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La Dictadura del general Primo de Rivera 

Context social, 

polític i militar 

dels primers anys 

20 a Espanya 

13 de setembre de 1923 

Miguel Primo de Rivera 

protagonitzà un cop 

d’estat militar. 

Inhibició o suport de 

les principals forces 

polítiques, socials i 

econòmiques del 

país, inclosa la 

pròpia Corona. 
Establiment d’una dictadura militar (1923-1930) 

a Espanya, amb l’abolició de la Constitució de 

1876 i del règim parlamentari. 

1923 – 1925 

 

1925 – 1930 

 

    1930 

Directori Militar (govern exclusiu a mans de militars) 

 

Directori Civil (govern de la Unión Patriótica, i 

formació d’una Assemblea Nacional Consultiva 

(1927), fins a la dimissió de Primo de Rivera (1929) 

La “Dictablanda” 

La política interior de la Dictadura 

Abolició de totes les institucions i 

mecanismes de la democràcia i 

govern dictatorial per decrets.  

Prohibició de l’activitat dels 

partits polítics i dels sindicats 

Organització de l’Estat a 

partir dels principis ideològics 

del feixisme italià. 

A nivell municipal, dissolució dels 

Ajuntaments i substitució per 

Juntas  nomenades pel Govern. 

Creació d’un règim de “partit 

únic”, la Unión Patriótica, i el 

1927 d’una Assemblea 

Nacional sense potestat 

legislativa. 

Forta repressió contra el 

sindicalisme anarquista de la 

CNT i els comunistes. 

La política exterior 

Centrada en l’aliança amb França 

per a la pacificació i domini del 

Marroc. 

1925 – Desembarcament d’Alhucemas 

A partir de 1927 – Pacificació 

total del Protectorat del 

Marroc i ocupació efectiva 

del territori. 
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La política anticatalana del règim de Primo de Rivera 

Primo de Rivera, que quan va donar el cop d’estat era Capità General 

de Catalunya, va obtenir inicialment el suport de la burgesia catalana i 

les classes mitjanes. (amb la inclusió de la Lliga Regionalista). 

Ben aviat es comença a 

reprimir el “separatisme”, i 

s’inicia la liquidació de la 

Mancomunitat. 

1923-25 – Es nomena President a Alfons 

Sala, fidel al dictador. 

1925 – Liquidació definitiva de la 

Mancomunitat i d’altres institucions 

catalanes. 

La política anticatalana prosseguí amb la prohibició de l’ús oficial i 

escolar del català i dels signes d’identitat catalana, la clausura d’entitats 

de caràcter cultural catalanes, etc. 

1929 – Exposició 

Universal de 

Barcelona 

Ja en plena crisi de la Dictadura, Primo de 

Rivera va intentar reconciliar-se amb la 

burgesia catalana.  

La política econòmica de la 

Dictadura 

Fins 1929, context econòmic 

favorable d’expansió a nivell 

internacional. 

Política econòmica i 

laboral de fort 

caràcter 

intervencionista i 

proteccionista. 

Intervenció en els conflictes laborals amb 

els “comitès paritaris” entre obrers i patrons 

Creació de grans monopolis en sectors 

claus com la CAMPSA o la Telefònica. 

Paper de motor 

econòmic de les 

grans obres públiques 

en infrastructures. 

Política de subvenció 

directa de la indústria 

per compensar la 

falta de 

competitivitat amb 

altres països 

europeus. 

Gran acumulació del 

dèficit pressupostari 

que va anar 

endeutant l’Estat fins 

el 1929, quan va 

arribar la gran crisi 

econòmica 

internacional  

(el crack del 29). 
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La crisi final de la Restauració (1929 – 1931) 

Les oposicions a la Dictadura 

L’oposició a 

Primo de Rivera 

va venir per part 

de ... 

Els republicans, units en l’Aliança Republicana, que 

va fer una forta campanya des de l’estranger. 

Els catalanistes d’esquerres, on destacaven l’Estat 

Català de Macià o el Partit Republicà Català. 

El moviment obrer radical, i 

especialment la CNT i els comunistes. 

La Dictadura 

també va trobar 

una forta 

oposició en el 

món intel·lectual 

i universitari. Els sectors més violents que la CNT, 

partidaris de la insurrecció armada contra 

Primo de Rivera, van crear la FAI 

(Federació Anarquista Ibèrica) el 1927. 

F. Macià, des del seu exili a França, va organitzar un aixecament armat 

popular contra Primo de Rivera amb la incursió de Prats de Molló, el 1926, 

que fracassà i amb els seus dirigents detinguts i jutjats a París. 

La caiguda de la Dictadura 

El 1930 Alfons XIII obligà a dimitir 

a Primo de Rivera,  incapaç de 

resoldre els problemes de l’Estat. 

Alfons XIII encarrega el retorn a 

la via constitucional al Gral. 

Berenguer, en el període 

conegut com la “Dictablanda”. 

Miguel Primo de Rivera 

morí exiliat a París el 17 

de març de 1930. 

Bona part de l’oposició es va unir contra 

el règim i varen signar el “Pacte de Sant 

Sebastià”, on es preparava l’arribada 

de la República (agost de 1930). 

El comitè revolucionari sorgit del “pacte” 

no va poder impedir la insurrecció a Jaca 

dels militars republicans Galán i García 

Hernández, que foren detinguts i 

afusellats. 

El febrer de 1931 el Rei 

nomena cap del govern a 

l’almirall Aznar, que convoca 

eleccions municipals per al 

12 d’abril de 1931. 


