

catalana 

 

Recuperació del pressupost de culte i 

clergat i fre a les mesures de separació 

de l’Estat i de l’Església. 

 

Indult als implicats al cop d’Estat del 

gral. Sanjurjo del 1932 

 

Mesures destinades a reforçar l’ordre 

públic i a la repressió de les activitats 

sindicals.  

PROJECTE DE REFORMA DE LA CONSTITUCIÓ DE 1931 

Fort enfrontament 

amb el Govern de la 

Generalitat per la 

promulgació de la 

Llei de Contractes de 

Conreu (abril - 

octubre de 1934) 

 

Dimissió de Lerroux i 

nomenament de 

Ricardo Samper com 

a nou cap de govern. 

 



TEMES D’HISTÒRIA D’ESPANYA 

La Segona República Espanyola (1931 – 1936) 

 

Fortes tensions entre el 

govern de dretes i l’oposició 

d’esquerres, així com amb 

els sindicats 

L’oposició es radicalitzà amb l’entrada 

de ministres de la CEDA en el govern i el 

seu viratge a l’extrema dreta.  Molts 

sectors de l’esquerra propugnaven 

obertament la revolució social. 

LA CRISI D’OCTUBRE DE 1934 

Esclat de vaga general a tota Espanya, convocada pels partits i sindicats 

socialistes i comunistes. El Govern declarà l’estat de guerra. 

 

LA CRISI A ASTÚRIES 

LA CRISI A CATALUNYA 
 

Revolta general i establiment d’un règim de “comunisme llibertari” 

pels miners. Brutal intervenció de l’Exèrcit, (la Legió de Marroc, sota el 

comandament de Franco), seguida d’una duríssima repressió. 

 

Companys va declarar la República Catalana i la il·legitimitat del 

Govern. La revolta no va tenir el suport necessari, i l’Exèrcit el va 

reprimir amb facilitat.  Companys i els membres del seu Govern foren 

detinguts i empresonats. 

 

La brutal repressió als fets revolucionaris 

d’octubre van anar seguits per la  

suspensió de l’autonomia catalana i 

l’entrada de la CEDA al Govern. 

Aquests fets van aconseguir 

unir els moviments 

d’esquerra en contra del 

govern radical - cedista.  

El President de la Republicà convocà eleccions per al febrer de 1936. 

Projecte de modificació de 

la Constitució, amb fortes 

retallades socials i en les 

llibertats. 

Important escàndol de corrupció 

en el Partido Radical, que va fer 

trontollar l’aliança entre radicals i 

la CEDA. 


