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ESQUEMA-RESUM TEMA 10 – LA CRISI DE LA RESTAURACIÓ (1898-1931)  

REGENERACIONISME  
POLÍTIC I FORCES 

D’OPOSICIÓ  
(1902-1913)  

Govern de 
SilvelaPolavieja  

• Intent de reformar el sistema polític: regeneracionisme  
• Reforma fiscal: oposició amb el “Tancament de Caixes”  

Govern de Maura  
• Llei electoral (1907) i lleis socials  
• Acords amb els catalanistes  
• Dura repressió de la Setmana Tràgica  →  Caiguda del govern  

Govern de 
Canalejas  

• Nou reformisme: lleis laborals, “Ley del Candado”  
• Canvi del sistema d’impostos i de lleves  
• Assassinat de Canalejas per un anarquista (1912)  

Forces d’oposició  
al sistema  

• Republicanisme 
• Carlisme i tradicionalisme  
• Obrerisme: socialisme (PSOE i UGT) i anarquisme (CNT)  

EVOLUCIÓ DEL 
CATALANISME  

Organitzacions 
polítiques  

• Hegemonia de la Lliga Regionalista  
• Creació de la coalició electoral Solidaritat Catalana (1906)  
• Enfortiment del catalanisme republicà  

Mancomunitat de  
Catalunya  
(1914-1925)  

• Primer ens d’autogovern català després del 1714: unió de les 
quatre diputacions catalanes  
• Gestionada per la Lliga Regionalista  
• Important tasca de suport a la cultura catalana i foment 
d’infraestructures  
• Anul.lada per la dictadura de Primo de Rivera  

Campanya per 
l’autonomia(1919)  

• Fracassa per oposició del rei, el govern i la campanya anticatalana  
• Comporta el deteriorament polític de la Lliga  

PROBLEMES INTERNS  
(1909-1917)  

Guerra del 
Marroc  

• Reclutament de tropes per a la guerra al Rif  
→ Setmana  
Tràgica  

- Esclat popular contra la guerra  
- Fracàs i dura repressió. Execució de Ferrer i Guàrdia  

Crisi del 1917  

• Impacte de la Primera Guerra Mundial  

• Juntes de defensa  - Manifest contra el govern  
- Reivindicacions professionals  

• Assemblea de  
Parlamentaris  

- Reformes polítiques  
- Corts constituents  

• Vaga revolucionària  - Unió de sindicats obrers (CNT-UGT)  
- Repressió i detencions  

DESCOMPOSICIÓ  
DEL SISTEMA  
(1917-1923)  

Crisi política  • Governs de concentració  
• Tornada al torn i gran inestabilitat política  

Problemes socials  • Fi de la conjuntura de la  
Primera Guerra Mundial  

- Crisi econòmica  
- Vaga de la Canadenca (1919)  
- Tensió social: pistolerisme  

Crisi del Marroc  • Desastre d’Annual (1921)  

DICTADURA DE  
PRIMO DE RIVERA  

1923-1930)  

Cop d’Estat  • Origen: crisi d’Annual, tensió social i inestabilitat política  
• Creació d’un directori militar  

Característiques  

• Econòmiques  - Intervencionisme estatal i dirigisme econòmic  
- Política d’infraestructures  

• Polítiques  

- Suspensió de la Constitució. Prohibició dels 
partits i dels sindicats  
- Estat corporatiu a imitació del feixisme italià  
- Persecució del catalanisme  
- Solució del problema marroquí: Alhucemas  

• Oposició: catalanistes, republicans, moviment obrer i intel.lectuals  



Crisi (1930-1931)  • Rebuig polític i social i fi del suport del monarca al dictador  
• Dimissió de Primo de Rivera i convocatòria d’eleccions municipals  

  


