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CRISI SOCIAL, POLÍTICA I MILITAR … 

 1917  coincidència de tres crisis. 1917  coincidència de tres crisis.
1) Social  crisi de subsistències i conflictes socials.

 Males collites agrícoles i pujades de preus que derivaren en una vaga  Males collites agrícoles i pujades de preus que derivaren en una vaga 
ferroviària primer i en una vaga general després.

2) Política  agitació tant a Madrid com a Barcelona.

 A Madrid  crisi del sistema polític de la Restauració (14 governs  A Madrid  crisi del sistema polític de la Restauració (14 governs 
entre 1917 i 1923).

 A Barcelona  el catalanisme a favor d’una nova Constitució i d’un 
règim autonòmic per a Catalunya.

3) Militar  pressió militar sobre el poder civil.

 L’Exèrcit volia recuperar el protagonisme en la política que havia 
tingut el segle anterior.
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… CRISI SOCIAL, POLÍTICA I MILITAR … 

 Crisi social.
 Guanys extraordinaris en alguns sectors i alta inflació.

 Per les exportacions als països en guerra.

 Juliol 1917  vaga ferroviària a València. Juliol 1917  vaga ferroviària a València.

 Convocada per la UGT que acabà amb 43 acomiadaments.
 13 agost 1917  inici d’una vaga general.

 Convocada per UGT i PSOE. Convocada per UGT i PSOE.

 La CNT protagonista a Barcelona.

 Dura repressió  37 morts i 64 ferits a 
Catalunya (Barcelona i Sabadell).Catalunya (Barcelona i Sabadell).

− Marcel·lí Domingo empresonat.

− Lerroux i Macià fugits a l’estranger. Vaga general de 1917 (nuevatribuna.es)
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 UGT i CNT reprimides i desorganitzades, fins a la primavera de 1918.
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… CRISI SOCIAL, POLÍTICA I MILITAR … 

 Crisi política.
 Juliol 1917  Assemblea de Parlamentaris  Juliol 1917  Assemblea de Parlamentaris 

catalans a Barcelona, a iniciativa de la Lliga.

 Lligaires, republicans i alguns conservadors.

 Aprovaren un document a favor d’una nova  Aprovaren un document a favor d’una nova 
Constitució i d’un estatut d’autonomia per a 
Catalunya.

 Petició de reunió de Corts constituents per 
reformar la Constitució.reformar la Constitució.

 Vista com il·legal, sediciosa i responsable de 
la vaga general.

Assemblea de Parlamentaris, juliol 1917 
(La Ilustració Catalana)

 Octubre 1917  segona assemblea, aquest cop a Madrid. Octubre 1917  segona assemblea, aquest cop a Madrid.

 També es reclamà la reforma política d’Espanya.

− Separació de poders, autonomia regional i municipal, sobirania de 
l'estat i reforma democràtica de l'exèrcit.
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l'estat i reforma democràtica de l'exèrcit.

 El programa de l’Assemblea de Parlamentaris no s’aplicaria mai.
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… CRISI SOCIAL, POLÍTICA I MILITAR … 

 Crisi militar.
 Juny 1917  legalització de les Juntes Militars de Defensa. Juny 1917  legalització de les Juntes Militars de Defensa.

 Grup de pressió militar sobre el poder civil, intervenint activament en 
la vida política.

Caps i oficials amb destí a la Península,  Caps i oficials amb destí a la Península, 
reclamaven l’augment dels seus salaris.
 També protestaven pels ràpids ascens 

“per mèrits de guerra” dels seus “per mèrits de guerra” dels seus 
companys destinats al Marroc.

 Van fer caure el govern d’Eduardo Dato al 
que van fer responsable de la vaga. Escorta reial d’Alfons XIII (nuevatribuna.es)

 Nou govern de coalició, amb participació de la Lliga.
 Cambó aportà dos ministres regionalistes, i mesos després ell mateix 

seria ministre de Foment, com a signe de no separatista.
Republicans i socialistes consideraven que Cambó i el catalanisme 

Crisi social, política i militar. La Dictadura de Primo de Rivera (1918-1930) 7

 Republicans i socialistes consideraven que Cambó i el catalanisme 
conservador havien traït el moviment reformista.
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… CRISI SOCIAL, POLÍTICA I MILITAR … 

 Després de 1917  el sistema de la Restauració seria inviable.
 Febrer 1918  eleccions generals.

 Els partits dinàstics fraccionats.

 La Lliga a Catalunya amb el millor resultat que mai obtingué. La Lliga a Catalunya amb el millor resultat que mai obtingué.

 Els socialistes obtingueren sis escons.

 Els republicans continuaven sent marginals.

Sense reconeixement de les forces polítiques en ascens. Sense reconeixement de les forces polítiques en ascens.

 El catalanisme vist com un potencial enemic de la integritat territorial.

 L’obrerisme vist com un monstre que calia abatre.

 Dues postures del catalanisme.

a) Cambó  aparcar el catalanisme i donar prioritat al restabliment de 
l’ordre, donant suport a les mesures adoptades pel govern.
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b) Companys i Layret  màxima prioritat a la reforma i la república.
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… CRISI SOCIAL, POLÍTICA I MILITAR … 

Campanya autonomista

1918-1919  campanya autonomista de la Mancomunitat. 1918-1919  campanya autonomista de la Mancomunitat.
 Després d’una consulta feta als ajuntaments catalans amb resultat 

favorable a l’autonomia de Catalunya.

 11 novembre 1918  armistici de la I Guerra Mundial.

 Semblava arribada l’hora de l’autonomia catalana.

 A partir del dret d’autodeterminació dels pobles  A partir del dret d’autodeterminació dels pobles 
declarat pel president Wilson.

 També Lenin, des de Moscou, donava suport a 
l’autodeterminació, però lligada a la revolució 
socialista.socialista.

 A la Conferència de Pau de París (1919), els 
vencedors no inclourien les reivindicacions catalanes 
en l’ordre del dia.
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en l’ordre del dia.

 El govern espanyol (Romanones) restà tranquil. Woodrow Wilson, president dels 
EUA (US Library of Congress)
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… CRISI SOCIAL, POLÍTICA I MILITAR … 

 Pacte de Cambó amb Romanones  comissió 
extraparlamentària per negociar un projecte d’autonomia.extraparlamentària per negociar un projecte d’autonomia.
 La Mancomunitat i els parlamentaris catalans elaboraren a Barcelona un 

projecte d’estatut.

La comissió extraparlamentària a Madrid, sense els catalans, en  La comissió extraparlamentària a Madrid, sense els catalans, en 
redactava un altre,.

 El govern només va admetre a discussió el projecte de la comissió, que 
tan sols contemplava una descentralització administrativa.tan sols contemplava una descentralització administrativa.

 A Barcelona  notable agitació al carrer.
 Manifestacions catalanistes reprimides per la policia amb la col·laboració  

de nacionalistes espanyols armats de la nova Liga Patriótica Española.de nacionalistes espanyols armats de la nova Liga Patriótica Española.

 16 gener 1919  el govern de Romanones suspenia les garanties 
constitucionals a la província de Barcelona.

 El governador aprofità l’ocasió per tancar la CNT i empresonar setanta 
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 El governador aprofità l’ocasió per tancar la CNT i empresonar setanta 
dirigents, malgrat que la CNT s’havia inhibit del plet autonomista.
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… CRISI SOCIAL, POLÍTICA I MILITAR … 

 Feb 1919  Macià fundà la Federació Democràtica Nacionalista.
Proposava una solució federal per a Espanya i diverses millores socials. Proposava una solució federal per a Espanya i diverses millores socials.

 No arribaria a disputar la direcció del catalanisme a la Lliga.

 Juliol 1922  fundaria Estat Català, partit polític independentista.

 5 febrer-19 març 1919  vaga de La Canadenca.
 Promoguda per la CNT.

 En solidaritat se sumaren altres empreses del  En solidaritat se sumaren altres empreses del 
ram.

 Inici d’una onada vaguista que deixà les 
reivindicacions autonomistes en segon terme.

 24 març-10 abril 1919 vaga general.
 Bona part de la base social de la Lliga s’acolli a la protecció del capità 

general Milans del Bosch, fermament anticatalanista.

Crisi social, política i militar. La Dictadura de Primo de Rivera (1918-1930) 11

general Milans del Bosch, fermament anticatalanista.

 Cambó i dirigents de la Lliga van sortir al carrer amb el sometent.
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… CRISI SOCIAL, POLÍTICA I MILITAR … 

 Fracàs del catalanisme possibilista i moderat. Fracàs del catalanisme possibilista i moderat.
 La campanya autonomista acabà sense cap avanç.

 La Lliga conservà fins al 1923 el predomini 
electoral.electoral.

 1921  Cambó ministre d’Hisenda en el 
govern d’Antonio Maura.

 Contradeia així la seva promesa de no 

 Juny 1922  escissió a la Lliga: naixement d’Acció Catalana.

 Contradeia així la seva promesa de no 
participar mai més en un govern espanyol 
sense la concessió prèvia de l’autonomia. Francesc Cambó ministre d’Hisenda 

(abc.es)

 Juny 1922  escissió a la Lliga: naixement d’Acció Catalana.
 A causa d’haver afluixat en la reivindicació autonomista, arran de la 

reacció burgesa a causa de la lluita de classes.

 Tanmateix, la Lliga havia estat útil per vèncer electoralment la Unión 
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 Tanmateix, la Lliga havia estat útil per vèncer electoralment la Unión 
Monárquica Nacional, formada per dinàstics catalans antiautonomistes.
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… CRISI SOCIAL, POLÍTICA I MILITAR … 

Conflictivitat social i pistolerismeConflictivitat social i pistolerisme

 1919-1920  notable augment de la conflictivitat laboral.
 1921-1922  es va reduir per la duríssima  1921-1922  es va reduir per la duríssima 

repressió contra la CNT i per l’impacte de la crisi 
econòmica.

 1923  tornà la conflictivitat laboral a nivell  1923  tornà la conflictivitat laboral a nivell 
força alt.

 Els salaris recuperaren bona part del poder 
adquisitiu perdut.

− A canvi d’un cost excessiu en termes de 
convivència i cohesió social.
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… CRISI SOCIAL, POLÍTICA I MILITAR … 

 Punt culminant  la vaga del subministrament d’electricitat.
 El govern confiscà La Canadenca, després de declarar la militarització dels 

serveis, per negociar a continuació amb els treballadors.

 La CNT aconseguí un acord favorable per als vaguistes, a més de la 
jornada de vuit hores.jornada de vuit hores.

 Però els presos no van ser alliberats  es declarà vaga general.

 Repressió total exercida pel capità general (Milans del Bosch), el 
Sometent i la Federació Patronal.Sometent i la Federació Patronal.

 El governador civil i el cap de policia, que havien negociat amb la CNT, 
van ser expulsats de Barcelona per l’autoritat militar amb el suport de 
la Federació Patronal.la Federació Patronal.

 Aquests fets provocaren la dimissió del govern del comte de 
Romanones substituït per Antonio Maura.

 Octubre 1919  negociació amb la Federació Patronal, que fracassà.
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 Octubre 1919  negociació amb la Federació Patronal, que fracassà.

 Inicià un locout amb el propòsit d’acabar amb la CNT.
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… CRISI SOCIAL, POLÍTICA I MILITAR … 

 Dos fets van incidir en la fractura social a Catalunya.
a) La revolució bolxevic a Rússia que desvetllà 

grans expectatives obreres a Europa.

 Provocà una reacció burgesa que, per 
exemple, contribuí a la pujada del feixisme exemple, contribuí a la pujada del feixisme 
a Itàlia.

 A Catalunya  una part dels patrons, 
espantats i amenaçats pels atemptats 

b) La crisi política crònica del règim de la Monarquia alfonsina.

 Agreujada pel desastre d’Annual, al Marroc, l‘estiu de 1921.

espantats i amenaçats pels atemptats 
socials, reclamaren l’estat d’excepció. V.I.Lenin (ivoox.com)

 Agreujada pel desastre d’Annual, al Marroc, l‘estiu de 1921.

 Amb partits dinàstics incapaços de renovació, i unes oposicions sense 
força parlamentària per aconseguir una democratització.

 Els fràgils governs de la Monarquia alternaren la repressió amb la 
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 Els fràgils governs de la Monarquia alternaren la repressió amb la 
tolerància pel que fa a la CNT.
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… CRISI SOCIAL, POLÍTICA I MILITAR … 

 Atemptats contra els patrons  començaren l’octubre 1917. Atemptats contra els patrons  començaren l’octubre 1917.
 Per grups cada vegada més professionalitzats.

 La CNT no va ser la responsable del pistolerisme,  La CNT no va ser la responsable del pistolerisme, 
però no el va combatre i sí que el va encobrir i va 
emparar els pistolers.

 L’opinió pública acabaria identificant sindicalista 
amb pistoler.amb pistoler.

 El pistolerisme acabà suplint l’acció de masses 
desmobilitzant-la.

 El terror creava impunitat i justificava la guerra  El terror creava impunitat i justificava la guerra 
bruta o terrorisme blanc, degradant els poders 
públics.
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… CRISI SOCIAL, POLÍTICA I MILITAR … 

 Octubre 1919  fundació del Sindicat Lliure.
Militants carlins sota el posterior padrinatge de la Patronal Catalana. Militants carlins sota el posterior padrinatge de la Patronal Catalana.

 Vinculat amb l’autoritat militar.

 Amb el general Martínez Anido, sota les ordres del capità general.

 Aplicació de la Llei de Fugues per Martínez Anido.

 El president del govern, Eduardo Dato, seria 
assassinat per tres anarquistes catalans per 
haver nomenat i mantingut Martínez Anido.haver nomenat i mantingut Martínez Anido.

 Entre 1918 i 1923  950 persones patiren 
atemptats o els efectes, amb 261 morts.

 15% patrons o delegats seus; 7,7% del  15% patrons o delegats seus; 7,7% del 
Sindicat Lliure; 21,4% de la CNT i 25% obrers 
de filiació desconeguda.

 Març 1923  assassinat de Salvador Seguí (El 
Noi del Sucre), secretari de la CNT a 
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Noi del Sucre), secretari de la CNT a 
Catalunya i contrari al pistolerisme. Salvador Seguí (Viquipèdia)
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… CRISI SOCIAL, POLÍTICA I MILITAR … 

 Sense ponts de diàleg entre el catalanisme i el món obrer.
 El catalanisme immers en l’inici d’una reconversió.

 La Lliga  afeblida per l’escissió d’Acció Catalana.

 Les esquerres catalanes  sense unitat. Les esquerres catalanes  sense unitat.

− Ni el Partit Republicà Català, ni l’Estat Català de Macià, ni la nova Unió 
Socialista de Catalunya, formada per gent de dins i de fora del PSOE, 
no aconseguiren una aliança ni una vinculació amb el món obrer. 

 La CNT en retrocés i cada vegada més dividida.

 Entre procomunistes, sindicalistes més o menys revolucionaris, i 
anarquistes irreductibles.

 Força afeblida la CNT i el nacionalisme català en plena 
reconversió  Primo de Rivera no trobaria resistència.
 Al cap de poc prohibiria per decret la senyera i l’ús de la llengua catalana a 
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 Al cap de poc prohibiria per decret la senyera i l’ús de la llengua catalana a 
les corporacions públiques.
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… CRISI SOCIAL, POLÍTICA I MILITAR … 

Popularització de la cultura catalana

Anys 1920’s  es visqué una empenta cultural. Anys 1920’s  es visqué una empenta cultural.
 Com a resultat de la Renaixença.

 Extensió de l’ús públic del català.Extensió de l’ús públic del català.

 Gràcies a que la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat adoptaren la 
reforma ortogràfica unificadora de l’Institut d’Estudis Catalans.

 El català com a llengua no sols literària, sinó  El català com a llengua no sols literària, sinó 
d’escola i d’Administració.

 Tanmateix, els escriptors catalans van continuar 
compaginant l’ús del català amb el castellà.

 Extensió de la vida cultural.

 La generació del noucentisme (intel·lectuals, 
literats i científics) van fer propi el projecte d’una 
cultura nacional autònoma i diferenciada.
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cultura nacional autònoma i diferenciada.
Eugeni d’Ors, “Xènius” 
(Viquipèdia)
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… CRISI SOCIAL, POLÍTICA I MILITAR … 

 El català en l’edició, el teatre, l’Església, la premsa, etc.
 Hegemònic en l’alta cultura (revistes literàries, festivals de poesia, edició  Hegemònic en l’alta cultura (revistes literàries, festivals de poesia, edició 

d’obres clàssiques) i en la cultura popular (revistes humorístiques i 
infantils, novel·la sentimental, auques).

 Les editorials es multiplicaren. Les editorials es multiplicaren.

 En Patufet, amb Josep Mª Folch i Torres, era la 
revista de més tirada en català de l’època.

 1923  set diaris en català a tot Catalunya (a  1923  set diaris en català a tot Catalunya (a 
Barcelona: dos en català i dotze en castellà).

 Hi hagué sectors impermeables a la catalanització 
judicatura, universitat, empresa, Exèrcit, ...Josep Mª Folch i Torres 

(Enciclopèdia.cat)(Enciclopèdia.cat)

 Mecenatge de Cambó per manca de suport de l’Estat.
 Popularització de la literatura catalana.
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 Amb autors com: J.M. Sagarra, J. Carner, C. Riba, F. Soldevila, J. Pla,     
A. Rovira i Virgili, …
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LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA … 

La Guerra del Marroc
 Aspiracions d’Espanya al Marroc. Aspiracions d’Espanya al Marroc.

 Beneficis econòmics de les mines, els territoris i les rutes marítimes.

 Ambicions dels oficials militars coratjosos, anomenats africanistes, que 
aspiraven a ascensos ràpids.aspiraven a ascensos ràpids.

 Franco, Mola, Sanjurjo, …

 Inicis 1920’s  80.000 soldats espanyols al 
Marroc (una tercera part a Melilla).Marroc (una tercera part a Melilla).

 22 juliol 1921  Desastre d’Annual.
 Victòria dels rifenys, comandats per Abd el-Victòria dels rifenys, comandats per Abd el-

Krim, sobre les tropes espanyoles.

 Ciutats arrasades, 13.000 morts i 1.000 
presoners.

Cosos de soldats espanyols 
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 El general Silvestre desaparegué i el seu 
cos mai va ser trobat.

Cosos de soldats espanyols 
al mont Arruit (Viquipèdia)
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… LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA … 

 A la Península  notable ruptura entre militars i polítics.
Mentre, les classes populars, carn de canó, hostils a l’Exèrcit. Mentre, les classes populars, carn de canó, hostils a l’Exèrcit.

 Els hi prenien els fills per tornar-los morts, malalts o mutilats.

 Els polítics foren silenciats i les classes populars hagueren de callar.

 1925  aliança d’Espanya i França per obtenir ple control de 
la zona (tractats de 1904 i 1912).

 Ofensiva militar franc-espanyola. Ofensiva militar franc-espanyola.

 8 set 1925  desembarcament d’Alhucemas.

 Comandat pel general Sanjurjo, amb la 
participació del coronel Franco.participació del coronel Franco.

 Victòria de les forces franc-espanyoles.

 Primavera 1926  rendició d’Abd el-Krim.

 Final de la guerra del Rif.
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 Final de la guerra del Rif.
Abd el-Krim, 1926 (Herodote.net)
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… LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA … 

El cop d’Estat de Primo de Rivera
 Dues grans temences de l’Estat espanyol. Dues grans temences de l’Estat espanyol.

1) El contagi de la revolució russa.

 Per la revolució viscuda a Rússia el 1917, i la fundació de la 
Internacional Comunista (III Internacional o Komintern) per ajudar la Internacional Comunista (III Internacional o Komintern) per ajudar la 
revolució proletària arreu del món.

 Pel creixement del moviment obrer, fruit de la sensibilització sindical 
anarquista i de les difícils condicions de vida.anarquista i de les difícils condicions de vida.

2) El catalanisme, per la independència d’Irlanda el desembre de 1922.

 L’anhel autonòmic català era vist des de Madrid molt negativament.
 Relacions entre polítics i militars força deteriorades. Relacions entre polítics i militars força deteriorades.

 Per les investigacions del Congrés sobre responsabilitats al Marroc.

 El poder militar, d’acord amb el rei, decidiria posar fre a aquests perills.
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 La Lliga prioritzà la col·laboració amb el poder central per tal de lluitar 
contra el perill obrer i a favor de l’estabilitat social.
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 13 set 1923  cop d’Estat del general Primo de Rivera (capità 
general de Catalunya).general de Catalunya).
 Pronunciament incruent, com en el segle XIX, ben vist per bona part de la 

població.

 En el seu manifest “Al país y al Ejército españoles”  venia a resoldre els  En el seu manifest “Al país y al Ejército españoles”  venia a resoldre els 
problemes d’Espanya.
 El terrorisme, el separatisme, la inflació i el 

desordre financer, la immoralitat política, el 
Marroc, la propaganda comunista, …Marroc, la propaganda comunista, …

 El rei va fer costat a Primo i els generals rebels.

 Significà la consolidació de la Monarquia amb 
suport militar.suport militar.

 La Lliga i sectors industrials i socials donaren 
suport.

Acabaria amb el pistolerisme a Barcelona (1923) i Miguel Primo de Rivera, 
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 Acabaria amb el pistolerisme a Barcelona (1923) i 
amb la Guerra del Marroc (1926).

Miguel Primo de Rivera, 
President del Directori Militar 
(Viquipèdia)
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Política econòmica i social de la Dictadura
 Canvis polítics. Canvis polítics.

 Suspensió de les autoritats municipals i provincials.

 Governadors i alcaldes substituïts per militars i per personal afí.

 Renovació també a la Mancomunitat i a tots els organismes públics.

 Corporativisme i lligam entre els poders financers i polítics.

 Creació de monopolis (CAMPSA, Telefònica, …). Creació de monopolis (CAMPSA, Telefònica, …).

 Inversió pública.
 Dèbil política d’impostos.

L’Estat acudí als beneficis dels monopolis. L’Estat acudí als beneficis dels monopolis.

 Emissió excessiva de deute públic per finançar.

 La xarxa de carreteres l’obra més remarcable.
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La xarxa de carreteres l’obra més remarcable.

 Amb la novetat del ferm asfaltat. Camió de Campsa (clh.es)
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 Contrastos socials.
Anys de caciquisme i de pobresa. Anys de caciquisme i de pobresa.

 Les classes necessitades esperaven la revolució com a solució.

 Les diferències socials eren enormes i molt visibles.

 En l’habitatge, el vestit, l’educació, els costums, ...

 L’important per les classes populars: menjar i subsistir.

− El nombre de fills era alt: cinc o sis fills era habitual.− El nombre de fills era alt: cinc o sis fills era habitual.

− L’analfabetisme era molt elevat.

 Política social dura.

 No a la reforma agrària necessària.

 Comitès tutelats per l’Estat, per al control dels obrers.

 Repressió del sindicalisme llibertari i del socialisme, per 
Severiano Martinez Anido, 
Ministre de Governació 
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 Repressió del sindicalisme llibertari i del socialisme, per 
part de Martínez Anido.

Ministre de Governació 
(Wikipedia)
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Repressió del catalanisme i del moviment obrer
 Profund anticatalanisme del Directori Militar. Profund anticatalanisme del Directori Militar.

 Acció Catalana seria una de les entitats polítiques més castigades.

 Per representar un catalanisme potent ideològicament i radical en 
plantejaments.plantejaments.

 El catalanisme radical a la clandestinitat i desaparició d’Estat Català.

 Prohibides les capçaleres partidàries de l’autogovern o la independència.

 Les revistes catalanistes passaren la censura militar.
 Processos militars i consells de guerra.

 Francesc Macià (Estat Català) anà a l’exili. Francesc Macià (Estat Català) anà a l’exili.

 Manuel Carrasco i Formiguera (Acció Catalana) empresonat a Burgos.

 Empresonats els regidors que donaren suport a un manifest per 
Catalunya i la República.
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Catalunya i la República.

 La Unión Monàrquica Nacional prengué el control de la Mancomunitat.
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 Guerra diplomàtica entre bisbes catalans i militars espanyols.
Primo de Rivera va mirar d’utilitzar l’Església com a instrument de  Primo de Rivera va mirar d’utilitzar l’Església com a instrument de 
descatalanització.

 Un sector va acceptar de col·laborar-hi, però un altre va haver de patir 
multes i detencions per continuar utilitzant el català amb els seus multes i detencions per continuar utilitzant el català amb els seus 
feligresos.

 El cardenal Vidal i Barraquer, arquebisbe de Tarragona, 
va ser objecte de pressions.

 El govern no va aconseguir que el traslladessin a 
Saragossa o a Granada, i tampoc que traguessin 
l’abat de Montserrat, Antoni Marcet.

Finalment el Vaticà es plegà a la diplomàcia espanyola. Finalment el Vaticà es plegà a la diplomàcia espanyola.

 Qüestionant la predicació en català i prohibint 
l’ordenació de seminaristes catalanistes.

1930  Primo de Rivera col·locaria Manuel Irurita com 
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 1930  Primo de Rivera col·locaria Manuel Irurita com 
a bisbe de Barcelona.

Cardenal Vidal i Barraquer 
(Viquipèdia)
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 Repressió de polítics i entitats.
 Actuació contra el catalanisme entès com a antiespanyol. Actuació contra el catalanisme entès com a antiespanyol.

 Foren clausurades diverses organitzacions i entitats.

 Prohibides les ballades de sardanes.

Els capellans que feien servir el català foren empresonats o castigats. Els capellans que feien servir el català foren empresonats o castigats.

 L’ús públic dels símbols i de la llengua foren perseguits.

 Imposició del castellà a la Universitat Industrial de la Mancomunitat.

 Protesta d’un sector de professors  més de 150 expulsats.

 1924  un centenar d’intel·lectuals castellans (José Ortega y Gasset, 
Manuel Azaña, …) crítics amb el decret contra la llengua catalana.

 Destitució de la Junta de Govern del Col·legi d‘Advocats de Barcelona, 
per negar-se a renunciar a publicar en català la guia jurídica.

 Tanmateix, es deixava tolerància per a diaris i revistes.
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 Juliol 1925  supressió de la Mancomunitat.
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 Acció para-diplomàtica de la Lliga en la Societat de Nacions.
 Per homologar els drets dels catalans als de les minories nacionals. Per homologar els drets dels catalans als de les minories nacionals.

 Enuig del govern espanyol.

 No reconeguts per les potències que dominaven la Societat de Nacions.

 La Societat de Nacions acabaria ignorant els drets de nacionalitats sense  La Societat de Nacions acabaria ignorant els drets de nacionalitats sense 
reconeixement polític com Catalunya.

 Crisi de representativitat de la Lliga Regionalista.
La Lliga es va negar a col·laborar en una Mancomunitat desnaturalitzada. La Lliga es va negar a col·laborar en una Mancomunitat desnaturalitzada.

 Puig i Cadafalch ja havia dimitit com a president el gener de 1924.

 La Mancomunitat restà en mans de la Unión Monàrquica Nacional (Alfons 
Sala i Argemí).Sala i Argemí).

 La Lliga no va participar en les conspiracions contra la Dictadura.

 En lloc de ser vista com a salvadora de l’ordre, va ser considerada com a 
aliada del repressor del catalanisme.
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aliada del repressor del catalanisme.

− Pagaria les conseqüències amb un fracàs electoral el 1931.
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 Efectes de la Dictadura en el catalanisme.
El procés de normalització lingüística i cultural va recular. El procés de normalització lingüística i cultural va recular.

 Va expulsar el català de l’àmbit públic.

 Però tant els diaris com les revistes en català es van incrementar.

 La lectura en català adquiria un valor afegit.

 La bandera i la llengua reprimides van ser vistes per molta gent com a 
signes d’identitat col·lectiva i de cohesió.

 1924  fundació de la primera emissora de 
radiodifusió d’Espanya: Ràdio Barcelona.

 1929  absorbida per Unión Radio de Madrid. 1929  absorbida per Unión Radio de Madrid.

 1930  inicià Ràdio Associació de Catalunya, 
que seria la principal emissora en català.

 1927  Josep Mª Batista inicià l’escoltisme català 
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 1927  Josep Mª Batista inicià l’escoltisme català 
que promouria la renovació de l’excursionisme. Maria Sabater, primera locutora 

de Ràdio Barcelona (Viquipèdia)
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 Repressió també del moviment obrer.
 Contra la CNT. Contra la CNT.

 Clausura governativa dels sindicats de Manresa, on radicava el comité 
regional de la CNT.

 1924  la CNT prohibida a Barcelona. 1924  la CNT prohibida a Barcelona.
 A les comarques gironines s’adaptaren a la legalitat i foren tolerats.
 Via insurreccional fracassada.

− Partidaris de la legalització (Àngel Pestaña i Joan Peiró) demanaven − Partidaris de la legalització (Àngel Pestaña i Joan Peiró) demanaven 
la independència sindical en relació amb els anarquistes.

 1927  creació de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) a València.

 Contra la UGT.

 Va saber acomodar-se a les condicions imposades per la Dictadura.

 El Sindicat Lliure  el gran beneficiat de la situació.

 Després que la Dictadura acabés amb el pistolerisme.
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 Després que la Dictadura acabés amb el pistolerisme.

 Mentre va durar la Dictadura va mantenir la supremacia a Catalunya.
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L’oposició al Directori Militar
 Els partits polítics conspiraven per acabar amb la Dictadura i  Els partits polítics conspiraven per acabar amb la Dictadura i 

donar pas a eleccions lliures.
 La classe obrera, l’oposició burgesa, el republicanisme i el nacionalisme 

estaven silenciats.estaven silenciats.

 La crítica de Companys o Besteiro, el sindicalisme de Largo Caballero i 
el discurs intel·ligent d’Unamuno o de Blasco Ibáñez, emmudiren.

 Macià a la cerca d’ajuts. Macià a la cerca d’ajuts.
 Sabia que Estat Català no podia anar sol 

contra l’Estat per falta de gent i diners.

1925  organitzà a París un comitè  1925  organitzà a París un comitè 
revolucionari amb membres del PCE, de la 
CNT i dels nacionalismes basc i gallec.

 Viatjà a Moscou per demanar ajut a la 
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 Viatjà a Moscou per demanar ajut a la 
Internacional Comunista, sense èxit. Francesc Macià a Moscou, 1925 

(eltemps.cat)
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 Fracàs del nacionalisme en l’intent de la via insurreccional.
Juny 1925  el grup radical Bandera Negra, derivat d’Estat Català, posà  Juny 1925  el grup radical Bandera Negra, derivat d’Estat Català, posà 
una bomba als túnels del Garraf per matar el rei, i fracassà.

 Quatre condemnes a cadena perpetua i tres a dotze anys.

1926  Francesc Macià perpetrà una invasió des de Prats de Molló. 1926  Francesc Macià perpetrà una invasió des de Prats de Molló.

 Detinguts per la gendarmeria francesa quan anaven a creuar la 
frontera  112 detinguts (21 eren italians antifeixistes).

 Els capdavanters van ser jutjats a Paris. Els capdavanters van ser jutjats a Paris.

− Macià expulsat a Bèlgica, acompanyat de Ventura Gassol.

 Macià esdevindria el símbol del país pel seu idealisme i carisma de líder i 
màrtir.màrtir.

 En el judici de París projectà a Europa la imatge dictatorial i negra de 
la Dictadura.

Aconseguí fer-se una imatge que significà un enorme capital polític per 
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 Aconseguí fer-se una imatge que significà un enorme capital polític per 
a les eleccions de cinc anys després.
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 Després del fracàs dels intents insurreccionals.
 Col·laboració amb el sector monàrquic que veia en la Dictadura un perill  Col·laboració amb el sector monàrquic que veia en la Dictadura un perill 

per a la Monarquia.

 Companys formà un comitè conspirador de republicans catalanistes a 
Barcelona, amb representació anarcosindicalista i alguns militars.Barcelona, amb representació anarcosindicalista i alguns militars.

 Companys i alguns altres passaren tres mesos a la presó.

 Inicis 1930  Primo de Rivera mancat de prou suport.
Intentà que es fes explícit el suport militar al seu sistema. Intentà que es fes explícit el suport militar al seu sistema.

 Els capitans generals només van declarar el seu suport a la Monarquia.

 28 gener 1930  Alfons XIII acceptà la dimissió de Primo de Rivera.

 Com a cap de govern nomenà el general Dámaso Berenguer.

− Per anar restablint les llibertats sense posar en perill el règim.

 El crèdit del rei estava molt danyat després de sis anys de dictadura.
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 El crèdit del rei estava molt danyat després de sis anys de dictadura.

 Cambó publicava “Per la concòrdia” per evitar la caiguda de la Monarquia.
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De la Dictadura a la República
 Sota el règim del general Berenguer. Sota el règim del general Berenguer.

 Renovà les autoritats locals i provincials amb aquells que havien obtingut 
més vots entre 1917 i 1923.

 La Lliga va recuperar la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona. La Lliga va recuperar la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona.

 Els condemnats pel complot del Garraf foren indultats, però Macià i els de 
Prats de Molló tenien prohibit tornar de l’exili.

 La proposta de restablir la Mancomunitat va topar 
amb la negativa de les esquerres catalanistes.

 No es conformaven amb menys que el projecte 
d’autonomia del 1919.d’autonomia del 1919.

 A l’Estat  desconcert dels monàrquics.

 No descartaven l’abdicació del rei.
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General Dámaso Berenguer 
(Wikipedia)
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 Abril 1930  la CNT, reorganitzada, tornava a la legalitat.
Dirigida per Àngel Pestaña. Dirigida per Àngel Pestaña.

 Sense que reaparegués la violència.

 Tant el Sindicat Lliure com la UGT retrocediren a Catalunya.

 Els partits polítics cap a una política de pactes per canviar el 
sistema polític.
 Campanya a favor d’una amnistia  Campanya a favor d’una amnistia 

(Companys a la presó i Macià a l’exili) i 
l’abolició de la censura.

 Macià no va ser indultat i el país es 
mobilitzà.mobilitzà.

 Dues-centes mil signatures a favor seu.

 Gran míting al Palau de Belles Arts que 
fou reprimit. Palau de Belles Arts de Barcelona 
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fou reprimit. Palau de Belles Arts de Barcelona 
(Viquipèdia)
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 17 agost 1930  Pacte de Sant Sebastià.
 Entre representants republicans i socialistes de tot l’Estat espanyol i  Entre representants republicans i socialistes de tot l’Estat espanyol i 

catalanistes d’esquerres.

 Pacte per posar fi a la Monarquia i instaurà la República.

 S’acordà la creació d’un comitè revolucionari que esdevingué més tard  S’acordà la creació d’un comitè revolucionari que esdevingué més tard 
govern provisional de la República.

 Per a Catalunya  reconeixement de la 
personalitat política i estatut d’autonomia personalitat política i estatut d’autonomia 
que havia de ser aprovat per les Corts.

 Alguns dels integrats:

 Alejandro Lerroux, Manuel Azaña, Santiago  Alejandro Lerroux, Manuel Azaña, Santiago 
Casares Quiroga, Niceto Alcalá-Zamora, 
Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos, ...

 Els catalans  Marcel·lí Domingo, Manuel 
Carrasco i Formiguera, Macià Mallol i Jaume 

Crisi social, política i militar. La Dictadura de Primo de Rivera (1918-1930) 39

Carrasco i Formiguera, Macià Mallol i Jaume 
Aiguader.

Participants en el Pacte de Sant 
Sebastià, 1930 (eldiario.es)
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 Preparació d’un pronunciament militar.
Per part de republicans espanyols i catalans. Per part de republicans espanyols i catalans.

 Amb el suport d’una vaga general secundada per la CNT i la UGT.

 No creien que la Monarquia podia ser derrotada per unes eleccions.

 12-13 set 1930  insurrecció a Jaca de dos capitans: Fermín Galán i 
Angel García Hernández.

 S’anticiparen, quedaren aïllats i foren reduïts i afusellats.
18 febrer 1931  dimissió del general Berenguer. 18 febrer 1931  dimissió del general Berenguer.
 Govern de concentració monàrquica presidit per l’almirall Aznar.

 La Lliga representada per Joan Ventosa i Calvell (ministre d’Hisenda). La Lliga representada per Joan Ventosa i Calvell (ministre d’Hisenda).

 Alhora s’anuncià que les eleccions municipals se celebrarien abans que 
les legislatives, com demanaven els republicans.

 Segons els socialistes i els republicans havien de ser plebiscitàries 
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 Segons els socialistes i els republicans havien de ser plebiscitàries 
sobre la qüestió de monarquia o república.
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 Març 1931  fundació d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Per la fusió de diversos partits i grups polítics. Per la fusió de diversos partits i grups polítics.

 La major part d’Estat Català, de Francesc Macià, que acabava de tornar.

 El Partit Republicà Català, de Lluís Companys i Marcel·lí Domingo.

 El grup de L’Opinió, setmanari polític republicà i federalista.

 Nombrosos nuclis republicans i nacionalistes independents, i cercles 
republicans de comarques.republicans de comarques.

 La Humanitat, dirigit inicialment per Companys, seria el diari del nou partit.

 Aplegà sectors intel·lectuals i populars, 
tant del món urbà com rural.

 Net de contactes amb l’Església, tan 
implicada en les classes conservadores.

 No havia de purgar l’adhesió a la 
Dictadura, que va ser l’error de la Lliga.
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 No havia de purgar l’adhesió a la 
Dictadura, que va ser l’error de la Lliga.
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 12 abril 1931  eleccions municipals a Espanya. 12 abril 1931  eleccions municipals a Espanya.
 A Barcelona  alta participació: 57%.

 La coalició ERC i Unió Socialista de Catalunya: 25 
regidors.regidors.

 La Lliga: 12 regidors.

 La coalició Partit Radical i PSOE: 12 regidors.

 Acció Catalana: cap regidor.

 A Catalunya  3219 republicans, 274 monàrquics, 
114 socialistes i 1014 d’altres denominacions, en 
gran majoria de la Lliga.gran majoria de la Lliga.

 A la resta d’Espanya  guanyaren els republicans a 
gairebé totes les capitals de província (41 de 50).

 Majúscul desconcert del govern.
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 Majúscul desconcert del govern.
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 14 abril 1931, a mig matí  Lluís Companys proclamà la 
República des del balcó de l’Ajuntament de Barcelona.República des del balcó de l’Ajuntament de Barcelona.
 Desplegant la bandera tricolor.

 Tres quarts d’hora després, des del balcó de la Diputació  Macià 
proclamava la República Catalana.proclamava la República Catalana.

 Declarà format el govern de la República Catalana.

 Jaume Aiguader va ser nomenat alcalde de 
Barcelona, Companys governador civil i el Barcelona, Companys governador civil i el 
general López Ochoa capità general.

 Al capvespre la República era proclamada a Madrid 
mentre el rei marxava a l’exili.mentre el rei marxava a l’exili.

 Tres ministres, entre ells dos catalans, van venir de 
Madrid a Barcelona per aturar Macià.

 Macià acabaria acceptant la restitució de la 
Francesc Macià proclama la República 
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 Macià acabaria acceptant la restitució de la 
Generalitat de Catalunya (abril 1931) i 
l’elaboració d’un Estatut d’Autonomia.

Francesc Macià proclama la República 
Catalana, 1931 (elnacional.cat)
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… i després  la Segona República, la Generalitat, l’Estatut 
d’Autonomia, els fets d’octubre de 1934, el camí cap al 
conflicte i la Guerra Civil a Catalunya (1931-1939)conflicte i la Guerra Civil a Catalunya (1931-1939)

Celebració de la proclamació de la Segona República Espanyola 
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Celebració de la proclamació de la Segona República Espanyola 
a Barcelona, 1931 (Wikipedia)


