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TEMARI 

1-. Guerra i revolució. Crisi de l´absolutisme i revolució liberal (1808-1845): 1. El fracàs de les 
institucions i l´ organització de la resistència. - 2. La Constitució de 1812 i la tasca legislativa de 
les Corts de Cadis . -3. L´alternativa reformista dels afrancesats. - 4. La reacció absolutista: 
restauració i ruptura. -5. La revolució liberal i el triomf del liberalisme conservador. - 6. 
L´oposició carlina. 

2-. La Monarquia liberal: la formació del nou estat i el sistema polític (1845-1868): 1. El triomf 
del liberalisme oligàrquic i l´estabilització del domini de la nova burgesia. - 2. Els partits 
polítics. - 3. L´oposició al règim moderat: progressistes, demòcrates i republicans. - 4. El Bienni 
progressista i el fracàs de la Unió Liberal. 

3-. La crisi de l´Estat monàrquic isabelí: el sexenni democràtic i la Iª República. El moviment 
obrer (1868-1874): 1. La conjuntura revolucionària de 1868. -2. El procés democràtic de canvi 
polític.  La primera República i el seu fracàs. -3. Obrerisme i republicanisme. Disgregació 
popular i contrarevolució canovista. 

4-. La Restauració borbònica i la crisi del sistema: 

1) El sistema polític de la Restauració (1875-1898): 1. Bases doctrinals i mecanismes del 
sistema. - 2.  La realitat política i social del caciquisme. 

2) La crisi del sistema restauracionista (1898- 1923/1930): 1. La crisi de 1898 i el 
regeneracionisme. -2. Nacionalismes i regionalismes. -3. Republicanisme, moviment 
obrer i malestar social. - 4. Reaparició de l´exèrcit a l ´ escena política ( pretorianisme, 
cop d´estat  i pronunciament). -5. L´impacte de la Primera Guerra Mundial i la  crisi de 
1917. - 6. La descomposició final del sistema i la crisi de la Monarquia constitucional. -
7. La Dictadura de Primo de Rivera. 

5-. La Segona República i la Guerra civil (1931-1939): 1. La proclamació de la República. El 
nou sistema de partits i la Constitució de 1931. Les reformes històriques pendents . - 2. El bloc 
republicà-socialista i la reacció conservadora. - 3. Gestació i triomf del Front Popular. - 4. 
L´augment dels antagonismes: del pronunciament militar a la guerra civil. - 5. Delimitació de 
les dues zones. Les Dues Espanyes: el front i la reraguarda.  El rerefons internacional del 
conflicte. -6. Causes i conseqüències de la victòria franquista. 

6-. La Dictadura de Franco (1939-1975): 1. Orígens i configuració del règim franquista. Bases 
socials i polítiques. -2. L´Espanya de l´autarquia ( 1939-1957).- 3. La formació político-jurídica 
de l´Estat franquista.- 4. La industrialització i els canvis  estructurals. -5. L´oposició política i la 
conflictivitat social. - 6. La crisi del anys setanta i la fi del franquisme. 
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La bibliografia complementària es donarà a classe. Pel seguiment de l´ assignatura s´utilitzarà el 
Dossier de documents  i de les Constitucions i la realització de les pràctiques.  

AVALUACIÓ 

L´avaluació  es farà a partir de les pràctiques, un treball individual i un examen final. 
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