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CONTINGUTS

1  Orígens i factors de la 
Revolució Industrial
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pioneres

3  Transport, comerç  
i capitals
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5  Liberalisme econòmic  
i capitalisme
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PER COMENÇAR

  Quin tipus d’indústria mostra la 
imatge? Quin paper va tenir en la 
Revolució Industrial? 

  Observa el mapa. Quin país va  
ser el bressol de la Revolució 
Industrial? Quins països es van 
industrialitzar en la primera meitat 
del segle xix?

  Observa la línia del temps. Quins 
invents van transformar la 
indústria tèxtil?

La Revolució Industrial

La Revolució Industrial va ser una de les dues grans transformacions 
que van marcar el començament del món contemporani a Occident. 
El terme Revolució Industrial sol aplicar-se per definir els canvis 
tècnics i econòmics que van començar a Anglaterra a mitjan segle 
xviii. La difusió de l’exemple britànic a altres països es coneix amb  
el nom de procés d’industrialització. 

El Regne Unit es va convertir durant la primera meitat del segle xix 
en el «taller del món», perquè la resta de països consumia els seus 
productes industrials o li subministrava primeres matèries (cotó, 
ferro, carbó). 

El desenvolupament fabril va transformar profundament la societat 
britànica i, més tard, la dels altres països d’Europa i també les dels 
Estats Units i el Japó. D’aquesta transformació va sorgir una burgesia 
industrial i financera, i una nova classe social, el proletariat. 
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F Lectures

•   Eric J. Hobsbawm, En torno a los orígenes de la 
Revolución Industrial. 

•  cHarlEs DickEns, Temps difícils.

F Cinema

•  Oliver Twist, de Roman Polanski, 2005.

•  Germinal, de Claude Berri, 1993.

F Internet
•   www.historiasiglo20.org/enlaces/revindustrial.htm

La industrialització d’Europa 
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Un índex dels continguts  

que es desenvolupen  

en la unitat.

L’apartat Per començar  
que treballa tots els elements  

de la doble pàgina inicial.

Si convé, un mapa que situa 

l’àmbit geopolític que 

s’estudia.

Un text introductori  
que avança els continguts  

de la unitat.

Una línia del temps en què  

es localitzen els esdeveniments 

bàsics que es desenvoluparan 

en la unitat.

Recomanacions d’obres 
literàries, pel·lícules i webs 

relacionats amb l’època 

estudiada.

Doc. 17 Indústria siderúrgica  
a Westfàlia, pels volts del 1834.

F Segons el text, fins a quin punt el 
model del Regne Unit va servir per a 
la industrialització d’altres països? 

*Força de treball. Constituïda per la 
mà d’obra que ven la seva força als 
empresaris a canvi d’un salari.

*Productivitat. Quantitat de producte 
obtingut en un temps determinat per 
unitat de treball.

La difusió de la industrialització 4

Tots els països europeus, els Estats Units i el Japó van transformar les se-
ves economies cap al model industrial, i també van tenir els sectors tèxtil 
i siderúrgic com a motors de la industrialització F (Doc. 16) .

El canvi es va iniciar amb l’augment de la productivitat* en l’agricultu-
ra. La introducció de màquines va provocar un excedent de mà d’obra agrí-
cola i el transvasament de força de treball* cap a la indústria. 

Si a Anglaterra la Revolució Industrial va ser un procés propiciat per la ini-
ciativa privada, a la resta de països europeus l’estat va impulsar la industri-
alització. Per això, els governs van estimular la construcció de ferrocarrils, 
el desenvolupament de la banca i la fusió empresarial. També van promou-
re una legislació laboral favorable als interessos empresarials.

4.1.  Bèlgica

La industrialització belga va començar entre el 1800 i el 1830. Els sec-
tors punta van ser la indústria tèxtil, la metal·lúrgia i la siderúrgia. Bèlgica 
tenia una mineria important, una agricultura desenvolupada i una llarga 
tradició artesana en el tèxtil. La indústria siderúrgica es va concentrar 
al voltant de Lieja, on la xarxa de transports facilitava l’arribada del carbó. 
El sector tèxtil es va desenvolupar tant a F landes (lli i cotó) com a Valònia 
(llana). El 1830 també es va crear la banca belga Société Générale, que va 
permetre inversions en els diversos sectors, especialment el tèxtil i el fer-
roviari.  

Era exportable el model d’industrialització britànic?

El terme Revolució Industrial s’aplica sobretot al cas del Regne Unit. 
L’expansió de l’exemple britànic a altres països és conegut com a procés 
d’industrialització. Perquè aquest procés tingui lloc cal que hi hagi un 
creixement ràpid i sostingut de la producció i del capital invertit en la 
indústria, un increment de la mà d’obra industrial, una progressiva 
renovació tècnica del procés productiu i una clara divisió del treball. Amb 
això s’arriba a una concentració de l’activitat econòmica, i es passa del petit 
taller d’artesans a la fàbrica.

Aquests requisits no s’han complert en tots els processos d’industrialització. 
Es pot concloure que el cas britànic, elevat a model pels historiadors de 
l’economia, no ha servit en general a altres països europeus. Aquest model 
tampoc no és vàlid per als països considerats actualment com a 
subdesenvolupats o en vies de desenvolupament, ja que no presenten les 
condicions que es van donar al Regne Unit a mitjan segle xviii. 

A DEBAT

4.2.  França 

La industrialització francesa va ser lenta. Es va imposar a partir del Se-
gon Imperi (1852-1870) i es va basar en el desenvolupament del sector agra-
ri, en la producció de béns de consum i en fàbriques petites. El procés d’in-
dustrialització francès va ser diferent del britànic: 

  Després de la Revolució Francesa, una part de la pagesia va tenir ac-
cés a la propietat de la terra, i això va frenar l’emigració del camp a 
la ciutat, al contrari del que va passar al Regne Unit amb el tancament de 
camps. 

  Les taxes de natalitat van baixar abans que les del Regne Unit, de manera 
que la població va créixer molt lentament. L’efecte va ser una demanda 
de productes industrials més baixa i menys mà d’obra disponible. 

A França va continuar predominant el sector agrícola durant les prime-
res dècades del segle xix, amb un gran nombre de rendistes. Les inversi-
ons es van dirigir sobretot al mercat immobiliari, i no a la indústria. Els 
consumidors principals eren les classes altes i per això la indústria es va 
orientar cap a l’elaboració de productes de luxe. 

4.3.  Alemanya 

Al principi del segle xix, Alemanya no disposava d’un espai econòmic 
comú, ja que estava dividida en infinitat de territoris independents i hi ha-
via 1.800 duanes interiors, fet que dificultava els intercanvis comercials. La 
unificació econòmica va començar entre el 1815 i el 1834, amb la creació de 
la Unió Duanera o Zollverein (1834). Tot i així, Alemanya va continuar sent 
un mosaic d’estats separats fins al 1870, cosa que en va dificultar la indus-
trialització. 

Els sectors més dinàmics van ser la siderúrgia i la metal·lúrgia, potencia-
des pel desenvolupament del ferrocarril. La industrialització va començar 
a les regions del Ruhr, Sarre i Silèsia, on hi havia grans reserves de ferro i 
de carbó F (Doc. 17) .

Un factor decisiu per a la industrialització alemanya va ser el seu sistema 
educatiu, orientat cap a la ciència aplicada i la tècnica. També va contribu-
ir al desenvolupament industrial l’existència d’una classe empresarial i un 
estat que hi estaven interessats.

Doc. 16 La industrialització 
europea.

F Quines indústries hi havia a 
Bèlgica, França i Alemanya?

F Quin sector industrial va tenir 
més importància en cadascun 
d’aquests tres territoris?
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ACTIVITATS

12. Defineix: productivitat, força  
de treball, espai econòmic comú.

13. Explica quin país va fer una 
transformació industrial més 
primerenca i semblant a la 
britànica.

14. Comenta:

•   Les característiques del model  
de desenvolupament industrial 
francès.

•   Les dificultats que va haver  
de superar Alemanya per 
aconseguir la integració 
econòmica.
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6.2.  Les classes mitjanes 

Les classes mitjanes també van experimentar un creixement notable, tot i 
que no tan important com el del proletariat. 

Els sectors tradicionals de les classes mitjanes es van mantenir: camperols 
amb terres, petits i mitjans artesans i comerciants, però al llarg del segle xix 
es va produir un increment espectacular d’altres professions. Van aparèixer 
els treballadors qualificats de la indústria: enginyers, contramestres, 
dissenyadors, comptables, etc.). La importància d’aquests treballadors va 
anar creixent a mesura que sorgien noves necessitats i que la tecnificació de 
la indústria augmentava. 

Durant la Revolució Industrial van tenir lloc canvis revolucionaris en el 
sector dels serveis, ja que van sorgir noves ocupacions, com la de viatjant 
de comerç. També va augmentar el nombre de persones que treballaven a 
la banca o que es dedicaven a professions liberals (advocats, metges, pro-
fessors, notaris, etc.). 

La creació d’estats liberals va provocar un creixement considerable de les 
administracions públiques i, per tant, del cos de funcionaris. 

6.3.  Les classes altes 

La noblesa va perdre el seu paper tradicional com a grup líder de la socie-
tat, tot i que va conservar el prestigi i la inf luència. 

La Revolució Industrial va comportar el triomf de la burgesia com a grup 
social predominant que controlava el poder polític i econòmic. La burgesia 
comprenia els grans comerciants, els industrials i els propietaris de terres 
que van aplicar les tècniques modernes a les seves explotacions agrícoles. 

El membre més destacat de la burgesia va ser l’empresari industrial. El 
poder i la inf luència d’aquest empresari van augmentar contínuament du-
rant el segle xix. Tenia un origen social molt divers: antics propietaris ru-
rals, nobles emprenedors, petits comerciants, rendistes i banquers que van 
veure l’oportunitat de fer negoci en la indústria F (Doc. 24) .

L’empresari industrial havia de ser un bon comerciant, perquè necessitava 
conèixer el mercat per vendre els seus productes, i alhora un bon gestor, 
amb gran capacitat organitzativa, perquè havia de comprar la matèria pri-
mera al millor preu i coordinar de manera eficient la feina dels obrers. A 
més, havia d’estar al corrent dels darrers avenços tecnològics.

La societat de classes 6

La Revolució Industrial i els canvis polítics que la van acompanyar van com-
portar l’aparició d’una estructura social nova, en què la posició social es 
basava en la riquesa i no en el naixement en un estament social determinat  
F (Doc. 22) . En aquesta nova societat, les persones podien canviar de grup 
social. Van sorgir classes socials obertes, entre les quals hi podia haver 
certa mobilitat, condicionada sempre per la fortuna, el poder o les relacions 
socials i familiars. 

Van aparèixer grups socials nous que es van enquadrar en tres grans con-
junts: les classes baixes, les classes mitjanes i les classes altes.

6.1.  Les classes baixes 

Les classes baixes comprenien els sectors pobres tradicionals: jornalers i 
camperols sense terres, sectors pobres urbans, marginats socials, etc. Però el 
que va destacar més va ser l’aparició d’un grup social nou que creixia ràpida-
ment: el proletariat*, format pels obrers de les noves indústries. 

L’augment del nombre d’obrers va ser possible gràcies a l’arribada als nuclis 
fabrils de població camperola que s’havia quedat sense feina ni terres per 
cultivar i pel gran creixement demogràfic del segle xix. En només un segle, 
del 1801 al 1901, el nombre de persones que treballaven en la indústria al 
Regne Unit va passar de 4,8 milions a 16,7 milions. 

Homes, dones i infants van treballar a les fàbriques, les mines o els alts 
forns com a mà d’obra assalariada. Es tractava d’una mà d’obra poc qualifi-
cada i gens acostumada al ritme extenuant de les fàbriques i les mines. A més, 
les condicions de treball eren molt perilloses i insalubres, els salaris baixos, 
les jornades interminables i les normes de disciplina d’un rigor extrem. En 
aquest context, els contractes ignoraven tots els drets F (Doc. 23) .

Aquesta situació només va començar a canviar a mitjan segle xix, quan els 
obrers es van organitzar per reivindicar els seus drets. 

Doc. 23 Dones treballant  
en una mina.

F Descriu l’escena i comenta-la,  
tot indicant la naturalesa i el tipus 
d’imatge.

Dones i infants en la Revolució Industrial

En els primers temps de la Revolució Industrial, els asils per a pobres i els orfenats van 
proporcionar als empresaris la «matèria primera més barata al mercat»: els obrers 
(dones i infants).

Les dones cobraven salaris molt més baixos que els homes, però la feina que feien era 
igual de dura. Aquest és el testimoni de Betty Harris, una minera anglesa que el 1837 
treballava empenyent les vagonetes de carbó: «Treballo amb un cinturó lligat a la cintura 
i una cadena entre les cames. Em moc de quatre grapes, recolzada a les mans i els 
peus. [...] El pou on treballo és molt humit. L’aigua se’ns fica als esclops. [...] La meva 
roba està humida gairebé tot el dia. [...] El cinturó i la cadena han estat pitjors quan he 
estat embarassada».

Els infants van constituir un nombre de treballadors molt significatiu. Van treballar a les 
mines i a les fàbriques. Molts començaven a treballar amb cinc anys; alguns empresaris 
els encadenaven a les màquines perquè no se n’allunyessin. Les jornades de treball 
eren de 14 a 16 hores diàries amb mitja hora per menjar. Si cometien algun error, eren 
castigats amb duresa i, fins i tot, copejats.

El 1830, un terç dels treballadors de la llana tenia menys d’11 anys. El 1840, el 45 % dels 
treballadors del cotó eren menors de 17 anys.

SABER-NE MÉS

Doc. 24 Reunió social  
del segle xix.

F Quins grups socials figuren 
retratats en aquesta pintura? 
Justifica la resposta.

F Quines activitats i funcions eren 
pròpies de les classes mitjanes  
i altes?

*Proletariat. Del llatí proles, 
‘descendència’, en la terminologia marxista 
designa l’obrer assalariat i, per extensió, 
tota la classe obrera.

ACTIVITATS

18. Defineix:

•   Societat de classes, funcionari, 
burgesia industrial, professionals 
liberals.

•   Empresaris, capitalistes, burgesos, 
propietaris, patrons: aquestes 
paraules signifiquen el mateix  
o entre elles hi ha algun matís? 

19. Explica quines van ser les classes 
socials que van sorgir amb  
la Revolució Industrial.

20. Analitza el paper que va tenir el 
proletariat en la industrialització.

21. Valora si actualment perdura la 
societat de classes i si la societat 
actual està formada per les mateixes 
classes que en el segle xix.

Doc. 22. La salut dels obrers 

Em vaig apostar al carrer Oxford de 
Manchester i vaig observar les riuades 
d’obrers en el moment en què aban-
donaven les fàbriques, a les 12 en punt. 
Gairebé tots els infants tenien mal as-
pecte: eren petits i malaltissos, i anaven 
descalços i mal vestits. Molts no apa-
rentaven més de set anys. Els homes, 
entre els quals no n’hi havia cap d’edat 
avançada, i que tenien entre 16 i 24 
anys, estaven gairebé tan pàl·lids i es-
canyolits com els infants. Vaig veure, 
o em va semblar que veia, una estirp 
degenerada, éssers humans mal desen-
volupats, afeblits, depravats; homes i 
dones que mai no arribarien a vells, 
infants que mai no serien adults salu-
dables. Era un espectacle molt trist.  

C. Turner-ThaCkrah

The effects of the Principal Arts Trades and 
Professions and of civic states and habits of living 

on Health and Longevity, 1831.

F Comenta i valora la descripció que 
fa l’autor del text sobre l’aspecte 
dels obrers en sortir de la fàbrica.
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El text expositiu es completa 

amb nombrosos documents 

(textos, fotos, mapes, gràfics, 

taules). Cada document té 

activitats pròpies.

Els termes que necessiten 

aclariment estan marcats  

amb un asterisc i la seva 

definició es troba en un 

glossari al marge.

L’apartat Saber-ne més 

amplia continguts tractats  

en la unitat.

L’apartat A debat  
proposa una reflexió sobre  

un aspecte controvertit  

de la unitat.

Les activitats de cada epígraf 

t’ajudaran a comprovar si has 

comprès els continguts.

4



5

Les pàgines finals contribueixen directament al desenvolupament de les competències.

24. Analitza els documents. 

F Qui van ser Arkwright i Crompton? Esbrina quines màquines 
van inventar i explica quines van ser-ne les aplicacions 
industrials principals.

F Com va evolucionar la importació de cotó al Regne unit  
en aquest període? 

F Quina relació hi ha entre aquesta evolució i les dates  
dels invents d’Arkwright, Hargreaves i Crompton?

F Quines conseqüències va tenir aquest invent per a la 
indústria tèxtil, tant per a la filatura com per al teixit?

F Quina imatge es dóna en aquest text del treball a les 
fàbriques? Et sembla realista? Per què?

F Quins efectes té la mecanització sobre els treballadors, 
segons el text? Analitza i comenta l’argumentació de 
l’autor.

ACTIVITATS

22. Explica en què van consistir aquests processos 
esmentats al resum.

23. Elabora una fitxa resum sobre el desenvolupament de 
la industrialització a Alemanya.

Doc. 25 La spinning jenny dissenyada per Hargreaves. 

El 1764, Hargreaves va inventar una màquina que 
permetia que una sola persona fes servir vuit fusos 
alhora. La màquina es va anar perfeccionant i el nombre 
de fusos va augmentar fins a vuitanta.

Doc. 27 Una visió optimista de la mecanització  
de la indústria.

En el viatge que he fet recentment a través dels districtes 
manufacturers, que s’ha allargat durant diversos mesos, he 
vist desenes de milers de treballadors [...] protegits de la 
mateixa manera del sol estival que del gel hivernal en edifi-
cis més saludables i ventilats que els de la metròpoli on es 
reuneixen els aristòcrates que constitueixen les assemblees 
legislatives. En aquestes sales espaioses, la benèfica força 
del vapor recull entorn seu milers i milers de persones de 
condició humil, i assigna a cadascun la seva tasca; el penós 
esforç muscular és substituït amb l’energia del seu braç ge-
gantesc que només requereix, a canvi de la força que gene-
rosament regala, una mica de destresa i d’atenció [...].

A. Ure, The philosophy of manufacturers, Londres, 1835

Doc. 28. La crítica a la mecanització.

Com arrossegades per un corrent sobtat, les constitucions 
i limitacions medievals que pesaven sobre la indústria van 
desaparèixer i els estadistes es van meravellar del grandiós 
fenomen que no podien comprendre ni seguir. La màquina 
obedient servia a la voluntat de l’home. Però com que la 
maquinària [...] va triomfar sobre el treball [es] va crear una 
nova forma d’esclavitud. La mecanització i la minuciosa 
divisió del treball disminueixen la força i la intel·ligència 
que han de tenir les masses, i la coincidència de tots dos 
elements redueix els seus salaris al mínim necessari per 
subsistir. En temps de crisis provocades per la saturació 
dels mercats, que cada vegada es donen més sovint, els 
salaris baixen per sota d’aquest mínim de subsistència. So-
vint el treball cessa totalment durant algun temps i una 
massa d’homes miserables queda exposada a la gana i a les 
tortures de la penúria. 

F. HArkort, Observacions sobre els obstacles a la civilització  
i l’emancipació de les classes baixes, 1844

Fes una síntesi

25. Elabora un informe sobre la inf luència de la 
mecanització en el procés d’industrialització.  
Has de tenir en compte els aspectes següents:

F  Primers invents i l’aplicació en la indústria.

F  Incidència de la mecanització en les relacions 
laborals, la producció i la productivitat.

F  Defensors i detractors del «maquinisme».

Alemanya

•  Factors:

•  Sectors destacats:

•  Regions industrials:

Revolució agrícola

Indústries pioneres

Nova societat de classes

Doc. 26 Producció de cotó a la Gran Bretanya  
en el segle xviii. 
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NOVA SOCIETAT  
DE CLASSES 

DIFUSIÓ DE LA 
INDUSTRIALITZACIÓ

LA REVOLUCIÓ 
INDUSTRIAL 

Causes

   La revolució demogràfica: el descens de la mortalitat  
i l’augment de la natalitat provoquen un creixement 
enorme de la població.

   La revolució agrícola: millores tècniques, lleis de 
tancament de camps.

   Altres factors: potència comercial del Regne Unit, 
context polític dominat per les classes mitjanes, 
legislació liberalitzadora.

Indústries pioneres 

   Sector tèxtil: novetats tècniques en el filat i el teixit.

   Siderúrgia: utilització del carbó de coc, invenció de la 
pudelació i el laminatge.

Altres països europeus 

   Bèlgica: desenvolupament de la indústria tèxtil,  
la metal·lúrgia i la siderúrgia.

   França: industrialització lenta; pes del sector agrari, 
fàbriques petites, producció d’objectes de luxe.

   Alemanya: importància de la siderúrgia i la metal·lúrgia.

REGNE  
UNIT 

Classes baixes

   Gran majoria social: camperols sense terra, proletariat 
industrial, treballadors pobres, marginats, etc.

Classes mitjanes

   Una classe en creixement: camperols amb terres, 
artesans i comerciants, professionals liberals, tècnics 
industrials qualificats, etc.

Classes altes

   Minoria amb molt de poder: gran burgesia, noblesa 
antiga, grans propietaris de terres, etc. 

ACTIVITATS FiNALSRESUM
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L’anàlisi i el comentari de gràfics 

El gràfic ens permet la representació visual de dades estadístiques a 
través d’un dibuix. Per poder-lo fer, hem de tenir en compte un seguit  
de criteris:

  Representa magnituds i unitats de diversos tipus. 

  Sol ser el resultat d’un procés d’elaboració de dades. 

  Poques vegades les dades es presenten tal com s’obtenen de la font 
original. Per això cal disposar de tècniques de recollida, elaboració  
i interpretació de les dades. Així doncs, és una font secundària,  
tot i que basada en altres fonts primàries. 

Generalment, els gràfics es divideixen en tres tipus: de barres, lineal  
i sectorial. 

  El gràfic de barres s’utilitza per representar les magnituds en un lloc  
o en un moment determinat. 

   El gràfic lineal s’utilitza per representar l’evolució dels valors (preus, 
produccions, habitants, etc.) al llarg del temps. 

  El gràfic sectorial, que normalment és circular o semicircular, s’utilitza 
per representar percentatges o proporcions.

COM ES FA 

1  Descripció del document 

•   Identificar les magnituds que hi ha 
representades.

•   Indicar el període o espai geogràfic 
a què corresponen les dades. 

2  Anàlisi i comentari 

•   Analitzar cadascuna de les fases  
o elements que presenta el gràfic. 

•   Situar cada fase o element en el 
context històric corresponent. 

3  Crítica.

•   Valorar la importància històrica de 
les dades que conté el gràfic. 

1. Descripció del gràfic 
Es tracta d’un gràfic lineal complex que recull l’evolució de 
quatre magnituds econòmiques al Regne Unit en un període 
determinat:

1. Massa monetària. 

2. Importacions de cotó en f loca. 

3. Importacions de carbó. 

4. Tonatge dels vaixells de vapor.

L’ordenada de l’esquerra representa el volum de les tres 
primeres magnituds (massa monetària, cotó i carbó) i l’ordenada 
de la dreta representa el tonatge dels vaixells de vapor. La 
primera ordenada està expressada en escala semilogarítmica  
i la segona, en escala aritmètica o lineal.

2. Anàlisi i comentari  
Tots els indicadors tenen en comú la tendència molt marcada  
a l’alça, tot i que en alguns indicadors (massa monetària  
i importacions de cotó) hi ha intervals de decreixement. 
Malgrat que la tendència a l’alça es prolonga al llarg del 
període recollit en el gràfic, s’observa un alentiment notable 

d’algunes magnituds des de mitjan segle xix, i al final de 
segle l’alentiment és general.

Els dos indicadors que s’estudien des d’una data més 
primerenca són les importacions de carbó i de cotó en 
f loca. 

El que fa referència als vaixells de vapor es comptabilitza  
a partir del moment que aquest nou mitjà de transport va 
començar a funcionar.

El gràfic és molt representatiu dels sectors més dinàmics de 
la Revolució Industrial britànica; per tant, és un instrument 
adequat per conèixer l’evolució econòmica general del 
Regne Unit durant durant els poc més de dos-cents anys 
referits.

Tots els sectors estudiats van experimentar un creixement 
espectacular entre el 1780 i el 1850, etapa en què va tenir 
lloc la Primera Revolució Industrial. El carbó va ser la font 
d’energia bàsica per al desenvolupament industrial de la 
siderúrgia, que va experimentar un creixement sostingut 
durant tot el segle xviii i es va accentuar a partir del 1800. 
Els nous invents de Cort i Onion van permetre obtenir més 
ferro i més bo, que primer es va utilitzar en la construcció 
de màquines de filar i teixir i, des del 1830, en la construcció 
del ferrocarril.

La corba de la importació de cotó encara té una evolució 
més espectacular, sobretot a partir de l’any 1780: les noves 
màquines de filar i teixir van disparar-ne la producció i, 
consegüentment, també les importacions de la primera 
matèria, que provenia principalment dels territoris del sud 
dels Estats Units d’Amèrica, independents des de feia poc 
temps.

La corba de la construcció naval creix a un ritme accelerat 
des del 1840. Aquesta evolució es relaciona amb el 
predomini del Regne Unit en el comerç internacional.

L’indicador de la massa monetària ens mostra l’enorme 
potencial financer del Regne Unit: la borsa de Londres es va 
convertir en la més important del món i el Regne Unit en la 
gran potència comercial i financera mundial, sobretot 
després que el país adoptés el lliure comerç el 1846. 
Aquesta mesura va obligar molts altres països a adoptar 
disposicions semblants, però després de la crisi desfermada 
el 1873 no van poder plantar cara a la competència del 
tèxtil i la siderúrgia britànics i van aplicar mesures 
proteccionistes (Alemanya, Rússia, França, Espanya).

3. Crítica
El gràfic és molt representatiu dels indicadors més 
destacats del desenvolupament industrial britànic. Parteix 
del segle xviii i arriba fins al principi del segle xx, moment 
en què es produeix un declivi relatiu i altres països 
(Alemanya i els Estats Units) es converteixen en les 
primeres potències de l’economia mundial.

EXEMPLE RESOLT

Doc. 32 Diverses variables econòmiques britàniques.

Doc. 29 Producció de ferro el 1850. Doc. 30 Obrers tèxtils britànics. Doc. 31 Creixement de la xarxa 
ferroviària.

FES-HO TU 

26. Fes el comentari de cadascun d’aquests gràfics segons els passos proposats i seguint l’exemple de la pàgina 
següent.
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Els efectes de la industrialització sobre el medi ambient

Fins fa poques dècades, cap estudi sobre la Revolució 
Industrial no feia referència a les conseqüències medi-
ambientals que va comportar. Se n’analitzaven les 
conseqüències socials, econòmiques, tecnològiques, 
els efectes en el comerç, la banca i els mitjans de 
transport i comunicació. Però no es deia res de l’im-
pacte que va tenir sobre el medi natural: transforma-
cions en el paisatge, ús intensiu dels recursos, degra-
dació de les aigües, etc.

En nom del «progrés», tots aquests aspectes negatius 
es van obviar. Perquè fossin tinguts en compte va fer 
falta que sorgís l’ecologisme en els anys setanta del 
segle xx. La crisi mediambiental del planeta, amb 
l’aparició de la idea de «canvi climàtic» i les cimeres 
sobre el clima des del 1992, han permès analitzar els 
efectes que la industrialització ha provocat –i continua 
provocant– al món.

ACTIVITATS

27. Per què es van donar al mateix temps la 
industrialització i la urbanització? Com eren les ciutats 
industrials britàniques?

28. Esbrina qui era Michael Faraday. Explica el significat  
del seu text sobre el riu Tàmesi. 

29. Extreu conclusions sobre els efectes de la 
industrialització al Regne Unit, basant-te en els 
documents d’aquestes dues pàgines. Si ja al segle xix  
es coneixien els efectes ambientals de la indústria, per 
què els historiadors no s’han preocupat fins fa poc 
d’estudiar-los?

30. Investiga els orígens del «canvi climàtic». Quines 
seqüeles està produint?

31. Creus que als països industrialitzats s’ha «sacrificat»  
la natura en nom del progrés material? Per què?

Diversos Autors, Atlas medioambiental, Le Monde Diplomatique, 2008.

M. González De MolinA, Historia y medio ambiente, Eudema, 1993.

John r. Mcneill, Algo nuevo bajo el Sol: historia medioambiental del 
mundo en el siglo XX, Alianza editorial, 2001.

The United Nations Framework Convention on Climate Change

http://unfccc.int/2860.php

 Informació sobre el tema

Doc. 33 Els primers efectes sobre el medi 
ambient

El treball en l’època industrial es duia a terme molt 
sovint als voltants de la gran ciutat; i això malgrat 
que la més antiga de les revolucions industrials va 
desenvolupar bona part de les seves activitats en po-
bles industrialitzats de miners, teixidors, productors 
de claus i cadenes i altres obrers especialistes. El 1750 
només dues ciutats del Regne Unit tenien més de 
50.000 habitants: Londres i Edimburg; el 1801 ja n’hi 
havia vuit; el 1851, vint-i-nou [...]. Cap a aquesta èpo-
ca els anglesos vivien més a la ciutat que al camp, i 
almenys un terç ho feien en ciutats amb més de 50.000 
habitants. I quines ciutats! Ja no era només que el 
fum surés contínuament sobre els seus caps i que el 
sutge els impregnés, ni que els serveis públics ele-
mentals –subministrament d’aigua, sanitaris, neteja 
dels carrers, espais oberts, etc.– no estiguessin a l’al-
tura de l’emigració massiva a la ciutat, i que això 
provoqués, sobretot després del 1830, epidèmies de 
còlera, febres tifoides i un aterridor i constant tribut 
als dos grans grups d’aniquiladors urbans del segle 
xix: la pol·lució atmosfèrica i la de l’aigua, és a dir, 
malalties respiratòries i intestinals [...]. Era molt més 
que tot això [...].

Eric J. Hobsbawm, Indústria i imperi, 1977

Doc. 34 Al país negre, de Constantin Meunier. 
Paisatge miner del segle xix. Doc. 38 Extensió de la capa de glaç de l’Àrtic.

Doc. 35 Faraday i el riu Tàmesi.

Tot el riu era un líquid opac de color marró clar. [...] He 
pensat que és el meu deure registrar aquests fets i po-
sar-los en coneixement de qui exerceix el poder o és 
responsable de l’estat del nostre riu. Si hi ha prou au-
toritat per treure un estany pútrid situat a les rodalies 
d’uns quants habitatges humils, segurament [no s’hau-
ria de permetre que] el riu que f lueix per tants quilò-
metres a través de Londres [...] es converteixi en una 
claveguera de fermentació. La condició en què vaig 
veure el Tàmesi potser es pot considerar excepcional, 
però molt em temo que està passant de ser una cosa 
poc habitual, a convertir-se ràpidament en la norma 
general. Si oblidem aquest assumpte, no podem espe-
rar de fer-ho amb impunitat. Tampoc no ens ha de 
sorprendre que, molts anys després, una estació calo-
rosa ens doni una trista prova de la bogeria del nostre 
abandó.

m. Faraday,  
Observacions sobre les immundícies del Tàmesi, 1855

Doc. 39 Una crida d’atenció sobre el model  
de creixement econòmic.

Hem creat la civilització en què vivim, filla del mercat, 
filla de la competència, que ha ofert un progrés mate-
rial portentós i explosiu [...] i la societat de consum és 
[el nostre] motor [...]. Si es paralitza el consum, s’atura 
l’economia [...]. 

Al seu torn, aquest hiperconsum és el que està agredint 
el planeta [...]. Però hem d’adonar-nos que la crisi de l’ai-
gua i de l’agressió al medi ambient no és una causa. 

La causa és el model de civilització que hem muntat.  
I el que hem de revisar és la nostra manera de viure.

Discurs del president de l’Uruguai a la conferència Rio+20,  
21de juny de 2012

Doc. 37 Els efectes del canvi climàtic.

L’informe El canvi climàtic, els impactes i la vulnerabilitat 
a Europa 2012, publicat per l’Agència Europea del Medi 
Ambient, destaca que durant els últims anys els fenò-
mens climàtics extrems han provocat a Europa un in-
crement dels danys socioeconòmics i ambientals. Les 
onades de calor han augmentat en freqüència i durada, 
i han causat desenes de milers de morts. Es preveu un 
augment de les inundacions f luvials, sobretot al nord 
d’Europa. Per contra, les sequeres sembla que s’han 
agreujat al sud del continent. També es creu que es pro-
duirà una disminució significativa dels cabals mínims 
dels rius a l’estiu en moltes zones. L’informe indica que 
si les societats europees no s’adapten al canvi climàtic, 
els danys augmentaran.

Levante-EMV, 30 de desembre de 2012 (Adaptació)
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Doc. 36 El pare Tàmesi presenta els seus fills:  
la diftèria, el còlera i l’escròfula.

Extensió el 1980

Extensió el 2012

LA HISTÒRIA EN LA TEVA VIDA Comprendre el present
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La Revolució Industrial 3

Resum: una pàgina en  

la qual se sintetitzen els 

continguts de la unitat i es 

proposen activitats per treballar 

aquesta síntesi.

Treball de síntesi: es 

desenvolupa un aspecte de  

la unitat mitjançant el treball 

amb mapes, gràfics, textos  

i imatges. Finalment,  

es proposa una tasca  

de síntesi de la informació 

obtinguda de tots  

els documents analitzats.

Saber fer: una o dues pàgines 

en les quals aprendràs  

a treballar amb les tècniques 

més importants en l’estudi 

històric: el comentari,  

la comparació i l’anàlisi  

de textos, fotografies, gràfics  

i imatges històriques; 

l’elaboració de mapes 

conceptuals i eixos 

cronològics, etc. 

A més de donar les pautes  

per aplicar la tècnica de  

treball, en la majoria  

de casos es presenta  

un exemple resolt.

La secció La història  
en la teva vida analitza 

aspectes que tenen l’origen 

en l’època que has estudiat en 

la unitat i que, d’alguna 

manera, continuen vigents en 

els nostres dies.

Una aplicació pràctica de la 

història per comprendre el 

present. 

S’ofereixen recomanacions 

d’obres de consulta i webs 

per ampliar la informació  

de la secció.



L’Antic Règim designa el conjunt de les societats europees 
anteriors a la Revolució Francesa, en què la divisió social 
es basava en el privilegi, el sistema de govern 
predominant era la monarquia absoluta, i l’economia, 
fonamentalment agrària, era poc productiva.

La crisi d’aquest sistema va començar en la segona  
meitat del segle xviii amb un seguit de revolucions 
polítiques que es van perllongar durant bona part  
del segle xix. Aquestes revolucions van posar fi a l’Antic 
Règim, van implantar règims constitucionals i van abolir 
els vestigis del feudalisme i els estaments.

De manera simultània, al Regne Unit van tenir lloc 
importants transformacions econòmiques i socials, 
conegudes amb el nom de Revolució Industrial, que van 
marcar el naixement de la indústria moderna i van iniciar 
un canvi profund en les maneres de viure.

Tots aquests processos van donar lloc a una societat  
de classes en què la burgesia de negocis es va convertir  
en el grup social més poderós. Mentrestant, el proletariat, 
el nou grup sorgit de la Revolució Industrial, tenia molt 
males condicions de vida.

Al llarg del segle xix, el nacionalisme va originar nous 
estats i el capitalisme industrial va estimular l’expansió 
imperialista de les potències europees i d’altres països, 
com els Estats Units o el Japó.

El vagó de primera classe, d’Honoré-Victorin Daumier.Treballadors a l’interior d’una fàbrica tèxtil  
del segle xix. 

BLOC I

Les bases del món contemporani

UNITATS

1  L’Antic Règim

2  Revolucions liberals  
i nacionalisme

3  La Revolució Industrial

4  Segona Revolució  
Industrial i imperialisme

5  Els canvis socials.  
Orígens i desenvolupament 
del moviment obrer

6  Les grans potències



«La lluita entre la llibertat i l’autoritarisme  
és la característica més visible de les diverses 
etapes de la història.»»

JOHN STUART MILL, Sobre la llibertat, 1859



CONTINGUTS

1  Població, economia 
agrària i règim senyorial

2  La societat dels privilegis 

3  L’absolutisme i la seva 
pràctica de govern 

4  Il·lustració i crítica a 
l’Antic Règim

5  Les manifestacions 
artístiques del segle xviii

PER COMENÇAR

  Observa la pintura. Descriu  
l’escena, tot assenyalant-ne  
els elements ornamentals.  
De quin estament formava part  
la dona representada?  
Argumenta la resposta.

  Observa el mapa. Agrupa els països 
segons la forma de govern. 
Assenyala les diferències  
essencials entre els uns i els altres. 
Indica la diferència fonamental  
entre un regne i un imperi.

  Analitza la línia del temps i assenyala 
els fets polítics i culturals més 
destacats. Justifica la tria.

1701-1714 
Guerra  
de Successió 
a la Corona 
espanyola 

1704  
Mort  
de John Locke 

1713  
Tractat 
d’Utrecht 

1715  
Mort de  
Lluís XIV  
de França.  
Inici del  
regnat  
de Lluís XV 

1733-1738  
Guerra de Successió 
a Polònia 

L’Antic Règim1

1700 1710 1720 1730 1740

1740  
Inici dels 
regnats de 
Maria Teresa 
d’Àustria i 
Frederic II  
de Prússia

El segle del despotisme il·lustrat
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1748  
De l’esperit 
de les lleis, de 
Montesquieu 

1751  
Primer  
volum de 
l’Enciclopèdia 

1756-1763  
Guerra dels 
Set Anys 

1759 
Inici del 
regnat de 
Carles III  
a Espanya

1762  
Del contracte social, 
de Rousseau / Inici 
del regnat de 
Caterina II de Rússia

1775-1783  
Guerra de la 
Independència 
dels Estats 
Units d’Amèrica 

1776  
Declaració  
de Filadèlfia 
(Independència 
dels Estats Units)

1787  
Constitució  
dels Estats Units 
d’Amèrica

1789  
Comença la 
Revolució 
Francesa 

L’expressió «Antic Règim» designa el conjunt de normes, estructures 
socials i formes de govern i propietat que es van donar a Europa fins 
a les revolucions liberals iniciades al final del segle xviii. 

La societat de l’Antic Règim es basava en la desigualtat. Estava 
dividida en tres estaments, el clergat, la noblesa i el poble, cadascun 
amb un règim jurídic i fiscal propi. 

El règim demogràfic es caracteritzava per unes taxes de natalitat  
i mortalitat altes i per un creixement vegetatiu molt lent. 

L’economia era de base agrària, mentre que la indústria i el comerç 
eren sectors minoritaris. 

El sistema polític predominant era la monarquia absoluta, malgrat 
que en alguns països es van establir règims parlamentaris.

ET RECOMANEM

F Lectures

•   Natalie ZemoN Davis, El retorn de Martin Guèrra. 

•  voltaire, Tractat sobre la tolerància.

F Cinema

•  Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, 1975.

•  La nuit de Varennes, d’Ettore Scola, 1982.

F Internet
•   http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/etiqueta/

antic-regim/page/2/

Europa en la segona  
meitat del segle xviii

1750 1760 1770 1780 1790
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Població, economia agrària  
i règim senyorial 1

1.1.  La transició demogràfica

L’Europa de l’Antic Règim presentava un règim demogràfic* caracteritzat 
per una natalitat i una mortalitat (general i infantil) molt elevades, per això 
la població creixia poc F (Doc. 1) .

Durant l’edat moderna, la població europea va travessar tres fases. En 
el segle xvi la població va experimentar un creixement moderat. El xvii 
va ser un segle de crisi, a causa de les guerres, les epidèmies i la fam, fet 
que va produir un estancament a tot el continent. Durant el segle xviii, 
la població europea va experimentar un creixement notable, sobretot du-
rant la segona meitat F (Doc. 2) . Aquest augment es va produir perquè les 
taxes de natalitat van continuar sent molt altes (al voltant del 40   ‰), però 
la mortalitat va baixar del 40-50   ‰ al 20-25   ‰. La mortalitat va dismi-
nuir per quatre motius: les guerres del segle xviii van ser menys mortífe-
res, es van produir menys epidèmies, es van reduir les males collites i va 
millorar la dieta alimentària. 

En la segona meitat del segle xviii es va modificar el règim demo-
gràfic a Europa i en alguns països de l’Occident europeu es va passar a 
una nova etapa caracteritzada pel creixement continu de la població. Com 
que hi havia més gent, va augmentar la demanda de productes bàsics 
de consum (aliments i vestit), fet que va afavorir el creixement econòmic. 

1.2.  Una economia preindustrial de base agrícola 

Durant l’edat moderna, Europa va mantenir una economia preindus-
trial, és a dir, el sector més important era el primari. Més del 80  % de la 
població vivia al camp i es dedicava a l’agricultura i la ramaderia. Però 
l’agricultura era molt poc productiva i per això la majoria dels campe-
rols vivien en condicions d’escassetat, fins i tot de misèria. L’agricultura era 
poc productiva per diverses raons: l’ús d’eines i tècniques agrícoles anti-
gues i rudimentàries F (Doc. 3) , l’estreta dependència dels fenòmens natu-
rals (sequeres, inundacions, gelades, plagues) i el predomini de la propietat 
senyorial de la terra, una part de la qual quedava sense conrear.

Aquesta pobresa generalitzada contrastava, des del segle xvii, amb àrees 
d’Europa que experimentaven una certa modernització: els Països 
Baixos, el nord de França i el sud d’Anglaterra. 

En el continent es van donar dos sistemes principals d’explotació agrícola: 

  Els camps oberts (openfield) eren grans extensions de terreny sense 
tanques que podien ser de propietat individual o col·lectiva. Es dedica-
ven sobretot al cultiu de cereals. Va ser el sistema predominant a gairebé 
tot Europa, especialment al sud i a l’est. 

  Els camps tancats (bocages) eren parcel·les petites delimitades per tan-
ques o bardisses, amb conreus diversificats. Era el paisatge agrari típic 
de l’Europa atlàntica (illes Britàniques i nord de França). 

A tot Europa hi havia terres de propietat comunal, de les quals es bene-
ficiaven tots els habitants dels pobles o les viles, i que solien ser zones de 
boscos i pastures per al bestiar. 

Doc. 2 La població d’alguns països 
europeus en els segles xvii i xviii.

F En quins països d’Europa va augmentar 
més la població entre el 1600 i el 1800?
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Doc. 1 La mortalitat infantil.

En els casos en què hi ha una certa segu-
retat que es registraven tots –o gairebé 
tots– els naixements i enterraments infan-
tils, les dades procedents de totes les regi-
ons d’Europa durant la major part dels tres 
segles que configuren la primera edat mo-
derna posen en relleu que la mortalitat 
infantil se situava al voltant de 150-250 
naixements. En alguns països, aproxima-
dament la quarta part dels infants nascuts 
no sobrevivien al primer any de vida. [...] 
Certament, no ens equivocarem gaire si 
acceptem que una característica molt ge-
neralitzada –si no universal– del sistema 
demogràfic de la primera edat moderna era 
una taxa elevada de mortalitat dels infants 
nounats, fins al punt que un de cada quatre 
o cinc nens nascuts no sobrevivia al primer 
any de vida. 

Des del punt de vista de la mortalitat, el 
primer any de vida no és més que un límit 
convenient per al demògraf. La mort no 
reconeixia aquest límit com una barrera. 
La mortalitat de la població fins als cinc 
anys d’edat –anomenada mortalitat infantil, 
per distingir-la de la mortalitat dels nou-
nats– va continuar sent elevada i, per des-
comptat, molt més elevada que en la major 
part de la resta de grups d’edat.

M. W. Flinn, El sistema demogràfic  
europeu, 1500-1820, 1989.

F Indica la naturalesa i el tipus de text. 

F Quina incidència tenia l’elevada 

mortalitat infantil sobre la demografia? 
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El limitat desenvolupament de la ramaderia no permetia la producció 
de carn i llet per alimentar la població, la dieta de la qual es basava sobretot 
en els cereals. 

El règim senyorial 

Bona part de la terra era propietat dels senyors, que podien ser laics o 
eclesiàstics. Aquestes terres rebien el nom de senyories i podien ser de 
dos tipus: 

  Senyoria territorial: el senyor era el propietari de la terra. En aquest 
cas els camperols havien de pagar-li unes rendes per l’explotació de les 
seves parcel·les. 

  Senyoria jurisdiccional: el senyor exercia la justícia, nomenava càrrecs 
o cobrava impostos per l’ús dels monopolis senyorials (forn, molí, celler, 
passos, etc.) d’un territori. Aquest dret permetia al senyor tenir immuni-
tat respecte del poder del rei. 

Aquestes formes de domini es van donar sovint de manera simultània. 

Les càrregues impositives sobre els camperols  
en el règim senyorial

Els camperols europeus pagaven molts impostos durant l’Antic Règim: 

  Abonaven al rei impostos directes sobre les rendes i impostos indirec-
tes, que es pagaven com un suplement del preu de molts productes, es-
pecialment els de primera necessitat. 

  Pagaven als senyors pel dret d’explotació de la terra i per altres drets 
senyorials, com ara l’ús dels molins, ponts, magatzems de gra, etc. Al-
guns camperols, a més, tenien l’obligació de treballar gratuïtament les 
terres del senyor F (Doc. 4) .

  Lliuraven al clergat el delme eclesiàstic (el 10   % de la collita). 

Durant l’edat moderna els impostos van créixer de manera contínua, 
perquè les necessitats financeres de les monarquies van anar augmentant 
constantment, a causa de les incessants guerres i de l’increment de la bu-
rocràcia. Als impostos s’hi afegia la baixa productivitat agrícola i els desas-
tres naturals, que provocaven fam i que els preus s’apugessin. Sovint 
aquests factors originaven protestes camperoles, que gairebé sempre 
acabaven amb una dura repressió i el retorn a l’ordre anterior. 

Doc. 3 Tasques agrícoles  
en el segle xviii, de Jacob Philipp 
Hackert.

F Quines eines agrícoles fan servir 
els camperols que es veuen en 
aquesta pintura?

Doc. 4 El noble és l’aranya  
i el camperol és la mosca.

F Què representa aquesta imatge? 
Per què es diu que el noble és 
l’aranya i el camperol la mosca?

*Règim demogràfic. Conjunt de 
pautes demogràfiques que segueix  
una població al llarg de la seva evolució 
històrica. Es reconeixen tres etapes: 
règim demogràfic antic (natalitat  
i mortalitat elevades); de transició, amb 
dues fases (natalitat alta i reducció  
de la mortalitat), i modern (taxes de 
natalitat i mortalitat baixes).
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1.3.  Una indústria poc tecnificada 

La persistència del sistema gremial 

L’activitat manufacturera a les ciutats estava controlada pels gremis, agrupa-
cions d’artesans d’origen medieval que controlaven en règim de monopoli* 
tota la producció artesana de cada ofici: la quantitat de primeres matèries que 
calia comprar, el nombre d’artesans i de tallers, les zones de venda i fins i tot 
el preu final del producte. Per poder treballar en un ofici, els artesans (fusters, 
sastres, paletes, ferrers, etc.) havien d’estar integrats al gremi que els corres-
ponia. 

L’artesania va presentar una escassa innovació tecnològica fins a la segona 
meitat del segle xviii. Els artesans treballaven en tallers petits amb pocs 
operaris i feien tota la tasca de producció, des de la recepció de la primera 
matèria fins a l’elaboració del producte final F (Doc. 5) .

Noves maneres de produir 

Des del segle xvii es va desenvolupar un sistema de treball nou, el putting 
out system, per eludir la regulació dels gremis. En aquest sistema, un in-
versor capitalista comprava les primeres matèries i les repartia a les cases 
dels camperols durant els mesos de descans agrícola. Els camperols elabo-
raven el producte a casa seva i després l’inversor els el recollia i el comerci-
alitzava a preu lliure. Això va permetre augmentar la producció i reduir els 
preus. Aquest sistema de treball va assolir el punt culminant en el segle 
xviii a causa de l’expansió de la demanda F (Doc. 7) .

Un altre sistema industrial de l’Europa del segle xviii va ser el de les grans 
fàbriques patrocinades per l’estat, que a Espanya van rebre el nom de 
manufactures reials o reials fàbriques. Aquestes fàbriques no van compor-
tar innovacions tecnològiques ni l’ús de maquinària. Van tenir poc èxit, ex-
cepte en el cas de certs productes de luxe, com els tapissos. 

1.4.  El comerç 

El comerç va ser el sector econòmic que es va desenvolupar més al llarg de 
l’edat moderna, especialment l’internacional F (Doc. 6) . 

Doc. 5 Taller de forja.

F Descriu les característiques  
del treball artesà.

El desenvolupament del comerç al segle xviii es va veure afavorit per l’augment de la 
circulació monetària. La moneda de què disposava cada estat depenia de la quantitat 
de metalls preciosos (or i plata) que posseïa. Després de la crisi de mitjan segle xvii, 
aquesta quantitat va augmentar per l’arribada d’or i plata americans a Europa (or 
brasiler i plata mexicana, principalment). Aquesta aportació va afavorir el 
desenvolupament econòmic d’Europa. Les grans beneficiades van ser Amsterdam  
i Londres, capitals financeres del segle xviii. El món financer estava format per famílies, 
que transmetien les fortunes i els negocis de pares a fills: els Brentani, els Cimaroli, els 
Neufville, els Bethmann o els Rothschild en són exemples. Propietàries de companyies 
de comerç ultramarí, també posseïen bancs privats que feien préstecs a reis, nobles  
o comerciants, i van acabar donant lloc a la banca moderna F (Doc. 6) . 

Canvi, préstec i dipòsit, les activitats bàsiques de la banca actual, ja estaven molt 
esteses a la fi de l’edat moderna. El 1609 es va crear el Banc Municipal d’Amsterdam, 
dedicat al canvi i al dipòsit, però no al préstec. Posteriorment van sorgir altres bancs 
municipals (Hamburg, Sant Petersburg, etc.), que es van acabar convertint en  
bancs d’estat. El primer banc estatal va ser el Banc d’Anglaterra, fundat el 1694.

SABER-NE MÉS

*Monopoli: Dret d’explotar en 
exclusiva una activitat econòmica.

Doc. 6 Interior del Banc 
d’Anglaterra.

F Quina relació hi ha entre el 
desenvolupament del comerç a 
llarga distància i l’augment de les 
remeses de metalls preciosos 
procedents d’Amèrica?

F Assenyala la relació que hi ha entre 
el desenvolupament de la banca 
moderna i l’augment de l’activitat 
comercial.
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El comerç interior 

El comerç interior es desenvolupava en fires anuals i mercats setmanals. 
Mentre que els mercats eren centres de comerç local o regional, les fires 
comprenien intercanvis nacionals i fins i tot internacionals. 

Els mercats van mantenir el vigor com a centres d’intercanvi a escala local, 
però les fires van entrar en decadència durant la segona meitat del segle 
xvii i van ser substituïdes per llotges o centres de contractació, on el 
negoci era diari i les vendes es feien sobre mostres. 

El gran comerç internacional 

El comerç internacional va viure una gran transformació en l’edat moderna, 
gràcies a l’expansió colonial i l’augment de la demanda. 

Molts estats europeus (Espanya, Portugal, França, Anglaterra i les Provín-
cies Unides) van conquerir territoris fora d’Europa i van crear grans impe-
ris. Sempre que van poder, els estats moderns van establir monopolis de 
comerç amb les zones del món que dominaven. 

Aquests monopolis estaven controlats per grans companyies privilegia-
des, patrocinades pels governs, que es van generalitzar en el segle xvii. En 
són exemples representatius les companyies d’Índies constituïdes per An-
glaterra, les Províncies Unides i França. Les companyies havien de vendre 
obligatòriament productes del propi país, molt sovint de les indústries pro-
tegides, i canviar-los per metalls preciosos, necessaris per sufragar les des-
peses estatals. En el segle xvii va destacar la Companyia de les Índies Ori-
entals de les Províncies Unides. En el segle xviii les grans companyies van 
ser les britàniques.

Doc. 7 El putting out system.

F En què es diferenciaven el putting out system i el sistema gremial?

ACTIVITATS

1. Defineix: openfield, bocage, putting out 
system, senyoria territorial, senyoria 
jurisdiccional i gremi.

2. Compara el cicle demogràfic antic i el 
cicle demogràfic actual a Europa. Per fer-
ho, basa’t en aquest gràfic:

3. Explica per què en l’edat moderna els 
tallers elaboraven productes més cars 
que la indústria domèstica.

4. Descriu les condicions de vida i de treball 

dels camperols durant l’edat moderna.

Taxa de natalitat

       Taxa de m
ortalitat

413327 u1 p13 h1
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La societat dels privilegis 2

La societat europea de l’Antic Règim ha estat definida com aristocratit-
zant, perquè els valors de l’estament* noble eren els dominants i perquè la 
divisió social es basava en el privilegi jurídic. 

La societat es dividia en tres estaments, o grups socials, amb escassa mobi-
litat entre ells: la noblesa, el clergat i el tercer estat o poble F (Doc. 9) . Els 
dos primers estaments, que constituïen una minoria de la població, gaudien 
de grans privilegis (no pagaven impostos directes, disposaven de lleis i tri-
bunals propis, eren propietaris de les terres, dominaven els càrrecs de l’ad-
ministració, etc.), mentre que el poble s’ocupava de les activitats producti-
ves i només disposava de la força de treball per sobreviure. 

Era una societat basada en la desigualtat d’origen, ja que es naixia en un 
estament i era molt difícil canviar de posició social. Aquesta divisió social, 
rígida i desigual, va generar l’oposició de certs grups, entre els quals van 
arrelar les idees reformistes i revolucionàries que van esclatar a França el 
1789 F (Doc. 8) .

2.1.  Noblesa i aristocràcia a Europa 

El xviii va ser el segle de l’ascens de la burgesia, però també el del màxim 
auge de la noblesa europea. Una persona era considerada noble perquè 
tenia un seguit de privilegis per naixement. Però fora d’això hi havia una 
gran diversitat de situacions: hi havia nobles molt rics i nobles molt po-
bres, nobles que ocupaven alts càrrecs i d’altres que no tenien cap influ-
ència.

El nivell més alt de la noblesa era l’aristocràcia, integrada per les grans 
famílies, les més riques i poderoses, a les quals es reservaven els alts càr-
recs de l’administració i l’exèrcit. A Rússia, per exemple, hi havia senyors 
que tenien milers de serfs. 

Els aristòcrates menyspreaven els grups inferiors i el treball productiu 
F (Docs. 8 i 9) . Es casaven entre ells, tenien ingressos elevats derivats de la 
possessió de la terra, del comerç i de les rendes senyorials, i monopolitza-
ven el govern. 

Durant el segle xviii el poder de l’aristocràcia va créixer, mentre que la 
situació de la resta de la noblesa es va debilitar. Això va afavorir la sintonia 
d’interessos entre l’alta burgesia i part de la noblesa F (Doc. 10) . 

2.2.  El clergat 

El clergat també era un estament privilegiat. L’integraven dos grups: 

  El clergat regular eren els monjos i les monges, els abats i les abadesses, 
i altres membres dels ordes monàstics i religiosos. 

  El clergat secular comprenia la resta de membres de l’Església (cape-
llans de tota mena, canonges seglars, etc.). 

Els religiosos formaven un grup social molt nombrós a alguns països d’Eu-
ropa (Espanya, els Estats italians, França, Polònia, Rússia, etc.). Igual que els 
nobles, tampoc no pagaven impostos, tenien lleis i tribunals propis i altres 
privilegis. A més de les rendes que els proporcionaven les moltes terres que 
eren propietat de l’Església, rebien el delme. 

Doc. 8 L’actitud de la noblesa 
davant la feina.

El comerç, que ha enriquit els ciutadans 
a Anglaterra, ha contribuït a fer-los 
lliures, i al seu torn aquesta llibertat ha 
estès el comerç; així s’ha format la 
grandesa de l’estat. [...].

Tot això confereix un orgull just a un 
mercader anglès i fa que s’atreveixi a 
comparar-se, no sense certa raó, a un 
ciutadà romà. Tampoc el germà petit 
d’un lord del regne no menysprea el 
negoci. [...].

A França [...] el negociant sent a parlar 
tan sovint amb menyspreu de la seva 
professió que és prou beneit d’avergo-
nyir-se’n. No sé, no obstant això, qui 
és més útil a l’estat: un senyor ben em-
polvorat que sap exactament a quina 
hora es lleva el rei, a quina hora se’n 
va a dormir, i que es dóna aires de 
grandesa fent el paper d’esclau a l’an-
tecambra d’un ministre o un negociant 
que enriqueix el país, dóna ordres des 
del seu despatx a les ciutats de Surat o 
el Caire i contribueix al benestar del 
món?

Voltaire, Cartes filosòfiques, 1734

F Segons Voltaire, qui és més útil a un 
país, un comerciant o un noble?

Doc. 9 Piràmide de la societat 
estamental. 

F  En quin estament es concentrava  
la major part de la població?

F  Un burgès podia ser membre  
d’un estament privilegiat?413327 u1 p16 h1
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Dins del clergat també hi havia una gran diversitat. L’alt clergat (cardenals, 
arquebisbes, bisbes, etc.) tenia un gran poder econòmic i polític i controlava 
grans riqueses. En canvi, la majoria de capellans, frares i monges (baix 
clergat) vivien de manera molt modesta, fins i tot en la pobresa. 

La consideració social del clergat derivava de la seva funció d’interlocutor 
entre les persones i Déu. La carrera eclesiàstica era la via per poder acce-
dir des del tercer estat fins a un estament privilegiat.

2.3.  El poble o tercer estat 

El tercer estat comprenia la immensa majoria de la població i el formaven 
grups de condició molt diferent que només compartien una característica: 
no tenien privilegis jurídics ni econòmics. Per tant, havien de pagar 
impostos i el seu treball sustentava el conjunt de la societat. 

La burgesia 

La millor posició dins del tercer estat corresponia a la burgesia, un grup 
molt ampli que incloïa comerciants, propietaris dels tallers i altres negocis, 
rendistes, funcionaris, professionals, metges, artistes, homes de lletres i ci-
entífics F (Doc. 11) .

Malgrat que era un sector social bàsic per al desenvolupament econòmic, 
tenien un paper social reduït a causa del monopoli del poder que exer-
cien l’aristocràcia i la jerarquia eclesiàstica. Excepte a Anglaterra, Suïssa i 
les Províncies Unides, on la burgesia va exercir un paper predominant, a la 
resta d’Europa la seva influència política es reduïa a ocupar alguns càrrecs 
municipals. 

En el segle xviii la burgesia va començar a mostrar-se descontenta amb la 
seva situació, ja que pensava que la seva posició econòmica s’havia de tra-
duir en una influència política i social més gran. Per això va començar a 
reivindicar la participació en els llocs més influents de la política, l’exèrcit, 
l’administració i l’Església. Molts burgesos enriquits van intentar ascendir 
socialment a través del matrimoni amb persones de la noblesa. 

Doc. 10 L’educació dels rics, 
de Noël Hallé. 

F Descriu l’escena. Tots els 
personatges pertanyen al 
mateix estament? Justifica  
la resposta.

Doc. 11 La benedicció, de Jean 
Siméon Chardin. Aquesta obra 
mostra un interior burgès. 

F Descriu l’escena. Com era l’estil  
de vida de la burgesia?

*Estament: Cadascun dels grups 
socials en què es dividia la societat  
de l’Antic Règim. Cada estament tenia 
les seves pròpies lleis i un règim fiscal 
diferenciat.
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Doc. 12 Un camperol ric a Alemanya. 

Quan vaig començar a tenir edat per recordar, el meu avi 
ja devia tenir uns seixanta anys. Sabia llegir i escriure, 
però no eren les seves ocupacions predilectes. [...] Era un 
home de gran autoritat entre la gent del poble. Del poble 
i dels voltants venien a demanar-li consell o a exposar-li 
els seus litigis. Però també era un pagès excel·lent, intel-
ligent, enèrgic i infatigable. A l’alba, al camp, envoltat 
dels seus peons, no solament ordenava i dirigia, sinó que, 
si calia, els precedia en l’exemple en les tasques més du-
res.

Dins: U. I. Hof, L’Europa de la Il·lustració, 1993

F Per què creus que l’avi del narrador tenia tanta influència 
entre els habitants del seu poble?

Doc. 13 Una camperola pobra a França. 

Quan pujava a peu una llarga costa per no cansar la meva 
egua, se’m va acostar una pobra dona que es va començar 
a queixar del temps i de la regió. Li vaig preguntar per què 
es queixava i em va contestar que el seu marit només tenia 
un tros de terra, una vaca i un pobre cavall i, no obstant això, 
havien de pagar, a més de la talla i altres impostos al senyor, 
una renda d’un franchar (42 lliures) de blat i tres gallines, i a 
un altre, quatre franchars de civada [i] una gallina [...]. Mi-
rant-la de prop se li haurien calculat seixanta o setanta anys, 
[...] però em va dir que només en tenia vint-i-vuit. 

A. YoUng, Travels during the years 1787... of France,  
dins: B. BenAssAr i altres, Historia moderna, 2005.

F Com era la vida dels camperols pobres? Descriu l’escena 
que es veu a la pintura.

Altres grups urbans 

La majoria de la població urbana no pertanyia a la burgesia. Fonamental-
ment, eren aprenents i oficials dels tallers, empleats de les botigues i 
membres del servei domèstic. No tenien propietats, vivien d’un sou escàs 
i tenien un nivell de vida modest, o francament baix. 

L’últim grup en l’escalafó social era el dels marginats, que abundaven a les 
ciutats. Entre els marginats hi havia brivalls, captaires, delinqüents i prosti-
tutes, molts dels quals vivien en una misèria absoluta. 

La pagesia

En l’Antic Règim, aproximadament un 80  % de la població europea era cam-
perola. Bona part de la terra estava en mans de la noblesa o de l’Església i 
els camperols la treballaven com a arrendataris. Alguns eren serfs*. No 
obstant això, també hi havia camperols propietaris de les seves terres i al-
guns fins i tot s’havien enriquit F (Doc. 12) .

Generació rere generació, els camperols es passaven la vida sense gairebé 
moure’s del lloc on havien nascut. Conformaven un món tancat poc dispo-
sat a canviar. En general, amb prou feines superaven els nivells de la simple 
subsistència F (Doc. 13) .

Però aquesta situació no va evitar els conflictes socials en el món rural, 
originats gairebé sempre per la desigual distribució de la propietat de 
la terra, els impostos i les males collites. França va ser el país que va 
tenir més revoltes camperoles durant els segles xvii i xviii, en protesta pels 
elevats impostos reials, la pressió senyorial o la carestia.

ACTIVITATS

5. Defineix: estament, privilegi, 
aristocràcia, burgesia, tercer estat.

6. Compara les situacions que hi 
havia dins de cadascun dels 
estaments:

• noblesa   • clergat   • tercer estat

7. Explica com es podia accedir als 
estaments privilegiats des del 
tercer estat.

8. Analitza les formes de vida dels 
camperols europeus de l’Antic 
Règim.

*Serf: Persona subjecta per vincles personals 
o territorials a un senyor, el qual tenia certs 
drets sobre els seus béns i la seva persona.  
Els anomenats serfs de la gleva, que estaven 
subjectes a la terra i no la podien abandonar, 
eren venuts o donats amb ella. La servitud era 
un fet habitual entre la població camperola 
europea durant l’edat mitjana i part de la 
moderna. En alguns territoris es va perllongar 
fins al segle xIx.
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La imatge pública de Lluís XIV

La imatge pública d’alguns personatges històrics va ser creada per diferents «mitjans 
propagandístics». Segons l’historiador Peter Burke (La fabricació de Lluís XIV), aquest va 
ser el cas del Rei Sol. L’objectiu d’aquesta «fabricació» va ser glorificar la figura del 
monarca. Per aconseguir-ho, es van utilitzar diferents mitjans.

En moltes obres d’art el rei era representat com un personatge cèlebre de l’antiguitat 
(Salomó, Alexandre Magne...) o com un déu o heroi de la mitologia clàssica (Apol·lo, 
Hèrcules...). En alguns casos figurava acompanyat de personificacions de la Victòria o 
de la Fama.

Els actes públics en què participava el rei transmetien sempre un missatge 
propagandístic, des dels esdeveniments extraordinaris com la seva coronació, en la 
qual va ser ungit amb oli sant per mostrar el caràcter «sagrat» de la seva persona, fins 
a les entrades a París, fetes a la manera romana, ja que el monarca travessava arcs de 
triomf que es col·locaven al seu camí. Els actes de la vida diària de Lluís XIV també 
seguien un rígid cerimonial, des que el primer ajuda de cambra el despertava i el rei era 
rentat, pentinat i afaitat, fins que es ficava al llit en presència de la cort.

L’escenari de molts d’aquests actes va ser l’imponent palau de Versalles, dissenyat 
per ordre de Lluís XIV a partir d’un petit palauet de caça. En aquest palau van tenir 
lloc algunes de les festes ideades per mostrar la grandesa del rei, com la celebrada 
el maig del 1664, que va durar diversos dies i va incloure representacions teatrals, 
balls de màscares, curses de cavalls, focs artificials, i fins i tot una visita al zoo del 
palau.

Doc. 14 Lluís XIV, home i rei.

F Quins mitjans es van utilitzar per 
crear la imatge pública de Lluís XIV? 
Quin missatge havia de transmetre 
aquesta imatge?

F Quin significat té aquesta 
caricatura?

F Coneixes algun personatge actual  
la imatge del qual s’hagi creat de 
manera artificial? Explica de qui es 
tracta.

A DEBAT

L’absolutisme i la seva pràctica  
de govern 3

La monarquia era la forma de govern que va dominar a Europa des del segle 
xvi fins al final del segle xviii. Al llarg de l’edat moderna els reis van anar 
incrementant el seu poder. Des de mitjan segle xvii, seguint l’exemple de 
Lluís XIV de França, es va anar imposant la monarquia absoluta*. 

3.1.  La monarquia absoluta i els seus límits

Durant molt temps, els historiadors van defensar que les monarquies abso-
lutes eren molt poderoses. Segons aquesta visió, els reis absoluts dirigien 
personalment el govern sense el consentiment d’assemblees representati-
ves; disposaven de governs i institucions centralitzades alienes als poders 
locals (municipis, províncies), i tenien un exèrcit permanent i una burocrà-
cia que els permetien imposar les decisions del monarca i castigar qualsevol 
forma de desobediència F (Doc. 14) .

Això era el que els monarques volien. En realitat, el poder del rei estava 
limitat per tres aspectes substancials: 

  La resistència dels poders locals a les demandes del govern cen-
tral. La població obeïa les autoritats locals, més properes que el rei, un 
sobirà llunyà que no veien mai. Al camp, els camperols obeïen els se-
nyors, i a les ciutats, els ajuntaments eren molt poderosos. 

  La manca d’un control eficaç dels reis sobre les tasques de govern, 
sobretot en els grans estats. Els reis promulgaven moltes lleis, però eren 
incapaços d’imposar-les, perquè no disposaven d’una administració sufi-
cient, ni de funcionaris qualificats.

*Monarquia absoluta. Forma de 
govern en què el poder suprem està en 
mans d’una sola persona anomenada 
rei, sobirà, emperador, monarca  
o príncep.
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  Les actituds de l’aristocràcia i d’altres cossos socials també limitaven l’au-
toritat dels reis. La promulgació de certes lleis i l’establiment de nous 
impostos s’havia de fer amb l’aprovació de les assemblees represen-
tatives. Aquestes assemblees rebien diferents noms segons els països 
(Corts, Parlaments, Estats Generals...). No eren organismes democràtics, 
sinó que els membres que les constituïen només representaven els pode-
rosos: la noblesa, el clergat i l’alta burgesia de les ciutats més importants 
F (Doc. 15) .

Encara que el terme absolutisme només resultaria apropiat per a certs estats 
petits (Dinamarca, Portugal o Savoia-Piemont), les grans monarquies dispo-
saven d’un ampli poder, restringit parcialment pels poders esmentats. 

La pràctica del govern absolut 

Per governar d’una manera eficaç, els reis van fer dues coses: van intentar 
ampliar el control sobre els seus territoris i van buscar l’aliança dels po-
derosos, sobretot de la noblesa. A canvi d’aquesta cooperació, els reis no 
van tenir més remei que mantenir el poder i l’autonomia dels senyors feu-
dals, les autoritats locals, els gremis, l’Església i molts funcionaris podero-
sos que havien comprat els seus càrrecs i els transmetien de generació en 
generació. 

Així mateix, es va mantenir el sistema fiscal, i per això la noblesa i el cler-
gat van continuar sense pagar impostos. Aquest sistema era injust i 
també molt ineficaç, perquè limitava enormement els ingressos de l’estat. 

Ni tan sols la justícia era impartida exclusivament pel rei. El govern 
estava obligat a protegir la població i les seves propietats, administrar justí-
cia i imposar ordre. Ara bé, dins de les senyories jurisdiccionals era el se-
nyor qui impartia justícia. 

El despotisme il·lustrat 

Durant el segle xviii, en la majoria dels països europeus s’havien imposat 
monarquies absolutes. Els reis d’aquest segle volien mantenir i fins i tot 
ampliar el seu poder, però a la vegada eren conscients que els seus països 
patien greus problemes econòmics i socials que havien de resoldre. Per 
aconseguir-ho van plantejar una política de reformes basada en les idees 
d’un corrent filosòfic nou, la Il·lustració. Per això es parla de despotisme 
il·lustrat quan ens referim a les monarquies absolutes del segle xviii 
F (Doc. 16) .

El despotisme o absolutisme il·lustrat del segle xviii s’inscrivia, doncs, 
en la línia de l’absolutisme monàrquic del segle anterior, és a dir, del refor-
çament de l’estat i del desenvolupament del capitalisme comercial en mans 
d’una burgesia que proporcionava administradors i financers a la monar-
quia. L’absolutisme il·lustrat intentava, per tant, reformar l’estat 
sense canviar-ne els fonaments.

La política de reformes va atacar diversos fronts. D’una banda, es va con-
tinuar intentant reforçar l’estat, centralitzar l’administració, professionalit-
zar l’exèrcit i reduir el poder dels Parlaments i altres institucions. De l’altra, 
es va intentar millorar l’economia per mitjà del desenvolupament de la in-
dústria i el comerç i afavorint l’avenç científic i l’educació. 

Cap d’aquestes reformes, però, no atacava les arrels profundes dels 
problemes de l’Antic Règim. Així, doncs, la incapacitat de transformar 
les estructures sense tocar els privilegis d’una banda i l’oposició dels privi-
legiats de l’altra n’expliquen el fracàs.

Doc. 15 L’absolutisme francès.

F  Quins poders tenia, en teoria, el rei 
de França?

Doc. 16 Frederic el Gran a Potsdam 
parlant amb Voltaire.

F Quina relació van tenir els reis 
absoluts del segle xviii amb els nous 
corrents culturals?

S ISTEMA POL ÍT IC  FRANCÈS

REI PARLAMENTS

Poders
• Governa.
• Fa les lleis.
• Estableix els impostos
   i els recapta.
• Forma i recluta
   l’exèrcit.

• Poden opinar
   sobre les lleis
   que proposa el rei.
• A vegades poden
   participar en
   l’elaboració
   d’algunes lleis.
• Aproven
   el pagament
   d’impostos nous.
   

Obligacions
• No pot cedir
   o vendre el regne.
• Ha d’aplicar les lleis
   de Déu.
• Ha de respectar les lleis
   dels seus avantpassats
   i els privilegis.
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3.2.  Els règims parlamentaris 

Però no a tot Europa hi havia monarquies absolutes. Al llarg del segle xvii, 
a les Províncies Unides i a Anglaterra es van imposar règims parlamentaris 
en què les classes mitjanes van aconseguir participar en l’exercici del poder 
polític. 

  A Anglaterra els reis van intentar consolidar l’absolutisme, però el Par-
lament va promoure dues revolucions en defensa dels seus drets: la pri-
mera va acabar amb l’execució del rei Carles I el 1649, i la segona, amb la 
destitució i l’exili del rei Jaume II el 1688. Un any després, el nou rei, Gui-
llem III, va haver de firmar una Declaració de Drets (Bill of Rights) que 
supeditava els poders del rei al Parlament, sobretot en matèria fiscal i 
política exterior F (Docs. 17, 18 i 19) .

  A les Províncies Unides, després de la rebel·lió contra la dominació es-
panyola es va instaurar una república, és a dir, el país ja no estava gover-
nat per un rei. El territori comprenia set províncies, cadascuna amb un 
Parlament propi, que s’unien en els Estats Generals per prendre decisions 
comunes. 

ACTIVITATS

9. Defineix: absolutisme, despotisme 
il·lustrat, parlamentarisme.

10. Valora: 

•   El poder real d’un monarca  
absolut.

•   El paper de la noblesa en el 
funcionament de les societats  
de l’Antic Règim.

•   El funcionament i les 
característiques del sistema fiscal 
dels estats absolutistes.

Doc. 17 El triomf del parlamentarisme a Anglaterra.

En aquestes circumstàncies, els anomenats Lords i els Comuns [...] 
constitueixen la representació plena i lliure de la Nació [...],  
declaren:

 1r.  Que el pretès poder de l’autoritat reial de suspendre les lleis  
o executar-les sense el consentiment del Parlament és il·legal.

 2n.  Que el pretès poder de l’autoritat reial de concedir les lleis i d’executar-
les [...] és il·legal.

 6è.  Que les eleccions dels membres del Parlament han de ser lliures. [...]

 9è.  Que ni la llibertat de paraula, ni la dels debats o processos en el si del 
Parlament no pot ser coartada [...].

10è.  Que per remeiar qualsevol problema, i corregir [...] les lleis, cal reunir 
sovint el Parlament.

Declaració de Drets aprovada pel Parlament anglès  
el 1689 (Bill of Rights)

F Quins límits va establir la Declaració de Drets al monarca anglès? Quina 
institució va sortir enfortida d’aquesta reforma legal? 

Doc. 18 Divisió de poders en el sistema polític anglès després del 1689.

F Quins poders assignava aquest sistema al Parlament i al rei?

F En què es diferenciava aquest sistema polític del francès?

Doc. 19 La Cambra dels Comuns 
del Parlament britànic pels volts 
del 1720. 

F Busca a Internet fotografies  
de l’actual Cambra dels Comuns  
i compara l’aspecte que té ara amb 
el del segle XVIII.

412594_U01_p21_sistema político británico

S ISTEMA POL ÍT IC  ANGLÈS

PARLAMENTREI

• Nomena el govern.

• Pren decisions polítiques
atenent-se a les lleis.

• Pot dissoldre el Parlament, 
però n’ha de convocar un de nou.

• Sol·licita al Parlament l’aprovació
de noves lleis, nous impostos 
i el reclutament de tropes.

• Fa noves lleis.

• Aprova la concessió al rei 
de nous impostos.

• Aprova el reclutament 
i manteniment de tropes.

• Fa reunions periòdiques
i freqüents.

Controla

Dissol
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Il·lustració i crítica a l’Antic Règim4

L’etapa final de l’Antic Règim, el segle xviii, es va caracteritzar per l’aparició 
i el desenvolupament d’una nova manera de pensar i veure la realitat. La 
idea bàsica d’aquesta nova mentalitat residia en l’ús de la raó i la llibertat 
com a instruments d’emancipació personal i intel·lectual de l’ésser humà. 

4.1.  Origen i expansió de la Il·lustració 

La Il·lustració es va iniciar en el període 1680-1730 a Anglaterra i les 
Províncies Unides i posteriorment es va difondre a França i algunes regi-
ons d’Itàlia i dels estats alemanys. Des de mitjan segle xviii es va expandir 
per tot Europa i França es va convertir en el centre de difusió de l’idea-
ri il·lustrat. Les idees van anar acompanyades de reformes a les grans mo-
narquies europees: Prússia, Àustria, Espanya, França, Anglaterra, etc. Va 
ser l’època del «reformisme il·lustrat», que va tenir lloc entre el 1760 i el 
1789. 

Els focus principals van ser les ciutats portuàries (Anvers, Londres o 
Hamburg) i les grans capitals de l’Europa d’aquell segle: París, Viena, Ma-
drid, Lisboa, Berlín o Sant Petersburg. El món rural va estar allunyat 
d’aquests nous aires renovadors que portaven els pensadors il·lustrats. 

La Il·lustració va ser un fenomen europeu. Però aviat les idees il·lustrades 
es van estendre per molts territoris colonials de les potències europees, 
especialment per l’Amèrica hispana i britànica. 

4.2.  Les bases del pensament il·lustrat 

La Il·lustració va ser un fenomen amb múltiples facetes. Els postulats 
d’aquest corrent van afectar gairebé tots els aspectes de la vida de les per-
sones. Les característiques essencials del pensament il·lustrat van ser set: 

  El predomini de la raó com a criteri de veritat davant la tradició, les 
coses sobrenaturals i la superstició. 

  La crítica com a instrument de censura dels trets de la societat, la cultura 
o la religió que s’oposaven a la raó. 

  La defensa de l’autonomia del poder civil, que fins i tot havia de contro-
lar el poder eclesiàstic. 

  La tolerància religiosa com a expressió de la pluralitat de creences i 
d’idees. 

  Un gran interès per l’economia i el progrés material com a mitjà per 
assolir la felicitat terrenal. 

  L’educació com a instrument per difondre la raó, per la qual cosa calia 
que fos dirigida per l’estat. 

  L’interès per les ciències experimentals o «útils» i el sentit pràctic dels 
avenços que comportaven F (Docs. 20 i 21) .

El filòsof alemany Immanuel Kant creia en la Il·lustració com a mitjà d’eman-
cipació de l’ésser humà per tal que sortís de la «minoria d’edat». El seu 
lema, sapere aude, ‘atreveix-te a saber’, resumia aquesta idea. Així doncs, va 
ser una actitud global que postulava una concepció de la vida el centre de 
la qual era l’ésser humà, que havia d’alliberar-se de les limitacions que li 
imposaven la tradició social, l’exercici de la política i el pes de la religió. 

Doc. 21 Les ciències útils. 

Yo no me detendré en asegurar […] que 
estas luces y conocimientos solo pue-
den derivarse del estudio de las cien-
cias matemáticas, de la buena física, de 
la química y de la mineralogía; facul-
tades que han enseñado a los hombres 
muchas verdades útiles […], y a quie-
nes la agricultura, las artes y el comer-
cio de Europa deben los rápidos pro-
gresos que han hecho en este siglo. […] 
Y en efecto […] ¿Cómo sin la química, 
podrá adelantarse el arte de teñir y es-
tampar las fábricas de loza y porcelana, 
ni las manufacturas trabajadas sobre 
varios metales?

G. M. Jovellanos, Discurso sobre la necesidad  
de cultivar en el Principado el estudio  

de las ciencias naturales, 1782

F Segons els il·lustrats, quina relació hi 
havia entre la ciència i la tècnica?

Doc. 20 Retrat del químic Lavoisier 
i la seva esposa, de Jacques-Louis 
David. 

F Busca informació i contextualitza 
històricament les aportacions a la 
ciència d’Antoine Lavoisier i de 
Marie-Anne Pierrette Paulze, la seva 
esposa.
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Ara aquest nou «home il·lustrat», guiat per les «llums» del saber i la raó, es 
veia capaç de dominar la naturalesa, estudiar-la i comprendre-la a través de 
la ciència experimental i l’anàlisi racional, cosa que el faria «feliç». La felici-
tat apareixia com el gran objectiu assolible per cada ésser humà com a in-
dividu i com a ésser social. 

La majoria dels il·lustrats van ser creients i es van mantenir fidels a les seves 
creences religioses, encara que amb certs dubtes i crítiques a la religiositat 
popular, la superstició i les tradicions. Alguns, no obstant això, van criticar 
obertament la religió, perquè consideraven que negava la raó i que era l’ins-
trument del fanatisme i la intolerància. 

Les bases socials de la Il·lustració eren les «classes educades»: aristòcrates, 
sacerdots i altres sectors del clergat, metges, funcionaris, militars, advocats 
i comerciants. En aquest corrent hi van participar les dones, tot i que de 
manera minoritària F (Doc. 22) . El grup que va protagonitzar aquest canvi 
ideològic el formaven els «filòsofs»: així es va anomenar a França el grup 
que va dur a terme la gran obra de l’Enciclopèdia i altres il·lustrats destacats 
F (Docs. 24 i 28) .

Els il·lustrats defensaven la llibertat de comerç. El liberalisme va desenvo-
lupar també un pensament econòmic basat en la llibertat de mercat. Va ser 
la base ideològica de la Revolució Industrial.

4.3.  Els grans pensadors il·lustrats 

Locke, el precursor 

John Locke (1632-1704), pensador i filòsof anglès, va exercir una gran in-
fluència en el pensament polític, social i religiós de la Il·lustració europea. 
Les seves obres fonamentals van ser l’Assaig sobre l’enteniment humà 
(1690), els Dos tractats del govern civil (1690) i la Carta sobre la tolerància 
(1689). 

L’obra de Locke va ser el fonament del liberalisme polític. Va criticar 
l’absolutisme i va defensar el dret de rebel·lió davant la tirania. Pensava que 
el poder s’havia de dividir: uns havien d’aprovar les lleis (poder legislatiu) i 
uns altres havien de governar (poder executiu). Si el poder s’exercia mala-
ment, els súbdits tenien dret a rebel·lar-s’hi. Opinava que els homes són 
lliures i iguals per naturalesa, i que per mantenir aquests principis calia un 
dret polític basat en un pacte social F (Doc. 23) .

Doc. 22 Lectura de la 
tragèdia de Voltaire L’orfe  
de la Xina al saló de Madame 
Geoffrin, d’Anicet Lemonnier. 

Els salons de la noblesa es van 
convertir en llocs de reunió dels 
il·lustrats.

F Quin grup hi ha representat en 
aquesta pintura del final del 
segle xviii? Per quins trets es 
pot identificar?

F Quin paper van tenir les dones 
de la noblesa en la difusió de 
les idees dels il·lustrats?

Doc. 23 La societat civil.

Consegüentment, sempre 
que un cert nombre 
d’homes s’uneixen 
en societat i renun-
cien al poder d’exe- 
cutar la llei natu-
ral, cedint-lo a la 
comunitat, llavors 
i només llavors es 
constitueix una 
societat política o 
civil. Aquest fet es 
produeix sempre que 
un cert nombre d’homes 
que vivien en l’estat de naturalesa s’as-
socien per formar un poble, un cos 
polític, sotmès a un govern suprem, o 
quan algú s’adhereix i s’incorpora a 
qualsevol govern ja constituït. En vir-
tut d’això autoritza la societat o, el que 
és el mateix, el seu poder legislatiu, a 
fer les lleis en nom seu segons con-
vingui al bé públic o de la societat, i a 
executar-les sempre que es necessiti 
la seva pròpia assistència (com si es 
tractés de decisions pròpies seves). 
Això és el que fa sortir els homes de 
l’estat de naturalesa i els situa en una 
societat civil.

J. Locke, Dos tractats sobre  
el govern civil, 1690

F Què és el que, segons Locke, permet 
a l’ésser humà passar de l’estat de 
naturalesa a la societat civil?

Madame Geoffrin

Montesquieu

bust de Voltaire

Rousseau
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Doc. 24 El significat  
de l’Enciclopèdia.

L’obra que comencem (i que volem 
acabar) té dos objectius: quant a enci-
clopèdia, ha d’exposar en la mesura 
que pugui l’ordre i l’encadenament 
dels coneixements humans; quant a 
diccionari raonat de les ciències, les 
arts i els oficis, ha de contenir sobre 
cada ciència i sobre cada art, liberal o 
manual, els principis generals en què 
es basa i els detalls més essencials que 
en constitueixen el cos i la substància. 
[...]

J.-B. le R. D’AlemBeRt,  
«Discurs preliminar» de l’Enciclopèdia, 1751

F Quins objectius va formular 
D’Alembert en iniciar l’Enciclopèdia?

L’Enciclopèdia

A França es va formar un grup de filòsofs que es van definir per l’actitud 
crítica, la vocació pedagògica i la vinculació amb el món en què vivien. L’En-
ciclopèdia o Diccionari raonat de les ciències, de les arts i dels oficis, el primer 
volum de la qual es va publicar el 1751, va ser la gran obra d’aquest grup. A 
l’Enciclopèdia defensaven la tolerància, la modernització de l’economia i 
l’interès per la ciència i la tècnica F (Doc. 24) .

Els directors d’aquesta obra van ser el matemàtic Jean-Baptiste le Rond 
D’Alembert (1717-1783) i el filòsof Denis Diderot (1713-1784), que es va 
inspirar en Bacon, Newton i Locke, els grans pensadors anglesos del segle 
anterior. Després de molts entrebancs, l’Enciclopèdia es va acabar el 1772 
amb 28 volums, més sis de suplementaris (1776-1780). Hi van col·laborar els 
pensadors més destacats de la Il·lustració francesa F (Doc. 25) . Aviat va ser 
traduïda a diverses llengües i es va reimprimir diverses vegades.

El pensament polític i social de la Il·lustració 

Els grans pensadors polítics i socials del segle xviii van ser tres filòsofs fran-
cesos: Montesquieu, Voltaire i Rousseau. 

  El baró de Montesquieu (1689-1755) era un admirador de les institucions 
britàniques. La seva obra fonamental va ser De l’esperit de les lleis (1748). 
Per evitar l’abús de poder, va defensar la divisió de poders, seguint el 
model anglès: el poder legislatiu corresponia als Parlaments, en què havi-
en d’estar representats tots els grups socials; el poder executiu havia d’es-
tar en mans del rei, i el poder judicial havia de ser independent. L’aporta-
ció més gran de Montesquieu a la història del pensament polític és la 
divisió de poders, que ha arribat fins als nostres dies F (Doc. 26) .

Doc. 25 Tertúlia de Diderot.

F Per què es considera que França va ser el cor del pensament il·lustrat?

F Busca informació sobre Denis Diderot i valora les aportacions que va fer a la 
història del pensament. 
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  Voltaire (1694-1778) era enemic del fanatisme, la intolerància i la su-
perstició religiosa. Els seus treballs més representatius van ser el Tractat 
sobre la tolerància (1763) i el Diccionari filosòfic (1764), dos bastions en 
defensa de la raó il·lustrada enfront del fanatisme i la ignorància. Entre els 
seus escrits literaris destaca Càndid o l’optimisme (1759), on satiritzava 
molts aspectes de la societat del seu temps F (Doc. 27) .

  Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Les seves teories socials, políti-
ques i educatives estan recollides en cinc treballs fonamentals: Discursos 
sobre les ciències i les arts (1750), Discursos sobre l’origen i fonaments de 
la desigualtat entre els homes (1775), Emili (1762), Del contracte social 
(1762) i Confessions (1782 –1789) F (Doc. 28) .

Als Discursos considerava que la societat en què vivia era corrupta, domi-
nada per la set de riquesa, la competitivitat i la injustícia; això el va allunyar 
de Voltaire i els enciclopedistes. A El contracte social defensava que l’ésser 
humà és bo per naturalesa, però la societat el corromp i el converteix en un 
ésser insolidari; per això les persones estableixen una llei de compliment 
obligat que reguli la convivència social i cedeixen la seva sobirania a un 
poder superior, representat en un govern i unes institucions. Aquests go-
vern i institucions tenen l’obligació de legislar i governar pel bé comú, o en 
cas contrari les persones es poden rebel·lar i deposar-los.

ACTIVITATS

11. Defineix: Il·lustració, Enciclopèdia, 
separació de poders.

12. Explica: 

•  Qui van ser els precursors de la 
Il·lustració i quines idees van 
aportar.

•  On es va iniciar el moviment 
il·lustrat i per on es va  
difondre.

13. Analitza les característiques 
fonamentals del pensament 
il·lustrat i explica en què 
s’oposaven a l’Antic Règim.

14. Valora quines aportacions dels 
pensadors il·lustrats continuen 
vigents.

Doc. 26 La divisió de poders,  
segons Montesquieu.

Hi ha en cada estat 
tres menes de po-
ders: el poder legis-
latiu, el poder execu-
tiu de les coses que 
depenen del dret de 
la gent i el poder exe-
cutiu de les que de-
penen del dret civil.

Pel primer, el príncep o el magistrat fa 
lleis per un temps o per sempre, i corre-
geix o abroga les que són fetes. Pel se-
gon, fa la pau o la guerra, envia o rep 
ambaixades, estableix la seguretat, prevé 
les invasions. Pel tercer, castiga els crims, 
o jutja les diferències dels particulars. 
S’anomenarà aquest darrer el poder ju-
dicial, i l’altre simplement el poder exe-
cutiu de l’estat. [...]

Tot estaria perdut si el mateix home, o 
el mateix cos dels principals, o dels no-
bles, o del poble, exercissin aquests tres 
poders: el de fer les lleis, el d’executar 
les resolucions públiques i el de jutjar 
els crims o les diferències dels particu-
lars.

Baró de Montesquieu,  
De l’esperit de les lleis, 1748

F Comenta el significat de l’últim 
paràgraf.

Doc. 27 Com impedir els tremolors 
de terra.

Després del terra-
trèmol que havia 
destruï t  les  t res 
quartes parts de 
Lisboa, els savis del 
país no van trobar 
cap mitjà més efi-
caç per prevenir la 
ruïna total que ofe-
rir al poble un bon 

auto-da-fé. La universitat de Coïmbra 
havia decidit que l’espectacle d’unes 
persones rostides a foc lent, en una 
gran cerimònia, són un remei infal·lible 
per impedir que la terra tremoli.

D’acord amb això, havien agafat un bis-
caí convicte per haver esposat la seva 
comare, i dos portuguesos, que menjant 
pollastre n’havien arrencat el greix: 
després de menjar van venir a agafar el 
doctor Pangloss i el seu deixeble Càn-
did, l’un per haver enraonat i l’altre per 
haver escoltat [...].

Vuit dies després [...] el biscaí i els dos 
homes que de cap de les maneres no 
havien volgut menjar-se el greix van ser 
cremats i Pangloss va ser penjat [...]. El 
mateix dia, la terra va tremolar nova-
ment amb un terrabastall esfereïdor.

Voltaire,  
Càndid o l’optimisme, 1759

F Què critica Voltaire en aquest text?

Doc. 28 El contracte social i els seus 
efectes, segons Rousseau.

Aquest pas de l’estat 
de naturalesa a l’es-
tat civil produeix en 
l’home un canvi for-
ça notable, en subs-
tituir en la conducta 
l’instint per la justí-
cia i donar a les acci-
ons la moralitat que 
abans els mancava. 

Solament llavors, quan la veu del deure 
i el dret substitueixen l’impuls físic i l’ape-
tit, es veu forçat l’home, [...] de consultar 
la raó abans d’escoltar les inclinacions.

[..] pel contracte social l’home perd la 
llibertat natural i un dret il·limitat a tot 
allò que li abelleix i pot abastar; guanya 
la llibertat civil i la propietat d’allò que 
posseeix. A fi de no perdre’s en aquestes 
compensacions, cal distingir bé la lliber-
tat natural, que no té altres límits que les 
forces de l’individu, de la llibertat civil, 
limitada per la voluntat general; i la pos-
sessió, que és l’efecte de la força o el dret 
del primer ocupant, de la propietat, que 
només pot fundar-se sobre un títol po-
sitiu.

J.-J. Rousseau,  
Del contracte social, 1762

F Què guanyen i què perden les 
persones en adquirir l’estat civil?
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Les manifestacions artístiques  
del segle xviii5

5.1.  El rococó 

Durant la primera meitat del segle xviii es va imposar a Europa un estil 
artístic de caire cortesà, aristocràtic i molt esteticista, anomenat rococó. 
De fet, es tractava d’una evolució decorativista i recarregada de l’estil 
barroc. Va sorgir i es va desenvolupar a França, i va triomfar sobretot a 
l’Europa central. Es tractava d’un art sensual i refinat que expressava la 
bellesa i els gustos de l’estament nobiliari.

Inicialment, la paraula va tenir un clar sentit despectiu i no seria fins a 
mitjan segle xix que es va utilitzar per definir un estil propi dins de la 
història de l’art. No hi ha unanimitat sobre l’origen del terme, però sem-
bla clar que fa referència a la utilització de formes decoratives que imiten les 
roques naturals (rocaille). 

Arquitectura

Es caracteritza pels palaus, però sobretot per la construcció de petites cases 
senyorials. Les innovacions estructurals són escasses. Les aportacions 
principals són en la distribució de l’espai interior i en la decoració de 
les estances.  Predominen les formes recarregades, irregulars i corbes, i 
destaquen els frescos de sostres i parets. Hi ha una predilecció especial 
per l’ornamentació de les habitacions amb miralls, llums, cortinatges i mo-
bles ricament treballats. Entre els millors arquitectes, cal destacar François 
Cuvilliés, Johann Balthasar Neuman F (Doc. 29)  i Johann-Michael Fischer.

Pintura

Es tractava d’una pintura executada per a l’observació personal i el gaudi 
dels sentits. Els pintors van rebre l’encàrrec de representar escenes aris-
tocràtiques i temes banals de la vida quotidiana; moltes eren escenes 
galants, de caràcter sensual i fins i tot eròtic. També es van representar 
ambients exòtics i orientals, i obres de temàtica mitològica, amb predo-
mini dels deus i deesses relacionats amb l’amor (Venus, Cupido, Diana...). 
Utilitzaven de forma preferent colors clars, executats a l’aquarel·la o al 
pastel. La pinzellada era ràpida, però molt detallista. Entre els pintors 
van destacar Jean-Antoine Watteau F (Doc. 31) , François Boucher, Jean-Ho-
noré Fragonard F (Doc. 30)  i Giambattista Tiepolo F (Doc. 29) .

Doc. 29 Residència de Wurzburg 
(Baviera, Alemanya). Obra de 
Johann Balthasar Neumann (edifici) 
i GIambattista Tiepolo (frescos). 

F Indica dues característiques  
que permeten identificar  
la residència de Wurzburg com  
a estil rococó.

Doc. 30 El gronxador, de Jean-
Honoré Fragonard.

F Es tracta d’una escena galant? 
Raona la resposta.

Doc. 31 
L’embarcament  
a Citera, de Jean-
Antoine Watteau.

F Descriu i comenta 
l’escena. A quina 
classe social 
pertanyen  
els personatges?
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5.2.  L’estil neoclàssic 

El neoclassicisme sorgeix a la segona meitat del segle xviii, a l’escalf dels 
ideals racionalistes de la Il·lustració i com a reacció a l’esgotament de les 
propostes del barroc i del rococó. Per explicar l’origen d’aquest nou estil, 
hem de tenir en compte les aportacions dels viatgers que es desplaçaven a 
Grècia per visitar-ne els temples i l’impacte de les campanyes d’excavació 
arqueològica d’Herculà i Pompeia, conservades gairebé intactes sota la 
lava de Vesuvi des del segle i. La publicació de la Història de l’art de l’anti-
guitat (1764), obra de l’historiador i arqueòleg alemany Johann Joachim 
Winckelmann, va posar de moda el classicisme grecollatí i va ser un referent 
per als autors neoclàssics. 

L’arquitectura

En arquitectura destaca l´ús dels ordres clàssics i l’eliminació de l’orna-
mentació característica del barroc i del rococó. L’estat es va convertir en el 
principal client dels grans arquitectes, que van projectar nombrosos edifi-
cis públics, com museus i biblioteques. El francès Pierre Vignon i l’ale-
many Leon von Klenze són els autors d’algunes de les millors obres del 
neoclassicisme arquitectònic europeu.  

L’escultura

Es van imitar els models grecs i romans i la major part de les obres es va 
fer en marbre. Hi ha un clar predomini de les peces de temàtica mitolò-
gica i dels retrats. Cal destacar també l’estatuària funerària i els monu-
ments commemoratius. Entre els escultors van sobresortir el danès Ber-
tel Thorvaldsen i, sobretot, l’italià Antonio Canova.

La pintura

Es tracta d’una pintura en què predomina la línia sobre el color. Els 
pintors van aplicar la perspectiva lineal i van situar els personatges en un 
pla únic, dotant la composició d’un clar sentit escultòric. La temàtica 
estava relacionada amb la mitologia clàssica i amb els episodis de la 
història antiga. Entre els pintors podem destacar Jacques-Louis David  
F (Doc. 32)  i Jean-Auguste Dominique Ingres.

Doc. 31 Jurament dels 
Horacis, de Jacques-Louis 
David. Aquesta obra ha estat 
considerada el model de la 
pintura neoclàssica.

F En quina època històrica 
s’inspira el quadre? Busca 
informació i determina  
el tema.

ACTIVITATS

15. Defineix: aquarel·la, barroc, 
mitologia, neoclàssic, 
ornamentació, pastel, rococó.

16. Compara les diferències  
essencials del rococó  
i del neoclassicisme.

17. Explica l’etimologia dels termes 
rococó i neoclàssic.

18. Analitza la funció social de l’art.

19. Valora la figura de l’artista com  
a intèrpret dels valors polítics, 
socials i culturals de la seva  
època.
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POBLACIÓ  
I ECONOMIA

L’ANTIC 
RÈGIM 

Demografia

 Altes taxes de natalitat i mortalitat.

Agricultura

  Base de l’economia.    Escassa productivitat.

Manufactura i comerç

  Gremis i putting out system.

  Creixement per l’expansió colonial i l’augment de la 
demanda. 

SOCIETAT 

Societat estamental

  Noblesa i clergat (estaments privilegiats).

  Tercer estat (estament no privilegiat).

SISTEMES  
POLÍTICS 

Absolutisme monàrquic o despotisme il·lustrat

Sistema parlamentari 

ACTIVITATS

20. Explica les característiques següents de l’Antic Règim, 
indicades a l’esquema:

•  Escassa productivitat agrària.

•  Expansió comercial.

•  Desenvolupament del putting out system.

•  Pensament il·lustrat.

•  Despotisme il·lustrat.

21. Fes una fitxa resum sobre un dels grans pensadors 
il·lustrats anomenats en l’esquema.

Nom

•  Obres principals:

•  Ideologia:

•  Repercussió del seu pensament:

RESUM

LA IL·LUSTRACIÓ

Pensament il·lustrat i grans pensadors il·lustrats

  Predomini de la raó i la llibertat.

   Montesquieu, Voltaire, Rousseau.

 L’Enciclopèdia.

Estils artístics del segle xviii

   Rococó.

 Neoclàssic.

L’ART
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22. Analitza els documents.

F Per què «s’accentuaven» les diferències socials quan es 
feia de nit? Com creus que es devien il·luminar els 
habitatges dels camperols?

F Quins grups constituïen la base social de la Il·lustració?

F Quines begudes van posar de moda alguns il·lustrats? 
Quines diversions eren les seves preferides?

Doc. 33 Nous costums a la França del segle xviii.

La Il·lustració va veure com emergien el te i el xampany. 
Voltaire recitava «L’escuma d’aquest vi bombollejant / és la 
imatge brillant de nosaltres, els francesos». També és la base 
de la gastronomia. Després de sopar, jocs. El Macau, el 
backgammon, el trenta-quaranta, el whist. Es juga en gran: 
l’estiu del 1766, el mariscal de Mirepoix perd 1.800 lluïsos 
jugant al whist. Un jugador professional, el coronel Bibikov, 
es va embutxacar 200.000 lliures de diversos jugadors. 

A. LiLti, Sociabilitat i mundanitat a París al segle xviii, 2005 (Adaptació)

Doc. 35 La il·luminació en la història.

Suposem vagament que en el passat anterior a l’electrici-
tat i als llums de gas la gent s’il·luminava amb espelmes. 
No se’ns ocorre pensar que les espelmes de qualitat eren 
molt cares, de manera que entre les diferències socials hi 
havia la llargada i la foscor de la nit.

Les esglésies i els palaus dels poderosos irradiaven una 
llum més encegadora encara perquè contrastava amb la 
negror en què sobrevivia gairebé tothom després del cap-
vespre. 

A. Muñoz MoLina, «Història de la nit», El País,  
14 d’agost de 2010 (Adaptació)

F Quina era la principal obligació de les dones del segle xviii? 
Tenien llibertat per prendre les seves pròpies decisions? 

F Què representa la imatge? Com van vestits els personatges? 
A quin grup social pertanyen?

Doc. 36 El matrimoni, de William Hogarth.

Doc. 37 El paper de les dones en el segle xviii.

DOÑA FRANCISCA.–Haré lo que mi madre me manda y 
me casaré con usted.

DON DIEGO.–¿Y después, Paquita?
DOÑA FRANCISCA.–Después… y mientras me dure la vida, 

seré mujer de bien… Y daré gusto a mi madre.
DON DIEGO.–Y vivirá usted infeliz.
DOÑA FRANCISCA.–Ya lo sé. 
DON DIEGO.–Ve aquí los frutos de la educación. Esto es lo 

que se llama criar bien a una niña: enseñarle a que des-
mienta y oculte las pasiones más inocentes con una pérfida 
disimulación. […] Todo se les permite, menos la sinceridad. 
Con tal que no digan lo que sienten, con tal que finjan 
aborrecer lo que más desean […] ya están bien criadas, y 
se llama excelente educación la que inspira en ellas el temor, 
la astucia y el silencio de un esclavo.

DOÑA FRANCISCA.– […] Eso se exige de nosotras […].
DON DIEGO.– Pues ya ves, Carlos, que es tiempo de pensar 

muy de otra manera.
L. Fernández de Moratín, El sí de las niñas, 1805

Fes una síntesi

23. A partir del que has estudiat en la unitat i d’aquests 
documents, elabora un informe sobre els usos, els 
costums i els models socials del segle xviii europeu. 
Compara aquests models amb els actuals. 
Estructura l’informe en quatre grans apartats:

F Grups i diferències socials.

F Costums i vida quotidiana.

F Imatge personal i indumentària.

F Festes i relacions familiars.

F Com és l’habitatge dels camperols? Quins aspectes posen 
de manifest el nivell econòmic dels seus habitants?

Doc. 34 Família de camperols, d’Adriaen van Ostade.

ACTIVITATS FINALS
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Anàlisi i comentari d’un text històric 

El comentari de textos històrics s’ha de fer seguint un mètode i anotant des de la primera lectura les idees bàsiques. 
No s’han de repetir les paraules del text, sinó comprendre-les i després analitzar-les. 

COM ES FA

Has de distingir cinc fases:

1  Identificar la naturalesa del text 

Els textos es poden classificar segons la forma, el 
contingut i l’origen.

•   Segons la forma  
Els textos poden ser informatius, narratius o jurídics. 
Són textos informatius les cròniques, les notícies, els 
manifestos o els informes; són narratius els relats, les 
memòries, les llegendes, les autobiografies, etc., i són 
jurídics les lleis, els tractats, etc.

•   Segons el contingut  
Poden tractar de política, economia, aspectes culturals, 
socials, jurídics, mèdics, etc.

•   Segons l’origen  
Poden ser fonts primàries (documents d’època) i fonts 
secundàries (textos que analitzen un esdeveniment 
després que tingués lloc). 

2  Estudiar l’autor i el seu moment històric

•   Autor 
Si és una persona, se’n valora la trajectòria i la 
producció; si és un grup, les circumstàncies; i si és 
anònim, les idees expressades.

•   Destinatari 
A qui es dirigeix: a una persona o a un subjecte 
col·lectiu (un grup social, una nació). 

•   Moment històric 
Breu relat de l’època en què es va redactar el text. 

3  Anàlisi interna

En aquesta fase es tracta d’identificar cadascuna de les 
idees, personatges, institucions o tendències que conté el 
text. Hem d’indicar-ne la idea principal i les idees 
secundàries i fer un petit resum del contingut.

4  Anàlisi externa o explicació

En aquesta fase, generalment més extensa, s’han 
d’explicar els antecedents i les conseqüències que giren 
al voltant del text analitzat. És a dir, cal saber el context en 
què es va fer el document. 

5  Síntesi

Hem de fer un petit resum de la influència del text i de 
l’autor en la societat del seu temps o en la seva evolució 
posterior.

Doc. 38 Què és la Il·lustració?

La Il·lustració és la sortida de l’home de la minoria d’edat en què es troba. [...] La 
majoria d’homes, malgrat que la natura els ha alliberat des de fa temps del gui-
atge dels altres, es mantenen gustosament sota aquest guiatge tota la vida a 
causa de la peresa i la covardia. 

Per això als altres els és molt fàcil erigir-se en tutors. És tan còmode, ser 
menor d’edat! [...] Però, en canvi, és possible que els homes s’il·lustrin a ells 
mateixos, sempre que se’ls deixi en llibertat; fins i tot, gairebé és inevitable. 
En efecte, sempre hi haurà homes que pensin per ells mateixos, fins i tot 
entre els tutors instituïts per la massa [...]. 

No obstant això, per a aquesta Il·lustració només s’exigeix llibertat i, per cert, 
la més inofensiva de totes les que duen aquest nom, és a dir, la llibertat de fer 
ús públic de la pròpia raó íntegrament. Però sento exclamar arreu: «no raonis!» 
L’oficial diu: «no raonis, instrueix-te!» El prestador: «no raonis, paga!» El pas-
tor: «no raonis, tingues fe!» [...]

Per tant, si se’ns preguntés si ara vivim en una època il·lustrada, respondríem que 
no, però sí en una època d’Il·lustració. Encara falta molt perquè tots els homes, en 
la seva condició actual, siguin capaços o puguin servir-se bé i amb seguretat del 
propi enteniment, sense recórrer al guiatge d’altres.

I. Kant, Resposta a la pregunta: Què és la Il·lustració?, 1784

FES-HO TU

24. Fes un comentari d’aquest text seguint els passos que t’hem indicat en aquesta pàgina. 

Doc. 39  
Al·legoria de la raó.

 SABER FER Tècniques d’història
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1. Naturalesa del text 
Som davant un text de caràcter informatiu (un tractat 
sobre la monarquia), de contingut polític i, segons 
l’origen, una font primària. 

2. Autor i moment històric 
L’autor és Jacques-Bénigne Bossuet 
(1672-1704), bisbe i escriptor francès. 
La seva vida i la seva obra van estar 
dedicades plenament a servir la cort de 
Lluís XIV, el Rei Sol, símbol de 
l’absolutisme. La seva obra va 
estar dirigida a justificar 
aquesta forma de govern. 

El moment en què Bossuet va 
viure i va escriure la seva 
obra és el de màxim apogeu 
de França i la seva 
monarquia absoluta. 

3. Anàlisi interna 
Idea principal

•   El poder del rei ha de ser  
absolut i sense limitacions.

Idees secundàries

•   Els reis han de tenir el poder d’un déu.

•  Només el rei té dret a rectificar les seves pròpies accions.

•  El rei ha de tenir a les seves mans tota la força coactiva.

•   El rei sempre governarà a favor del seu estat perquè és el 
màxim interessat en la seva grandesa.

4. Anàlisi externa o explicació
Aquest text se situa en un corrent de pensament molt estès a 
l’Europa de l’Antic Règim, però que té l’apogeu al final del segle 

xvii. El punt de partida de Bossuet és la Política d’Aristòtil, perquè 
sosté que «l’home està fet per viure en societat». Però aquesta 

societat ha d’estar dirigida per un poder absolut. Bossuet 
s’inclina per una monarquia sagrada. Afirma amb 

rotunditat que la monarquia és absoluta. Els súbdits han 
d’obeir el rei, encara que sigui un governant injust o 
pagà. Bossuet no accepta el dret de resistència. 
Només accepta la desobediència al príncep si aquest 

ordena alguna cosa contra Déu.

Malgrat el seu absolutisme, Bossuet no defensa 
l’exercici d’un govern arbitrari, sinó que el 
príncep ha d’estar posseït per l’esperit 
cristià de justícia i rectitud. Proposa, a 

més, una monarquia paternal –com 
hem vist en el text analitzat–, el titular 
de la qual actuï limitat i condicionat 
per l’únic «contrapès veritable del 
poder: el temor de Déu».

Bossuet va representar el màxim 
suport teòric de l’absolutisme, 
especialment del regnat de Lluís XIV, i 
les seves idees van ser adoptades 
per altres governants europeus. Al 

contrari que altres teòrics de l’absolutisme, Bossuet va fonamentar 
les seves teories en conceptes religiosos.

5. Síntesi

Aquest text pertany a una obra que va tenir una influència molt 
notable en el pensament polític de l’Europa del segle xviii. 
L’argumentació de Bossuet s’explica no tan sols perquè és fruit 
del seu temps, sinó també per la posició que ocupava en 
l’escala social: preceptor del delfí de França, bisbe, protegit del 
rei, defensor a ultrança de la institució monàrquica i del seu 
caràcter diví. Una unió perfecta entre política i religió, tan 
característica de tota l’Europa de l’Antic Règim.

EXEMPLE RESOLT

Doc. 40 Justificació del poder absolut dels reis. 

Observeu les ordres que surten de la boca del rei i compliu el 
jurament que li heu fet [...]. La paraula del rei és poderosa i 
ningú no pot dir-li: Per què obreu d’aquesta manera? (Eclesi-
astès, 8, 25). Sense aquesta autoritat absoluta, el rei no podria 
ni fer el bé ni reprimir el mal: cal que el seu poder sigui tan 
gran que ningú no pugui escapar-se’n: l’única defensa dels 
particulars contra el poder públic ha de ser la seva innocència. 

Quan el príncep ha jutjat, ja no hi ha cap altre judici. Els judi-
cis sobirans s’atribueixen a Déu mateix. Quan Josafat va es-
tablir jutges per jutjar el poble va dir: No jutgeu en nom dels 
homes, sinó en nom de Déu [...]. Cal obeir els prínceps com a 
la justícia mateixa. Ells són déus i participen d’alguna manera 
de la independència divina. Només Déu pot jutjar els seus 
judicis i les seves persones. 

El príncep pot corregir-se a si mateix si s’adona que ha actu-
at malament, però contra la seva autoritat només hi pot haver 
remei en la seva mateixa autoritat. 

Només al príncep pertany el mandat legítim; per tant, només 
ell té la força coactiva. [...] 

El príncep, pel seu càrrec, és el pare del poble; per la seva 
grandesa està per sobre dels petits interessos; encara més, 
tota la seva grandesa i el seu interès natural consisteixen a fer 
que el poble es mantingui, perquè si desapareix, ell ja no seria 
príncep. Per tant, no hi ha res millor que deixar tot el poder 
de l’estat a aquell que té més interès que ningú en la conser-
vació i en la grandesa del propi estat. 

J. B. Bossuet, La política extreta de les paraules de la Santa  
Escriptura, 1709 (publicació pòstuma)

Doc. 41 Lluís XIV, el Rei Sol. Retrat de Hyacinthe 
Rigaud (1701)
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LA HISTÒRIA EN LA TEVA VIDA Comprendre el present

La pervivència de les monarquies 

La monarquia és la forma de govern més antiga. Les 
primeres monarquies van néixer a l’Orient Pròxim i 
Mitjà. Algunes de les que van sorgir a Europa des-
prés de la descomposició de l’Imperi romà s’han 
mantingut fins als nostres dies, per bé que moltes 

han desaparegut en l’últim segle i mig. A molts paï-
sos del món, com el Regne Unit i Espanya, hi ha mo-
narquies parlamentàries, però també subsisteixen 
monarquies tradicionals en altres estats, com ara 
Swazilàndia.

Doc. 42 Elisabet II a Downing Street. 

La reina Elisabet II ha assistit aquest matí, per primera vegada en els seus 
seixanta anys de regnat, al Consell de Ministres del govern britànic a 
Downing Street. Aquesta assistència abans era habitual, fins que el rei 
Jordi I la va suspendre el 1717, en un gest que subratllava la limitació 
dels poders polítics de la monarquia. La visita d’avui té un significat 
especial perquè suposa la culminació d’un any que ha acabat sent triom-
fal per a Elisabet II. Les festes del jubileu, per celebrar els seixanta anys 
del seu accés el tron, han confirmat la seva extraordinària popularitat i 
també la de la monarquia britànica, que va travessar moments turbulents 
en els anys vuitanta i noranta.

Elisabet II va ser rebuda a les portes de Downing Street pel primer 
ministre, David Cameron, el dotzè que ha governat el país des que la 
reina va accedir al tron. La reina no exerceix poders polítics, no obstant 
això, té dret a ser consultada, a incentivar el Govern i a oferir-li consell. 
I té, sobretot, la prerrogativa de triar o confirmar el primer ministre. 
Encara que en circumstàncies normals aquesta prerrogativa sol quedar 
reduïda al no-res, en un país en què el sistema electoral tendeix a pro-
duir grans majories absolutes a la Cambra dels Comuns, Elisabet II ha 
tingut l’oportunitat d’utilitzar-la dues vegades en què els resultats elec-
torals no van ser clars: el 1957 va oferir les claus de Downing Street al 
conservador Harold Macmillan i el 1963 al també conservador Alec 
Douglas-Home.

W. Oppenheimer, El País, 19 de desembre de 2012 (Adaptació)

Doc. 43 El rei de Swazilàndia, un Sol que brilla menys? 

El rei Mswati de Swazilàndia, amb una fortuna personal estimada en més 
de 100 milions de dòlars, ha estat classificat per la revista Forbes com un 
dels monarques més rics del món. No obstant això, el regne s’enfronta en 
la ruïna derivada, en part, de la recessió econòmica mundial. 

Molts activistes dins del regne desitgen posar fi al seu poder absolut i a la 
prohibició dels partits polítics. A l’exterior, els mitjans de comunicació no 
deixen de censurar el monarca. Per a Sam Mkhombe, secretari privat del 
rei fins al 2011, la imatge que dóna la premsa estrangera del monarca és 
injusta. «El rei és molt important per a la nació perquè ell és el seu símbol 
d’unitat i la seva identitat», va dir a la BBC. «La gent estima el seu rei i creu 
que és un regal de Déu totpoderós». Segons ell, els ciutadans «normalment 
es refereixen al rei com el Sol que brilla sobre la terra». 

La crítica de la monarquia per part del moviment prodemocràcia no es pot 
menystenir. Hlatshwayo, un empresari a l’exili a Sud-àfrica, reconeix que 
la gent està començant a perdre la fe en el rei. Hlatshwayo emfatitza que 
els dies de culte al rei com un líder diví són comptats i que només és qües-
tió de temps que hagi de renunciar al seu poder absolut i permetre la de-
mocràcia.

BBC, 22 d’abril de 2012 (Adaptació)
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ACTIVITATS

25. Quin tipus de monarquia hi ha al Regne Unit? Quines 

prerrogatives especials té el monarca britànic?

26. Quin tipus de monarquia hi ha a Swazilàndia? És 

acceptat aquest règim polític per tota la població? 

27. Per què creus que hi ha la creença que la monarquia és 

una institució fonamentalment europea?

28. Dibuixa un mapa on figurin els noms dels principals 

estats que tenen una monarquia com a forma de 

govern i els dels estats en què la monarquia va ser 

abolida a partir de mitjan segle xix. Comenta les 

diferències.

29. En quin segle van desaparèixer més monarquies? Per 

què creus que va passar?

30. Què fa que la institució monàrquica es mantingui encara 

avui dia com a forma de govern? Quins canvis ha hagut 

de fer per ser acceptada?

La Casa del Rei d’Espanya 
www.casareal.es/ES/Paginas/home.aspx 

La monarquia hispànica  
www.cervantesvirtual.com/bib/historia/monarquia/

La Casa Imperial del Japó  
www.kunaicho.go.jp/eindex.html

La monarquia britànica  
www.royal.gov.uk/

Informació sobre el tema

Doc. 44 Monarquies abolides des del segle xix. 

413327u1p31h1

1922-1923
1945
1946
1947
1953
1955
1957
1958
1961
1962
1964
1966
1968
1969

1973-1974
1975
1979
2008

1848
1889
1893
1910

1911-1912
1917
1918

França
Brasil
Hawaii (annexionada als EUA el 1898)
Corea (annexionada pel Japó), Portugal
Xina
Rússia
Alemanya i Àustria-Hongria, Montenegro (annexada
per Iugoslàvia)

Iugoslàvia
Albània (rei exiliat el 1939), Itàlia i Bulgària
Romania
Egipte
Vietnam
Tunísia
Iraq
Rwanda
Iemen
Zanzíbar
Burundi
Illes Maldives
Líbia
Afganistan, Grècia (rei exiliat des del 1967)
Etiòpia (emperador deposat el 1974), Laos
Iran
Nepal

Turquia (� de l’Imperi otomà)

Doc. 45 Les principals monarquies en el món  
actual. 

Els vint-i-vuit països que tenen una monarquia com a 
forma de govern representen, en conjunt, el 7,6  % de la 
població mundial (7.028 milions d’habitants).

País
Monarca i any d’inici 

del regnat

Població  
el 2012  

(en milions)

Commonwealth* Elisabet II (1952) 141,7

Japó Akihito (1989) 126,4

Tailàndia 
Bhumibol Adulyadej  
(1946)

69,8

Espanya Felip VI (2014) 46,7

Marroc Mohàmmed VI (1999) 32,6

Aràbia Saudita Abdul·lah (2005) 28,7

Països Baixos Guillem (2013) 16,7

Cambodja Norodom Sihamoni (2004) 14,4

Bèlgica Felip (2013) 10,7

Suècia Carles XVI Gustau (1973) 9,4

Jordània Abdul·lah II (1999) 6,4

Dinamarca Margarida II (1972) 5,6

Noruega Harald V (1991) 4,9

Resta de monarquies (15 estats) 19,8

Total de totes les monarquies (28) 533,8

* La Commonwealth és una associació voluntària de més de 
cinquanta països independents, la majoria dels quals estan sota 
domini britànic. Dels països de la Commonwealth, setze són 
coneguts com a «regnes»; uns reconeixen la reina Elisabet II com 
a sobirana, mentre que uns altres tenen un monarca propi o estan 
lliures de filiació monàrquica.

Doc. 46 Cerimònia d’investidura del rei Guillem Alexandre 
dels Països Baixos (30 d’abril de 2013). 
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