
TEMES D’HISTÒRIA D’ESPANYA 

La fallida del reformisme dinàstic (1901 – 1917) 

 

El Reformisme dinàstic i les seves oposicions 

Crisi política i moral com a 

conseqüència del 

Desastre de Cuba de 1898 

El 1902 es produeix la coronació del 

rei Alfons XIII (fill pòstum d’Alfons XII) 

S’inicia un nou període dins de la Restauració marcat pel 

REGENERACIONISME POLÍTIC, com un intent de reforma del sistema 

des dels propis partits dinàstics. 

Fracàs del primer govern 

Silvela – Polavieja 

(polèmica del 

“Tancament de Caixes” a 

Catalunya ...) 

Relleu generacional dels líders polítics: 

Antonio Maura pel Partit Conservador i 

José Canalejas pel Partit Liberal 

Fou essencialment un “reformisme” 

superficial que no pretenia aprofundir en 

una veritable democratització del 

sistema. 
Manteniment del “torn pacífic” 

GOVERNS DEL PARTIT CONSERVADOR 

1903-1905 i 1907-1909 – Antonio Maura i Francisco Silvela 

 Ampliació de la base social del règim: apropament a les classes 

mitjanes urbanes i política reformista (“revolució des de dalt”). 

 Llei de Reforma de l’Administració Local i de Reforma Electoral 

 Fort desprestigi com a conseqüència de la “Setmana Tràgica” (1909) 

GOVERNS DEL PARTIT LIBERAL 

 

1902 – Sagasta; 1905-1907 – Moret; 1909-1914 – Canalejas i Romanones. 

 Aprofundiment en la política de reformes socials i en la limitació de la 

vinculació entre Església i Estat. Llei del “Candau” (1910) 

 Política tributària: nous impostos progressius sobre la renda en lloc de 

l’impost de Consums. 

 Conferència d’Algesires (1906); Protectorat del Marroc (1912) 

 Llei de Lleves i abolició de les “quotes” de redempció 

 1912 – Assassinat de Canalejas i crisi del reformisme dinàstic. 

 Llei de Mancomunitats (1914) 
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Fora dels partits dinàstics, nombroses forces i grups polítics es varen 

mantenir al marge del sistema i van constituir les oposicions al 

reformisme dinàstic. 

ELS REPUBLICANS 

Constituïen la força més important de l’oposició al sistema dinàstic. 

Participaven del joc electoral, i tenien una creixent representació 

parlamentària. Estaven fortament dividits i sovint enfrontats en 

faccions. Destaca la creació el 1903 de la Unión Republicana (N. 

Salmerón) i l’escissió del Partido Radical (A. Lerroux) 

ELS SOCIALISTES 

 

Mantenien objectius revolucionaris, però a la pràctica participaven 

del joc electoral i van obtenir la primera representació 

parlamentària (Pablo Iglesias, 1910), en coalició amb els 

republicans. Mantenien la seva forta influència a Madrid, Astúries i el 

País Basc. 

ELS CARLINS (TRADICIONALISTES) 

 

Van afeblint-se progressivament, i es redueix a grups molt minoritaris, 

que abandonen la via insurreccional. El 1909 mor a l’exili Carles VII. 

ELS NACIONALISTES CATALANS 

 

Liderats per F. Cambó i E. Prat de la Riba, sorgeixen discrepàncies pel seu 

grau de conservadorisme i les relacions col·laboracionistes amb el govern 

de Madrid. 

L’hostilitat de la premsa i els polítics de Madrid, els incidents del Cu-Cut 

(1905) i la Llei de Jurisdiccions (1906) van portar a la formació de la 

Solidaritat Catalana, com a gran coalició de forces catalanistes que amb el 

“Programa del Tívoli” van obtenir un aclaparadora victòria electoral el 1907. 

Les contradiccions ideològiques internes porta a la crisi la Solidaritat 

Catalana entre 1908 i 1909. 
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L’impacte de la Primera Guerra Mundial a Espanya 
 

Estiu del 
1914 

Esclata la Primera Guerra Mundial entre els Aliats 

(Gran Bretanya, França i Rússia) i els Imperis 

Centrals (Alemanya i l’Imperi d’Àustria-Hongria) 

La situació d’aïllament 

internacional va permetre al 

govern de Dato mantenir-se neutral 

davant del conflicte europeu, però 

la societat espanyola es va dividir 

en “germanòfils” i “aliadòfils”. 

La major part del moviment 

obrer i sindical es declarà 

neutral i aliè a la guerra. 

A Catalunya, els partits catalanistes 

es mostraren  favorables als aliats, 

que representaven millor les 

aspiracions democràtiques i 

nacionalistes amb les quals 

s’identificaven. 
 

La neutralitat oficial d’Espanya va 

afavorir entre 1914 i 1917 una fase 

de forta expansió econòmica. 

Augment de les exportacions 

(subministraments als països 

en guerra). 

Disminució de les importacions 

i major competitivitat en el 

mercat interior espanyol. 

 Superàvit en la balança 

comercial 

 Fort augment dels beneficis 

empresarials pel 

manteniment del nivell 

salarial i dels costos. 

FACTORS NEGATIUS DE 

L’EXPANSIÓ ECONÒMICA 

Majoritàriament els beneficis obtinguts foren de 

caràcter especulatiu, i no es van invertir en modernitzar 

el sistema productiu ni les infrastructures nacionals. 

L’augment de la demanda i la incapacitat de satisfer-

la totalment van provocar una pujada generals dels 

preus i per tant un procés inflacionari. 

L’economia espanyola i 

catalana no es va preparar per 

afrontar la situació posterior a la 

conjuntura favorable. 

La inflació va suposar un 

empobriment real de les classes 

treballadores i un augment de la 

conflictivitat laboral i social. 
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Context europeu de 

la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918) 

El febrer de 1917 esclata a Rússia una 

revolució liberal que enderroca el Govern del 

Tsar, i que deriva el mes d’octubre en una 

revolució bolxevic, de caràcter marxista. 

El nou Estat Soviètic pacta la pau amb Alemanya i surt 

de la guerra. S’estableix un nou model polític que 

aboleix la propietat privada i el capitalisme. 

Situació d’empobriment 

de la classe obrera a 

Espanya des de 1914. 

Auge pel moviment 

obrer a partir del 

“model soviètic”. 

Por de la burgesia 

davant l’èxit 

revolucionari a Rússia 

i la seva expansió. 

Important augment de l’agitació social i 

de la conflictivitat obrera a Espanya, 

especialment a partir de 1918. 

Pressió al Govern per a la 

repressió del moviment 

obrer i el manteniment de 

l’ordre establert. 

1918 – Pau de Versalles. 

Final de la guerra amb la 

victòria aliada  

1917 – Entrada a la guerra dels 

EUA en el bàndol aliat. 

Entre les condicions dels guanyadors, 

figurava la “doctrina Wilson”, que 

reconeixia el dret a l’autodeterminació 

de les nacionalitat històriques europees. 

Desintegració dels grans 

Imperis plurinacionals com el 

d’Àustria-Hongria. 

Naixement de nous Estat-

Nació com Iugoslàvia, Hongria,  

Polònia, Txecoslovàquia, 

Finlàndia o les repúbliques 

bàltiques ... 

El 1920, l’Imperi britànic reconeix 

la independència de la República 

d’Irlanda (excepte la província 

protestant de l’Ulster) 

Important embranzida del nacionalisme català i basc a l’Estat Espanyol, on 

s’incrementen les demandes d’autonomia i algunes postures favorables a 

l’independentisme (a Catalunya, l’Estat Català de Francesc Macià). 



TEMES D’HISTÒRIA D’ESPANYA 

Crisi final de la Restauració i la Dictadura de Primo de Rivera (1917 – 1931) 

 

La crisi de 1917 i l’Assemblea de Parlamentaris 
 

1917 
Una greu crisi sacsejà el sistema 

de la Restauració, i donà una 

certa esperança de canvi i de 

renovació, si bé finalment no va 

fer res més que iniciar un llarg 

procés d’agonia del règim que 

acabaria desembocant en el cop 

d’estat de 1923. 

Govern del 

conservador 

Eduardo 
Dato 

Crisi social 

Crisi militar 

Crisi política 

La Crisi social del 1917 

Augment de la inflació i dels 

preus, paral·lels a la congelació 

salarial des de 1915/16. 

El 1916 la UGT i la CNT exigiren al 

Govern la intervenció per 

contrarestar la inflació, sota 

l’amenaça d’una vaga general.  

La vaga arriba l’agost de 1917, amb 

seguiment irregular però localment violenta. 

El Govern envià l’Exèrcit a reprimir 

els vaguistes i es produeixen 

enfrontaments armats importants. 

Més de 70 morts i gairebé 2000 

detencions, a més de la 

condemna a cadena 

perpètua del comitè de vaga 

fou el resultat de la repressió. 

Aquests fets van endurir encara més la dialèctica entre el moviment 

obrer i la patronal i la policia, i deixaven veure la realitat de violència 

que dominaria l’anomenat “trienni bolxevic” (1918-1921). 

La Crisi militar del 1917 Problema endèmic de la sobredimensió 

de l’oficialitat a l’Exèrcit espanyol, 

incrementat per les guerres colonials. 
Pèrdua progressiva del 

poder adquisitiu del cos 

militar per la inflació. 
Pugna interna entre els “africanistes” 

i els “peninsulars” pels criteris 

d’ascens en l’escalafó militar. 
Creació de les “Juntas de 

Defensa”, amb un discurs 

“regeneracionista”  i 

antipolític, però de realitat 

fortament corporativista. 

L’Exèrcit tornava a entrar així en la vida 

política espanyola com un element de 

distorsió i conflicte. 
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La Crisi política del 1917 

La creació de les “Juntas 

de Defensa” a l’Exèrcit. 

Augment de la 

conflictivitat social  

El Govern d’Eduardo Dato va decidir 

tancar el Parlament i suspendre els 

drets i garanties de la Constitució. 

Davant aquesta situació, la Lliga decidí 

convocar el parlamentaris catalans en una 

Assemblea a Barcelona. (5-7-1917) 

Es constituí l’Assembla de 

Parlamentaris 

Exigí a Dato la formació 

d’un govern provisional 

que convoqui eleccions i 

la descentralització de 

l’Estat. 

Convocatòria d’una nova Assemblea de 

Parlamentaris de tota Espanya a Barcelona per 

pressionar el govern a convocar eleccions. (19-7-1917) 

El Govern va 

declarar 

il·legal 

l’Assemblea i 

va prohibir la 

seva reunió. 
La Guàrdia Civil va 

dissoldre l’Assemblea 

i es van produir 

algunes detencions. 

La convocatòria va tenir 

un èxit limitat, i només 

van acudir republicans i 

socialistes. 

Malgrat la convocatòria de noves 

assemblees a Madrid, el boicot dels 

partits dinàstics i la inexistència d’un 

programa comú va condemnar el 

moviment assembleari al fracàs. 

La Lliga Regionalista va moderar 

la seva actitud al comprovar que 

la crítica al Govern podia posar 

en perill la Monarquia i la seva 

prioritat de mantenir l’ordre 

públic. 

L’esclat de les vagues promogudes per la 

UGT i la CNT l’agost de 1917 va acabar de 

retirar a la Lliga del moviment assembleari i 

de l’oposició real al Govern de Madrid. 

Uns mesos més tard, la 

Lliga entrava a formar 

part del Govern amb la 

titularitat d’algun 

Ministeri. 
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Els anys del pistolerisme i el Trienni Bolxevic 
 

Període entre 

1917 i 1923 

La incapacitat del règim per fer front als principals 

problemes del país es posà de manifest i portaren 

el sistema de la Restauració al seu col·lapse. 

Forta radicalització del moviment 

sindical i augment de la 

conflictivitat social  

(1918 – 1921, Trienni Bolxevic). 

L’augment de la violència 

social va conduir als 

anomenats “anys del 
pistolerisme” 

Campanya a favor de 

l’autonomia política de Catalunya 

(1918). 

Aparició d’opcions nacionalistes 

d’esquerres. 

Campanyes anticatalanes 

per part de la premsa i una 

part del poder polític a 

Madrid. 

Represa de la Guerra del Marroc 

després de la Primera Guerra 

Mundial, amb importants 

conseqüències polítiques. 

1921 –  

Desastre d’Annual 

Fracàs en els intents del règim per fer front a la situació de desfeta 

política del sistema. 

1917 Dimissió del govern d’Eduardo Dato. Crisi del “torn dinàstic”. 

Es van formar diversos governs de concentració formats per 

polítics liberals i conservadors, amb la participació, per 

primera vegada, de la Lliga Regionalista (Francesc Cambó), 

que també acabaren fracassant en el projecte de reformar 

l’Estat. 

1919-23 Intent de retorn al torn dinàstic, i un nou govern de 

concentració el 1921. Cap dels governs d’aquest període 

van superar els 10-11 mesos en el poder. 

El 1921 fou assassinat Eduardo Dato. 

Crisi política institucional del sistema, que fa inviable qualsevol solució 

política de continuïtat a partir de 1922-23. 
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1915 – La CNT tornà a ser 

declarada legal i arribà 

als 700.000 afiliats. 

El Congrés de Sants (Barcelona) de 1918 

tornà a declarar l’apoliticisme del 

sindicat i es van crear els “sindicats únics”. 

1919 – Vaga de “La Canadenda”. 

Després de 90 dies de vaga, s’arribà 

a un acord satisfactori amb la 

patronal. 

Inici del “Trienni Bolxevic” 

(1918-1921), especialment 

a les zones agrícoles 

d’Andalusia i a Catalunya, 

impulsat pels anarquistes. 

L’incompliment dels acords pactat va portar a la represa de la 

vaga, a la qual la patronal va respondre amb un “lock-out”, iniciant 

un període de duríssim enfrontament entre sindicats i patronal, amb 

la intervenció repressiva de l’Exèrcit al territori català 

El Govern va declarar 

l’estat d’excepció entre 

1919 i 1922, amb la 

suspensió de les 

garanties constitucionals  

constitucionals 

La patronal va unir-se en la Federació 

Patronal, dotada de bandes de pistolers per 

atemorir als obrers i liquidar els líders 

sindicals (Francesc Layret, Salvador Seguí ...) 

Dura repressió policial contra 

els sindicats, mentre es 

protegia l’acció dels pistolers 

de la patronal. 

Més de 800 

atemptats pels 

dos bàndols, 

amb 350 morts. 

El lock-out serví 

també per reduir 

plantilles en 

època de recessió 

industrial. 

Campanya en favor de l’autonomia política de Catalunya 

1918 – Campanya de la Lliga i de la 

Mancomunitat a favor d’una veritable 

autonomia política per a Catalunya, amb 

un hipotètic suport del Rei Alfons XIII 

Presentació d’un 

projecte d’autonomia a 

les Corts de l’Estat 

Forta oposició del Govern i intensificació 

de la campanya anticatalana a Madrid, 

sota l’acusació de separatisme i traïció. 

Dissidències a la Lliga en 

el moviment catalanista, 

com l’Acció Catalana, o 

el PRC o l’Estat Català per 

l’esquerra. 
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El Desastre d’Annual 

LA GUERRA DEL MARROC 

1914-1918 

Primera Guerra Mundial 

França, la primera potència colonitzadora 

del nord d’Àfrica, immersa en la guerra 

amb Alemanya, va subornar els líders 

rifenys per mantenir la pau al Marroc.  

Espanya va gaudir d’uns anys de relativa calma en la zona del seu 

Protectorat, i va mantenir el domini sobre el territori: a més de Ceuta i 

Melilla, les ciutats de Tetuán, Larache i Alcazarquivir, entre d’altres... 

El 1919, el Govern envià el 

Gral. Berenguer a pacificar 

el novament sublevat Rif. 

Al mateix temps, el Govern decideix crear 

el “Tercio de Extranjeros” al Marroc, sota 

el comandament de Millan Astray.  

El 1920 arribà a Marroc el Gral. 

Silvestre, amic personal del Rei, que 

pel seu compte, inicià una 

campanya militar contra els rifenys. L’estratègia de Silvestre consistia 

en creuar la regió del Rif des de 

Melilla fins a Alhucemas per 

dividir-la en dos, malgrat 

l’oposició del seu superior 

Berenguer, que veu que la 

missió és impracticable per la 

dificultat dels proveïments. 

El 21 de juliol de 1921 els homes 

d’Abd-el-Krim ataquen les 

posicions espanyoles causant 

unes 320 baixes. Una segona línia 

de defensa a uns 20 km. és 

derrotada l’endemà: es salven 15 

homes d’un total de 400. 

Les tropes espanyoles, refugiades a Annual, 

foren envoltades per 25000 rifenys. Silvestre 

otrdena una retirada precipitada, que va 

acabar amb la mort de més de 6000 homes. 
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Gairebé 3000 fugitius foren reorganitzats pel Gral. Navarro al Mont 

Arruit. Allà resistiren sense aigua ni municions durant 12 dies, amb més 

de 2000 ferits. Finalment es van rendir a Abd-el-Krim, que havia 

promès respectar-los, però tots foren degollats pels rifenys, excepte 

Navarro i alguns oficials, pels quals es va demanar un elevat rescat. 

Després del desastre d’Annual, 

el Tercio es fortificà a Melilla, ara 

en perill directe de caure en 

mans enemigues. 

Fins l’any 1924, els rifenys 

dominaren a la pràctica tot el 

Protectorat excepte Ceuta, 

Melilla i alguns enclaus militars 

més, alhora que anaven  armant-

se amb els diners dels rescats. 

L’absoluta desfeta espanyola al Marroc posà al descobert el 

grau de corrupció que imperava en l’Exèrcit, la dubtosa fiabilitat 

de l’armament i la molt discutible actuació dels comandaments. 

El gran escàndol que va suposar 

sobre l’opinió pública espanyola 

va obligar al govern de Maura a 

obrir una investigació oficial. 

L’Informe Picasso 

Es va ordenar la tornada a Espanya de 

Silvestre, i es va cessar a Berenguer, i 

es va nomenar a Silvela com a 

comissari especial per al Marroc, amb 

competència sobre els militars, la qual 

cosa va provocar una forta tensió en 

el si de l’Exèrcit. 

Les conclusions de 

l’informe del general 

Picasso mai no es van 

arribar a fer públiques. 

Picasso va descobrir una 

quantitat ingent 

d’anomalies, de 

corrupcions i d’errors ... 

Una d’aquestes qüestions fou 

el famós telegrama del Rei a 

Silvestre donant-li presses per 

acabar aviat la seva 

campanya, que, de fet, 

implicava directament la 

Corona en la desfeta 

d’Annual. 

La necessitat d’impedir que 

l’Informe sortís a la llum i que la 

Monarquia quedés definitivament 

desprestigiada fou l’última gran 

causa que va portar, 

inevitablement, al cop d’Estat del 

gral. Primo de Rivera el mes de 

setembre de 1923. 
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Conflictivitat social i el nou sindicalisme obrer a inicis del 

segle XX 

Primeres 

dècades del 

segle XX 

Continuà el procés d’industrialització a Catalunya, 

amb l’augment del nombre de treballadors en el 

sector industrial i del seu pes en el conjunt de 

l’economia catalana i espanyola. 

Paral·lelament s’incrementà la conflictivitat laboral en la 

dialèctica patronal - obrers per la jornada laboral, la qüestió 

salarial i la precarietat i condicions dels llocs de treball ... 

Gran vaga obrera del 

1902 a Barcelona 

El sindicat UGT no va donar suport a la 

vaga i va perdre gairebé tota la seva 

influència a Catalunya 

El 1907 va néixer l’organització de 

la Solidaritat Obrera, formada pels 

grups anarquistes i de diverses 

forces del moviment obrer català. 

S’entén com la resposta 

obrera a la coalició 

“burgesa” de la Solidaritat 

Catalana. 

El 1910 es va crear la secció espanyola de la CGT (Confederació General 

del Treball), que al 1911 es convertí en el sindicat CNT (Confederació 

Nacional del Treball), d’ideologia anarquista i revolucionària. 

Es fonamentà en l’apoliticisme, que l’allunyava de l’acció 

política dels partits de l’esquerra socialista, i enfront de la UGT. 

Forta implantació a Andalusia, al País Valencià, i sobretot a 

Catalunya, on fou la força sindical hegemònica. 

Preconitzava l’acció revolucionària per mitjà de la vaga, 

l’eliminació de la propietat privada i de l’Estat i la destrucció 

del capitalisme.  

Els seus principals líders foren Àngel Pestaña, Salvador Seguí 

(“El Noi del Sucre”) i Joan Peiró. 
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Repressió continuada del Govern contra 

l’acció sindical, i en especial, contra la CNT. 

Períodes de prohibició i persecució contra 

els dirigents i l’activitat de la CNT, com 

entre 1911 i 1914. 

Política social i laboral del Govern a les primeres 

dècades del segle XX 

Intervenció estatal en les 

relacions laborals, i inici 

d’una legislació social 

en el camp del treball. 

1904 

1906  

 

1908 

 
 

1909 

 
 

1912 
 

1919 

Es regula el dia festiu setmanal (el diumenge) 
 

Es crea la Inspecció de Treball per controlar el bon 

compliment de la legislació laboral. 

Es crea la figura dels “tribunals” com a negociadors i 

mitjancers en els conflictes laborals entre obrers i 

patronal. 

S’aprova la Llei de Vagues i es crea el Instituto 

Nacional de Previsión (per accidents laborals i baixes 

per malaltia...) 

Es prohibeix el treball nocturn de la dona. 
 

S’aconsegueix la jornada laboral diària de 8 hores, i 

setmanal de 48 hores. 

En aquest període no es van produir avenços significatius pel 

que fa al dret a l’educació per als fills de la classe obrera 

(escolarització universal, obligatòria i gratuïta ...). 

Els sindicats van posar molt l’accent 

en aquest punt, convençuts del paper 

principal de l’educació i de la cultura 

per assolir un món millor. 

Fundació de nombrosos 

“Ateneus Populars” a tota 

Catalunya. 

Organització de cursos per a infants, i de biblioteques, actes 

populars, conferències i activitats culturals per a la classe obrera. 


