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ESO

Història

Unitat

Lectura inicial

Saber

Saber fer

• La història i el treball de l’historiador
• Les edats de la història

• Elaborar una línia
del temps
• Interpretar un mapa
històric

Com van
ser les corts
il·lustrades?

1. L’Antic Règim
2. Les formes de govern al començament del segle xviii
3. La Il·lustració i la crítica de l’Antic Règim
4. La guerra de Successió
5. El despotisme il·lustrat a Espanya
6. El segle xviii a la Comunitat Valenciana

• Interpretar la piràmide
social de l’Antic Règim
• Obtindre informació
històrica d’un poema
popular

Per què el 14
de juliol és
la festa
nacional
de França?

1. La Revolució Americana
2. El començament de la Revolució Francesa
3. La radicalització de la Revolució
4. L’Europa napoleònica
5. La Restauració
6. Noves onades revolucionàries (1820-1848)
7. Els nacionalismes. La unificació d’Itàlia
8. La unificació d’Alemanya

• Interpretar una
caricatura del Congrés
de Viena
• Interpretar les
revolucions a través
de la pintura

• Verdi i la
unificació italiana

Va ser realment
revolucionària,
la màquina de
vapor?

1. L’origen de la revolució industrial
2. La primera revolució industrial
3. La revolució dels transports
4. La segona revolució industrial
5. L’expansió de la revolució industrial
6. Els efectes de la industrialització en la població
7. La societat de classes. Les classes altes
8. Les classes mitjanes i baixes
9. El naixement del moviment obrer

• Analitzar l’impacte
del ferrocarril
• Analitzar les migracions
del segle xix
• Comparar formes de
vida a través de la
pintura
• Comparar les ideologies
marxista i anarquista

• Canvis
en els transports

Va ser Goya
un cronista
del seu temps?

1. La guerra de la Independència (1808-1814)
2. Les corts de Cadis
3. El regnat de Ferran VII (1814-1833)
4. La independència de les colònies
hispanoamericanes
5. Isabel II i la construcció de l’estat liberal
(1833-1868)
6. El Sexenni Democràtic (1868-1874)
7. La Restauració
8. La Comunitat Valenciana en el segle xix
9. La revolució industrial a Espanya
10. Les transformacions socials
11. Canvis socioeconòmics i regionalisme valencià

• Interpretar un
organigrama
• Analitzar el procés
d’industrialització a les
terres valencianes

• El Cadis
de les corts
• Ramon Cabrera

Com era la vida
a les trinxeres?

1. Les grans potències en la segona meitat
del segle xix
2. Els factors de l’imperialisme
3. Els grans imperis colonials
4. L’administració colonial i els seus efectes
5. L’origen de la Primera Guerra Mundial
6. L’evolució de la guerra
7. Les conseqüències de la Primera Guerra Mundial
8. Els orígens de la Revolució Russa
9. Les revolucions de 1917 i la guerra civil a Rússia

• Interpretar una
caricatura sobre el
colonialisme
• Analitzar els canvis
territorials després de la
Primera Guerra Mundial
• Interpretar cartells
de propaganda política

Van ser bojos
i feliços, els
anys vint?

1. La fràgil recuperació dels anys vint
2. La Gran Depressió dels anys trenta
3. L’ascens dels totalitarismes
4. La Itàlia feixista
5. Els orígens del nazisme
6. L’Alemanya nazi: un règim totalitari
7. La formació de l’URSS (1922-1929)
8. La dictadura de Stalin (1929-1953)

• Obtindre informació
històrica d’una novel·la
• Analitzar la formació
de l’URSS

Introducció
a la història
8
1

 La crisi de
l’Antic Règim

14
2

 Revolucions liberals
i nacionalismes

38
3

 La revolució
industrial i els
canvis socials

62
4

 Espanya i la
Comunitat
Valenciana
en el segle xix

92
5

 Imperialisme,
guerra i revolució

124
6

 El món
d’entreguerres

154

2

Saber més

• Adolf Hitler
• La vida
en un kolkhoz

Descobreix

Tasca final

Maneres de pensar

Compromesos

Treball cooperatiu

• L’Enciclopèdia,
mitjà de difusió
de la Il·lustració
• Goya, un gran retratista
• La Il·lustració valenciana
• La vida en la cort
dels Borbó

• Tècnica. Comparar
el pensament
dels il·lustrats
• Un cas. Què deia
la premsa en el segle XVIII?

Anàlisi científica.
Acompanyà a la Il·lustració
una revolució científica?

El llegat de l’època
de la Il·lustració

Un recorregut pel Madrid
de Carles III

• Els símbols
de la Revolució

• Tècnica. Interpretar
la Declaració de Drets de
l’Home i del Ciutadà
• Un cas. La primavera
àrab, una nova «Revolució
Francesa»?

Anàlisi científica. Quin
paper tingueren les dones
en la Revolució Francesa?

El llegat de les revolucions
i els nacionalismes

Un itinerari pel París
de la Revolució

• Les primeres
fàbriques tèxtils
• Les ciutats industrials

• Tècnica. Analitzar
la revolució industrial
a través de novel·les
• Un cas. La revolució
industrial en la vida
quotidiana

Anàlisi ètica i moral.
En quines condicions
treballaven les dones
i els infants?

El llegat de les revolucions
industrials

Debat sobre la finalitat
de les exposicions universals

• Tècnica. Analitzar la
història d’Espanya a través
de caricatures

Anàlisi científica.
La revolució industrial
a Espanya, èxit o fracàs?

El llegat del segle xix
a Espanya

Lectura de Bearn

• La vida en la rereguarda

• Tècnica. Analitzar
la colonització d’Àfrica
a través de mapes

Anàlisi ètica i moral. Com
van viure la Gran Guerra els
protagonistes?

El llegat de l’imperialisme,
la Gran Guerra i la Revolució
Russa

Debat sobre l’abast
de la Gran Guerra

• La lluita
pels drets
de la dona
• Repressió
i propaganda

• Un cas. L’avanç
de l’extrema dreta
a Europa

Anàlisi científica. Són
fiables, totes les fotografies?

El llegat del període
d’entreguerres

L’anàlisi d’una pel·lícula:
El gran dictador

• Els arxius espanyols
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Unitat
7

 La Segona Guerra
Mundial

Lectura inicial

Saber

Saber fer

Saber més

Estigué
la ciència
al servei
de les armes?

1. Les causes i el detonant de la guerra
2. L’ofensiva de l’Eix (1939-1941)
3. La victòria aliada (1942-1945)
4. L’Holocaust
5. L’organització de la pau
6. Les conseqüències de la guerra

• Analitzar els canvis
territorials després
de la Segona Guerra
Mundial

• Winston Churchill
• Llocs de memòria
de l’Holocaust

Per què
el Guernica
s’ha convertit
en un símbol?

1. El desastre del 98
2. La crisi de la Restauració (1902-1931)
3. La crisi de la Restauració a la Comunitat Valenciana
4. El triomf de la República i el Bienni Reformista
(1931-1933)
5. El Bienni Conservador i el Front Popular (1933-1936)
6. La Guerra Civil
7. La vida quotidiana durant la guerra
8. Les conseqüències de la Guerra Civil
9. La Segona República i la Guerra Civil
a la Comunitat Valenciana

• Analitzar el paper de la
premsa en la crisi del 98
• Analitzar la Guerra Civil
a través de mapes i un
eix cronològic

• La Setmana
Tràgica
• Les milicianes

Per què
la guerra del
Vietnam va fer
estremir
el món?

1. La gènesi de la Guerra Freda
2. Els blocs de la Guerra Freda
3. Dels inicis a la coexistència pacífica (1947-1953)
4. De la coexistència pacífica a la crisi dels míssils
(1953-1962)
5. De la màxima tensió a la crisi (1963-1973)
6. El rebrot i el final de la Guerra Freda (1973-1991)

• Interpretar una
caricatura sobre
la Guerra Freda
• Analitzar la divisió
del món en blocs

Qui va defensar
la resistència
pacífica?

1. La descolonització
2. La descolonització d’Àsia i Oceania
3. L’Orient Pròxim
4. La descolonització d’Àfrica
5. El naixement del Tercer Món

• Interpretar una
caricatura sobre la
descolonització

• El conflicte
del Caixmir
• Protagonistes de
la descolonització
africana

Podem
viure sense
les noves
tecnologies
en un món
globalitzat?

1. L’Europa occidental: democràcia i canvi social
2. La Unió Europea, una iniciativa original
3. 
Els Estats Units, una gran potència
4. L’Europa de l’Est: l’URSS i les democràcies populars
5. 
La desaparició del bloc comunista
6. El desenvolupament de l’Àsia oriental
7. Tensions i conflictes a l’Amèrica Llatina
8. Tensions i conflictes a Àsia i Àfrica
9. Les potències emergents en el segle xxi
10. El món islàmic, un espai en tensió
11. El món actual, un món globalitzat
12. Reptes i problemes del segle xxi

• Comparar el mapa
d’Europa en 1988 amb
el mapa de l’Europa
actual
• Analitzar un gràfic
sobre la procedència
dels refugiats

• El miracle
econòmic
alemany
• L’EFTA
• Els populismes
llatinoamericans
• El Fòrum Social
Mundial

Què va ser el
desenvolupisme?

1. Els primers anys del franquisme (1939-1949)
2. Consolidació del règim i desenvolupisme
(1950-1973)
3. El final de la dictadura (1973-1975)
4. La dictadura franquista a la Comunitat Valenciana
5. Una transició sense ruptura
6. La Constitució de 1978 i l’estat
de les autonomies
7. Els governs del PSOE (1982-1996)
8. L’alternança PP-PSOE (1996-2015)
9. Canvis econòmics i socials en l’Espanya
democràtica
10. Transició i democràcia a la Comunitat Valenciana

• Analitzar el creixement
econòmic per mitjà
de gràfics
• Analitzar l’organització
territorial d’Espanya
• Comparar gràfics
electorals

• La resistència
dels maquis
• Un nivell
educatiu més alt

180
8

 Espanya i la
Comunitat
Valenciana:
de la crisi del 98
a la Guerra Civil

204
9

 La Guerra Freda

234
10  La

descolonització
i el Tercer Món

256
11  El

món des de 1945
fins a l’actualitat

274
12  Espanya

i la
Comunitat
Valenciana:
de la dictadura
a la democràcia

310
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Projecte TIC

338

Banc de textos
històrics		

342

Glossari		

348

Elaborar un catàleg amb les fotos clau del segle xx

Descobreix

Tasca final

Maneres de pensar

Compromesos

Treball cooperatiu

• Col·laboracionisme
i resistència
en la guerra
• Els judicis
de Nuremberg

• Tècnica. Analitzar unes
memòries: El diari d’Anne
Frank
• Un cas.
Els desplaçaments
de població provocats
per les guerres

• Anàlisi ètica i moral.
Tingueren justificació,
les bombes d’Hiroshima
i Nagasaki?

El llegat de la Segona Guerra
Mundial

Un debat sobre la memòria
històrica de la Segona Guerra
Mundial

• El paper de la dona en
els temps de la Segona
República
• Guerra i protecció
del patrimoni
• Els xiquets
de la guerra

• Tècnica. Analitzar la
Guerra Civil a través de
les cançons
• Un cas. La revolució
educativa de la Segona
República

• Anàlisi científica. Per
què bombardejaren
Gernika?

El llegat del primer terç
del segle xx espanyol

Una exposició de cartells
de la Guerra Civil

El llegat de la Guerra Freda

Una investigació sobre
la cursa espacial

• La cursa
d’armaments
en la Guerra Freda

• Sud-àfrica:
de l’apartheid
a la democràcia

• Anàlisi ètica i moral.
Com viu la dona al món
menys desenvolupat?

El llegat de la descolonització

Un informe sobre
colonialisme i
subdesenvolupament

• Els símbols
de la UE
• La revolució
de la dona
• La Cuba castrista

• Anàlisi científica.
Com s’ha produït la crisi
econòmica de 2007?

El llegat del nostre món

Una anàlisi de la influència
de la globalització en la vida
diària

El llegat del franquisme
i la transició

Un vídeo sobre l’Espanya
actual

• La vida quotidiana
en el franquisme

• Tècnica. Analitzar la
Constitució de 1978

5

Esquema del llibre
• Pàgina doble inicial: presentació de la unitat
i desenvolupament de la COMPETÈNCIA LECTORA.

Sabies que…?

6

Els anys vint només van ser feliços en alguns països. Mentre els Estats Units vivien
una etapa de prosperitat, a Itàlia, Àustria, França i Alemanya moltes persones
tenien greus dificultats econòmiques.

El món d’entreguerres

SABER
• L’economia al començament
del segle XX. La Gran Depressió.

S’hi especifiquen els continguts (Saber i Saber fer)
de la unitat. Aquesta s’inicia amb una gran infografia i una pregunta
motivadora (Ens fem preguntes), la resposta de la qual es guia
en la secció Interpreta la imatge. L’apartat Com ho sabem?
fa referència a les fonts que utilitzen els historiadors.

ENS FEM PREGUNTES. Van

ser bojos i feliços,

La ràdio

La publicitat

Els electrodomèstics

Es va convertir en un element habitual
a les cases, ja que proporcionava
entreteniment i informació.

El consum va ser promogut per la publicitat
i les vendes a terminis.

La rentadora, l’aspiradora…
van fer menys dures algunes
faenes de casa.

els anys vint?

• Els totalitarismes: feixisme
i nazisme.

Ventilador

La dècada de 1920 va ser una etapa de prosperitat
econòmica en alguns països, com els Estats Units.
Aparegué la societat de consum: popularització de
l’automòbil, nous electrodomèstics, noves formes
de diversió, com el cine, el futbol, el jazz o el
xarleston, i la liberalització dels costums.
Aquest optimisme davant la vida acabà bruscament
amb la crisi de 1929.

• La formació de l’URSS
i l’estalinisme.
SABER FER
• Obtindre informació històrica
d’una novel·la.
• Analitzar i comparar mapes
i fotografies.

Rentadora
El cine
Fou un dels espectacles principals
en els anys vint. Actors com Greta Garbo
o Rodolfo Valentino es convertiren
en autèntics mites.

• Reflexionar sobre l’avanç
de les ideologies extremistes
en l’actualitat.

Torradora

• Analitzar El gran dictador.

El xarleston
Era un ball de moviments ràpids que
reflectia l’alegria de viure dels anys vint.

Els gàngsters
La llei seca propicià l’aparició
del contraban de licor i les sales
il·legals de joc i beguda,
controlades per les diverses
«famílies» del crim organitzat.

Aspiradora

INTERPRETA LA IMATGE
• Descriu les imatges.

• Quina visió donen els anuncis
actuals de la vida quotidiana?

El jazz

• Hi ha algun aspecte dels anys vint
que haja tingut repercussions fins
a l’actualitat? Quin?

• Pàgines de continguts: SABER i SABER FER com
un tot integrat.

El període d’entreguerres
va ser l’època daurada del jazz,
que combinava ritmes
afroamericans i europeus.

La llei seca

L’automòbil

Aprovada en 1919, prohibia
l’elaboració, venda i consum de
begudes alcohòliques als Estats Units.

Era un símbol de prosperitat,
alhora que facilitava la vida laboral
i privada.
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Mar
del Nord

3 LLOMBARDIA-VENÈCIA

y territorios gobernados
CanvisFrancia
territorials
directamente desde Francia
Adquisicions
d’Àustria por la
gobernados
Territorios
Adquisicions
de Dinamarca
familia
de Napoleón
Bonaparte

4 PARMA

Adquisicions
Rússia
Otros
Estadosde
independientes

6 TOSCANA

TEXTOS HISTÒRICS FONAMENTALS

La tornada a l’Antic Règim

La ideologia de la Restauració

Després de la derrota de Napoleó, es va iniciar a Europa una època de
reacció anomenada Restauració caracteritzada per:

Helgoland (RU)

OCEÀ
ATLÀNTIC

RE G N E

E

F

A

• Quins personatges ixen
en la imatge?
• Què hi ha damunt de la
taula? Què tracta de fer
cada personatge?

G

• Per què Talleyrand està davall
de la taula? Què pretén?

Les competències es treballen en totes les activitats.
Els continguts fonamentals de la pàgina doble es recullen
en les Claus per a estudiar, que acaben en una activitat,
Pensa, que requereix una reflexió profunda.

• Quin és el significat de la
caricatura?

11. El pastís dels reis (1815). Francesc I, emperador d’Àustria (A). Frederic
Guillem III, rei de Prússia (B). Alexandre I, tsar de Rússia (C). Jordi IV, rei
del Regne Unit (D). Joachim Murat, rei de Nàpols (E). Napoleó i el seu fill (F).
Talleyrand, ministre francés, amb un retrat de Lluís XVIII de França (G).

RE
PO GNE
RT
UG DE
AL

P E
R I

Canàries
Malta
(RU)

12. EUROPA DESPRÉS DEL CONGRÉS DE VIENA (1815)

Les aliances internacionals
contra la Revolució

750679_02_p07_congreso_viena
7

INTERPRETA EL MAPA.

• Compara aquest mapa amb el mapa de
l’imperi napoleònic. Què ha passat?

Les potències europees tractaren de consolidar la
Restauració mitjançant una sèrie d’aliances. Aquestes
donaren lloc a la formació de dos blocs diferents:

• Quins territoris es van annexionar Rússia
i Àustria?

CLAUS PER A ESTUDIAR
• Enumera els principis ideològics de la
Restauració.

• La Quàdruple Aliança, formada pel Regne Unit,
Àustria, Prússia i Rússia. L’any 1818 s’hi incorporà
França i així es va convertir en la Quíntuple Aliança. Tenia un caràcter militar i els països signants
es comprometeren a mantindre Lluís XVIII en el
tron de França i a defensar l’ordre creat en el Congrés de Viena.

• Defineix: Quàdruple Aliança, Santa Aliança, Congrés
de Viena.
PENSA. Creus que era possible restaurar a Europa
l’Antic Règim en 1814? Per què?

48

49

ES0000000045664 757134_Unidad02_51048.indd 48-49
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un resum semblant sobre les unificacions d’Itàlia i Alemanya.

ETAPA

• Activitats finals: una forma pràctica d’APRENDRE
A APRENDRE.

El govern

La societat

17 Observa l’esquema. Explica com s’organitzava

18 Observa les caricatures dels tres estaments abans (A)

el govern dels Estats Units segons la constitució
de 1787.

LA REVOLUCIÓ FRANCESA
CRONOLOGIA

ESDEVENIMENTS PRINCIPALS

Estats Generals

…

…

Assemblea Nacional

…

…

Assemblea Constituent

…

…

Assemblea Legislativa

…

…

Convenció girondina

…

…

Convenció jacobina

…

…

Directori

…

…

PODER
LEGISLATIU

PODER
JUDICIAL

PODER
EXECUTIU
controla

controla

Congrés:
cambra de
representants
i senat

President
Secretaris
Governadors de
cada estat

Òrgans
legislatius de
cada estat

. Legislació
· Pressupostos
· Critica l’acció

· Labor

governativa

i després (B) de la Revolució Francesa. Descriu-les
i explica’n el significat.
A

Tribunal
suprem
Jutges

· Jutja

l’incompliment
de les lleis.

Causes i conseqüències

del govern.

19 Explica les causes i conseqüències d’aquests fets.

elecció directa

• Congrés de Viena

elecció indirecta

• Presa de la Bastilla

Conceptes

12 Ordena cronològicament aquests esdeveniments.

15 Explica el significat d’aquests termes.

Després, situa’ls en una línia del temps.
• Declaració d’Independència dels Estats Units

• Convenció

• Nacionalisme

• Santa Aliança

• Congrés de Viena

• Unificació d’Alemanya

1700

[…] Tots els homes són per naturalesa igualment
lliures […] i tenen certs drets inherents, dels quals
[…] no poden ser privats […], la vida i la llibertat,
junt amb els mitjans d’adquirir i posseir propietats,
i la cerca i l’obtenció de la felicitat […].

1900

Els protagonistes

• George Washington

• Robespierre

• Napoleó

• Garibaldi

12 de juny de 1776

• On està Virgínia? De quin país depenia en 1776?
• Quins fets precediren aquesta Declaració?

de l’imperi napoleònic en 1812. Anomena cinc països
actuals que en formaren part.

L’apartat Compromesos reflexiona sobre l’herència del passat.

• Què és la Declaració Universal
dels Drets Humans? Quan es
va redactar?

21. Assemblea Nacional francesa.

• Quin és el primer article d’aquesta Declaració? Aquest principi
és compatible amb l’Antic Règim? Explica per què.

• El naixement de nous estats
que han arribat fins a
l’actualitat: Itàlia, Alemanya,
Bèlgica o Grècia.

L’espai
14 Marca en un mapa polític recent d’Europa els límits

21 Els drets individuals.

• Les declaracions de drets de
les persones. La primera de la
història es redactà en 1776 als
Estats Units.

[…] Els poders legislatiu i executiu de l’estat han de
ser separats i diferents del judicial […].

750679_02_p11_Linea_tiempo_muda
• Bismarck

• Metternich

• Esbrina quan i en quin país
votaren les dones per primera
vegada en unes eleccions.

• La ideologia liberal: la defensa
de la igualtat jurídica de les
persones, la separació dels
poders, el sufragi... Aquests
principis regeixen l’organització
política dels estats democràtics
actuals.

[…] Tot poder resideix en el poble […], els magistrats en són els administradors […].

13 Explica per què destacaren aquests personatges.

• Investiga i explica quina forma de
govern hi ha a França en l’actualitat
i com es reparteixen els poders de
l’estat. Hi veus alguna semblança
amb els èxits de la Revolució
Francesa?

• Les constitucions com a lleis
fonamentals dels estats
democràtics.

Declaració de Drets de Virgínia

• Accés al tron francés de Lluís Felip d’Orleans

20 USA LES TIC. Liberalisme polític.

L’herència política i social
d’aquesta època és molt àmplia.
Entre altres fites, podem citar
aquestes:

16 Llig aquest text i respon.

• Unificació d’Itàlia

Les activitats es classifiquen en categories per facilitar-ne la
comprensió. S’expressa gràficament el nivell de dificultat de cada
activitat: bàsic, avançat, excel·lent.

El llegat de les revolucions i els nacionalismes

Textos

• Proclamació de la Primera República francesa

• Revolucions de 1848

COMPROMESOS
750679_02_p12_esquema_EEUU

El temps

• Coronació de Napoleó com a emperador

B

controla

CIUTADANS DE LA UNIÓ

Inclouen sempre una activitat resum de les idees principals.

22 Nous estats.

• Observa un mapamundi polític actual. Quins estats, dels que
sorgiren en l’època de les revolucions liberals, continuen
existint en l’actualitat?

• Quins drets es reconeixen en aquest text?

56
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COMPETÈNCIA SOCIAL

APLICA UNA TÈCNICA. Analitzar unes memòries: El diari d’Anne Frank

Els conflictes armats solen causar desplaçaments
massius de població. En la Segona Guerra Mundial,
uns es produïren com a conseqüència de l’ocupació nazi,
mentre que altres tingueren lloc just al final del conflicte,
després de l’alliberament de presoners de guerra o pels
acords establits en els tractats de pau.

22 Busca informació sobre Anne

20 de juny de 1942
Després de 1940 la bona època acabaria ràpidament: primer de tot
la guerra, la capitulació i la invasió dels alemanys que ens portarien
a la misèria. Disposició rere disposició contra els jueus. Els jueus eren
obligats a portar l’estrella, a cedir les seues bicicletes. Prohibició dels
jueus de pujar a un tramvia, de conduir un cotxe. Obligació per als
jueus de fer les compres exclusivament als establiments marcats amb
el rètol de «negoci jueu», i de quinze a dèsset hores solament. Prohibició per als jueus d’eixir després de les huit del vespre, ni tan sols
als seus jardins, o encara d’estar-se a casa dels amics. Prohibició per
als jueus d’exercitar-se en qualsevol esport públic: prohibit l’accés a
la piscina, al camp de tenis i d’hoquei o a altres llocs d’entrenament.
Prohibició per als jueus de freqüentar els cristians. Obligació per als
jueus d’anar a escoles jueves, i moltes altres restriccions semblants.
Així transcorrien els nostres dies: que si això no ho podíem fer, que
si allò tampoc. […]
8 de juliol de 1942
Des del matí del diumenge fins ara sembla que hagen passat anys.
[…] A les tres de la vesprada algú va tocar a la porta. […] Al cap d’una
estona aparegué Margot tota alterada per la porta de la cuina.
–Ha arribat una citació de la SS per al pare –murmurà–. La mare
ja ha eixit cap a casa de Van Daan (Van Daan és un amic i soci del
MANERES DE PENSAR
pare).
Em vaig espantar moltíssim. Una citació! Tothom sap què significa
això. Em van vindre al cap camps de concentració i cel·les solitàries.
ÈTICA
I MORAL.
Com viu
Que potser podíem ANÀLISI
permetre que
al pare
se l’endugueren
a aquests
la dona al món menys desenvolupat?
llocs?

Frank.
• Per què la família Frank abandonà
Alemanya i es va instal·lar a
Amsterdam?

• Com va morir Anne Frank?

Al meu llit abrigada, em sent menys que res quan pense en les amiINDICADOR
HOMES
DONES
gues que més estimava, arrancades
de les seues cases
[…].
Taxa d’escolarització
en educació primària (%)
200
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79,7

DE XIQUETES

Alumnes que acaben
l’educació primària (%)

72

66,1

Analfabets (%)

31,3

47,6

Parts atesos per personal
qualificat (%)

…

48,8

Mortalitat materna (dones per
cada 100.000 nascuts vius)

…

560

FONT: Banc Mundial, 2016.

Etiòpia

91,4

Guinea Bissau

48,1

Costa d’Ivori

89,3

Ghana

48

Uganda

85,5

47
46,7

Nepal

45,4

Pobles bàltics

26 Compara els desplaçaments

de població durant
la Segona Guerra Mundial

La descolonització i el Tercer Món 10
• Esbrina què signifiquen
les sigles d’ACNUR. A quin
organisme internacional

• Per què els conflictes bèl·lics
solen originar desplaçaments
massius de persones?
Consideres que són
desplaçaments forçosos
o voluntaris?

[…] En els últims cinc anys han esclatat o s’han reactivat almenys 15 conflictes: huit a Àfrica (Costa d’Ivori, la República Centreafricana, Mali, Líbia,
el nord-est de Nigèria, el Sudan del Sud i Burundi); tres a l’Orient Mitjà
(Síria, l’Iraq i el Iemen); unOaCEuropa
(Ucraïna) i tres a Àsia (el Kirguizistan,
EÀ
diverses regions de Myanmar i el Pakistan).
PA CÍFIC

• Com penses que ha d’actuar
la comunitat internacional
davant un fort increment
dels desplaçaments
de població? Per què?

Informe d’ACNUR, 18 de juny de 2015

OCEÀ

TREBALLADORES

60,4

Togo

Polonesos
Txecs

[…] «És terrible que, d’una banda, cada vegada hi haja més impunitat per
a aquells que provoquen els conflictes i que, de l’altra, la comunitat internacional semble totalment incapaç de treballar de manera conjunta per
posar fi a les guerres i per construir i preservar la pau». [Declaracions de
l’Alt Comissionat de les Nacions Unides].

Camerun

Níger

Alemanys
Soviètics

La xifra de refugiats més elevada s’ha registrat des de la primeria de 2011,
pertany? Quan es creà?
quan esclatà la guerra
que ha generat
major moviment de ipoUna Síria,
informe
sobreel colonialisme
subdesenvolupament
Quina funció té?
blació en tot el món. L’any 2014, cada dia una mitjana de 42.500 persones
La major part
dels païsosd’asil
subdesenvolupats
van
ser colònies d’algun •dels
imperis
europeus.
Quants
desplaçats
hi Per això,
es convertiren en refugiades,
sol·licitants
o desplaçades
internes,
colonització
és un dels en
factors
que quatre
explica el
seu Gloendarreriment, tot ihagué
que laaproximadament
situació varia segons
els casos.
això significa que la la
xifra
s’ha quadruplicat
tan sols
anys.
en
balment, una de cada 122 persones és ara refugiada, desplaçada interna
la Segona Guerra Mundial?
ÍNDEX
DE DESENVOLUPAMENT
o sol·licitant d’asil. Si23.
totes
aquestes
persones formaren HUMÀ
un sol país, aquest
Quants n’hi ha hagut en 2014,
seria el 24é estat amb més població del món.
segons ACNUR?

• Anima’t a llegir el diari complet.
21. TREBALL INFANTIL FEMENÍ
22. DONES AMB TREBALLS
Com acaba? Per què no continua?
DE 7 A 14 ANYS
VULNERABLES
• És un testimoni objectiu
% RESPECTE
% DEL TOTAL
o intimista? Quin
interés té com
PAÍS
AL TOTAL
PAÍS
DE DONES
a font històrica?

75

Països «alliberats» per l’exèrcit soviètic

Desplaçaments de població

en el nombre de persones
que s’han
vist forçades a fugir de casa seua. En
TREBALL
COOPERATIU
concret, al final de 2014, un total de 59,5 milions de persones s’han convertit en desplaçades forçoses […].

• Quina notícia rep la família
d’Anne? Com decideix actuar
davant la notícia?

• Per què creus que en
una situació tan dramàtica,
amagada amb la família i amb
l’amenaça permanent de ser
descoberta, els pensaments
d’Anne van dirigits als éssers
estimats caiguts sota el poder
19. Dones venent en un mercat a Gàmbia.
nazi?

GRÈCIA

750679_07_11_Movimientos
de poblacion
i els actuals.
El nou informe anual d’ACNUR Tendències globals mostra un fort augment

24 Dóna la teua opinió.

parthabitació,
d’elles no va
mai a em
escola
o l’abandona
edats
Una vegada a la nostra
Margot
confessà
que la acitació
primerenques
per ajudar
la família
enespantar
les faenes
no anava adreçada al
pare sinó a ella.
De nou
em vaig
moldomèstiques,
atendretéels
germans
o treballar.
tíssim i em vaig posar
a plorar. Margot
setze
anys. menuts
De manera
que
Generalment,
tenen
fills
en l’adolescència
es volen emportar xiques
soles tan
joves
com
ella… Però per sort no
o preadolescència
i moltes
per complicacions
hi aniria, ho havia dit
la mare, i supose
que amoren
això s’havia
referit el
derivades
part. el
Tanmateix,
el paper de la dona
pare quan conversava
amb midel
sobre
fet d’amagar-nos.

Ruanda

84,4

Bhutan

67,5

Azerbaidjan

62,1

–Què és el que més t’agrada fer? El que més
m’agrada fer és cantar. […]
–Quin és el teu desig més gran? M’agradaria tindre unes sabates de veritat. De moment tinc, com
tota la meua família, només unes xancles. […]
–Què t’agradaria canviar dels teus pares? Amb
els meus pares no hi ha cap problema, som huit
xiquets i el pare també ens envia a nosaltres, a les
xiquetes, a l’escola. […] Però m’agradaria que foren
un poc més rics. […]
–Si tingueres prou diners, què et compraries? Un
tros de tela per a […] vestir-me.
–Si tingueres una caixa forta, què hi guardaries?
Diners.
B. SCHNIPPENKOETTER, Els infants responen, 2009
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IDH per països
Baix (0-0,549)
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Molt alt (més de 0,799)
Sense dades

Desitjos d’una xiqueta de Benín

M ar
Neg r e
BULGÀRIA

Ma r
M ed it er ra n i

El desplaçament per guerres i persecució arriba
al nivell més alt mai no registrat

• Quines mesures de segregació
relata Anne que sofriren els jueus
sota el domini nazi?

ROMANIA

ALBÀNIA

26. DESPLAÇAMENTS DE POBLACIÓ
EN LA SEGONA GUERRA MUNDIAL

• En quina data tenen lloc els fets?
• Quina era la situació de la guerra
a l’estiu de 1942? Quines zones
mantenia ocupades Alemanya?

HONGRIA
25
500.
0.0
0 00
00

IUGOSLÀVIA

• I per als països receptors?

reproduïts en aquesta pàgina.

1.500.000

TXECOSLOVÀQUIA

300
.000

ITÀLIA

• Cap a on es va dirigir la població desplaçada?

23 Analitza els fragments del diari

2.300.000

1 . 95
0.000

00

ÀUSTRIA

SUÏSSA

• Quines conseqüències creus que tingué aquesta
pèrdua de població per als països d’origen?

• Aquests fragments del diari
revelen la mentalitat pròpia
d’una xiqueta de tretze anys?

Podríem tancar els ulls davant tota aquesta misèria, però pensem en
els qui ens eren estimats,
i per als quals
el DE
pitjor,
sense poder
20. INDICADORS
DEtemem
GÈNERE
L’ÀFRICA
socórrer-los.
SUBSAHARIANA

.0
00
2.9

a Europa després de la Segona Guerra Mundial.

–És clar que no hi anirà –em va assegurar Margot […]. La mare ha
anat a preguntar a Van
Daan dels
si ens
podem
instal·lar
al nostrepateixen,
amaLes dones
països
menys
desenvolupats
gatall demà. Els Vanen
Daan
s’amagaran
ambde
nosaltres.
set. […]Gran
general,
una situació
profundaSerem
discriminació.

en aquests països és fonamental perquè, en molts casos,

LUXEMBURG
FRANÇA

• De quins països va eixir un major nombre
de desplaçats? Per què?

• Quins membres de la família
sobrevisqueren a la guerra?

URSS

1.950.000
.900.0

00
ALEMANYA 1
Berlín 3.000.000
PAÏSOS
BAIXOS1.850.000
3.250
.000
POLÒNIA
BÈLGICA.

25 Analitza el mapa dels desplaçaments de població

• Durant el temps que estigueren
amagats, reberen algun tipus
d’ajuda?

60.000
00
.0
90

NORUEGA
Ma r
SUÈCIA
d el
No r d
DINAMARCA

RESOL UN CAS PRÀCTIC.
Els desplaçaments de població provocats
per les guerres

Anne Frank va ser una xiqueta jueva alemanya que va estar amagada durant dos anys
i mig amb la seua família a Amsterdam per escapar de la persecució nazi. A l’agost de 1944,
la família Frank va ser descoberta i deportada a Auschwitz. Durant aquest temps, Anne va
escriure un diari en què plasmà les seues pors i sentiments.

19 de novembre desón
1942
elles les que sostenen l’economia familiar.

6

2

Revolucions liberals i nacionalismes

ACTIVITATS FINALS
11 RESUMEIX L'ESSENCIAL. Copia i completa la taula sobre la Revolució Francesa. Després, realitza

El llibre acaba amb un Projecte TIC i un Banc de textos
fonamentals de la història, i es completa amb un Glossari.

O T O
M À

DUES SICÍLIES

Mar Mediterrani

• La Santa Aliança, integrada per Prússia, Rússia i
Àustria. Tenia una finalitat diferent de les aliances
estratègiques que sorgiren del Congrés de Viena.
De caràcter antiliberal, la Santa Aliança reconeixia
l’origen diví del poder dels reis i els seus membres
es comprometien a intervindre allà on calguera per
defensar l’absolutisme i sufocar qualsevol moviment revolucionari.

FES-HO AIXÍ

M

)

D

I

REGNE

s (RU

C

B

Interpretar una caricatura
del Congrés de Viena
En aquesta caricatura els sobirans
es reparteixen Europa en presència
de Napoleó.

6

ESTATS
PONTIFICIS

• Rússia, Àustria i Prússia es repartiren territoris de manera equilibrada.
Però aquest Congrés creà nous problemes, com les falses unions de
Noruega i Suècia, i no resolgué els nacionalismes ignorats de Polònia,
Itàlia o Alemanya.

Mar Negre

SÈRBIA
6

DE LE S

SABER FER

– Posa atenció aclareix conceptes complexos.

VALÀQUIA
5

ue
niq
I. Jò

• Quin missatge transmet Metternich
en aquest fragment de les Memòries?

– Descobreix proposa xicotetes investigacions.

4

REGNE DEL
PIEMONTSARDENYA

D’ESPANYA

• França tornà a les fronteres anteriors a la Revolució.
• Es crearen estats tap al voltant de França: Holanda adquirí Bèlgica, i
el Piemont rebé Savoia i Gènova.

MOLDÀVIA

TIROL

3

SAVOIA

REGNE

BESSARÀBIA

AUSTRÍAC

CONF.
HELVÈTICA

FRANÇ A

NIÇA

Les principals potències europees es reuniren en el Congrés de Viena,
presidit per Metternich, per garantir una pau duradora i evitar noves
revolucions. En el Congrés es remodelà el mapa d’Europa: (11 i 12)

Adquisicions
del Piemont-Sardenya
Bloqueo
continental
Adquisicions
del Regne Unit del Rin
Límites
de la Confederación
Límits de la Confederació Germànica

IMPERI

WÜRTTEMBERG

DE

• Sistema de congressos. S’organitzaren reunions de les grans potències per resoldre els problemes internacionals.

El Congrés de Viena (1814-1815)

Adquisicions
de Suècia
Principales
enemigos
de Napoleón

RUS

1

2
S S
EL O HANNOVER
D AIX
A
E
N SB
S S I POLÒNIA
RÚ
O
E P
REG ÏS
REGNE D
PA

• Responsabilitat internacional. Es va establir que les grans potències podrien intervindre en un altre país si una monarquia legítima
estava amenaçada.

METTERNICH, Memòries, 1831

Países
bajo lade
influencia
Adquisicions
Prússia napoleónica

IMPERI

Mar
Bàltic

REGNE DE
DINAMARCA

REGNE UNIT

• Legitimisme monàrquic. Es considerà que la pau només era possible amb un monarca legítim al capdavant dels estats. Per això, els
monarques de l’Antic Règim tornaren al poder com si la Revolució
Francesa no haguera existit.

A l’interior de tots els països, sense cap
excepció, s’estén una febre ardent. És
la guerra a mort entre els antics i els
nous prínceps. Si, en aquesta crisi aterridora, els prínceps sobirans d’Europa
estigueren desunits…, si un de sol entre ells poguera buscar en les dificultats
dels seus veïns el mitjà d’avançar en els
seus propis interessos; si no tingueren
tots els ulls oberts sobre les revolucions
que es preparen i sobre els recursos
que els queden per a impedir o obstaculitzar l’explosió, seríem desbancats
en pocs anys.

– Saber fer desenvolupa tècniques relacionades amb
els continguts de la pàgina.

Cada unitat finalitza amb un Treball cooperatiu.

RE GNE D E SUÈ CI A

1 HOLSTEIN
2 LAUENBURG

La Restauració

5 MÒDENA

– Saber més inclou continguts de més dificultat.

En Maneres de pensar es desenvolupa l’anàlisi científica,
l’anàlisi ètica i moral i el pensament creatiu.

• S’hi reflecteix la vida de tots
els grups socials?

ES0000000045664 757134_Unidad06_51051.indd 154-155

Els continguts i la seua aplicació es desenvolupen conjuntament
per aconseguir un saber més profund. El text informatiu va
acompanyat de diferents seccions:

Contenen l’aplicació de tècniques fonamentals de la història
i la reflexió, valoració i resolució de casos pràctics.

Batedora

COM HO SABEM?
Per a donar a conéixer els productes
i persuadir els consumidors que els
compraren va nàixer la publicitat.
Aquesta ens permet obtindre
informació sobre una època: quins
productes hi havia, quines empreses
els fabricaven, com eren
la vida quotidiana, les diversions,
els vestits…

• Creus que hi ha relació entre el desig
de llibertat i diversió dels anys vint
i els patiments de la Gran Guerra?
En cas d’afirmativa, explica-la.

• TASQUES PER COMPETÈNCIES: aplicació de tot el que s’ha
estudiat en contextos reals.

Frigorífic

FONT: Banc Mundial, Human Development Report 2015.

17 Analitza.

• A l’Àfrica subsahariana, qui té més accés a l’educació,
els homes o les dones? Quins inconvenients suposa
això per a les dones?
• En quina zona del planeta es troben els països on
les xiquetes han de treballar des de menudes?
• Per què moltes dones moren en el part en aquesta
regió del món?
• Investiga i explica què és un treball vulnerable. En quin
continent és més freqüent entre les dones?
• Imagina que les preguntes que respon la xiqueta
de Benín te les feren a tu. Què contestaries en cada
cas i per què?
18 Reflexiona.

750679_10_p07_IDH_leyenda

19 USA LES TIC. Investigueu i expliqueu què és l’índex

ET RECOMANEM

de desenvolupament humà.
20 Compareu aquest mapa amb el mapa dels imperis colonials

de la unitat 5.
• Anomeneu sis països que hagen sigut antigues colònies
i que ara tinguen un índex de desenvolupament baix.

Llibres:
Graham GREENE, L’americà impassible, 1955.
León URIS, Èxode, 1958.

750679_10_p07_IDH
Pel·lícules:

• Hi ha antigues colònies amb un nivell de desenvolupament
mitjà i alt? Si és així, indiqueu quines.
21 EDUCACIÓ CÍVICA.

• Quins trets del colonialisme poden haver influït en el baix
desenvolupament d’antigues colònies? Poseu-ne exemples.

• Creus que la vida de les dones als països menys
desenvolupats és dura? Justifica la resposta.

• A més del passat colonial, quins factors cal tindre en compte
per a explicar el subdesenvolupament? Poseu-ne exemples.

• Compara la seua situació amb la que viuen les dones
dels països desenvolupats.

• Elaboreu un informe en què expliqueu la relació entre
colonialisme, descolonització i subdesenvolupament.

Gandhi, dirigida per Richard ATTENBOROUGH, 1982.
Indoxina, dirigida per Régis WARGNIER, 1992.
Invictus, dirigida per Clint EASTWOOD, 2009.
La batalla d’Alger, dirigida per Gillo PONTECORVO,
1965.
Pàgines web:
Coordinadora d’ONG per al desenvolupament
(http://campus.coordinadoraongd.org/).
L’ONU i la descolonització (http://www.un.org/es/
decolonitzation/).
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Destaquem
• Més de 100
textos històrics
fonamentals de
diferents categories.
Acompanyats
d’activitats que
ensenyen a l’alumne
a comentar textos
de forma organitzada.

Textos històrics fonamentals

BANC DE TEXTOS HISTÒRICS
DESCOBREIX
La resistència adoptà diferents formes de lluitar contra el «nou ordre» nazi:

Philippe Pétain (1856-1951)

El col·laboracionisme
El «nou ordre» que Hitler instaurà als països ocupats durant la guerra
va ser secundat per una minoria, els col·laboracionistes, que van
acceptar l’ocupació i hi cooperaren activament.
Alguns compartien la ideologia nazi, altres ho van fer per por de
l’extensió del comunisme i hi hagué també qui hi col·laborà per simple
oportunisme.
Els dos exemples de col·laboracionisme més destacables van ser
el règim noruec de Vidkun Quisling i el govern francés de Vichy, sota
el comandament del mariscal Pétain. (8)

• Altres grups es
dedicaren a
proporcionar als
aliats informació
de caràcter militar
sobre els efectius
alemanys.

• Alguns grups combateren
políticament denunciant
el règim nazi a través
de la publicació de diaris
clandestins.

Col·laboracionisme i resistència en la guerra
Pétain va ser un militar i polític
francés que va assolir gran
popularitat després de participar en
la Primera Guerra Mundial. En 1940
signà un armistici amb Alemanya,
creient que aquesta era l’única
possibilitat de fer tirar endavant
França.

La repressió contra la resistència va ser feroç. A França, per exemple, per cada alemany assassinat
s’afusellaven cinquanta ostatges francesos, molts d’ells civils innocents. El terror del règim nazi es
va estendre a través de la Gestapo, la SS i els camps de concentració.

Establí a la zona lliure de l’ocupació
nazi un règim autoritari, el govern
de Vichy: els partits polítics i les
llibertats es van suspendre i els
sindicats s’unificaren. En la política
exterior tractà de mantindre la
neutralitat i no participar activament
en la guerra al costat d’Alemanya.

8. Entrevista entre Pétain i Hitler,
a l’octubre de 1942.

Després de finalitzar la guerra fou
jutjat per col·laborar amb el règim
nazi i per la seua complicitat amb
l’Holocaust. Finalment, fou
condemnat a cadena perpètua.

França, assetjament i sabotatge
al règim nazi

Iugoslàvia va ser el país on tingué
més repercussió la resistència.
Josip Broz Tito va dirigir l’oposició
a l’ocupació alemanya, integrada pels
partisans, que eren grups de civils
armats. (11)

Els moviments de resistència
a França s’intensificaren a partir
de 1941 i van ser encoratjats
pels britànics. Dugueren a terme
principalment operacions
d’assetjament, sabotatge i treballs
d’intel·ligència al servei dels aliats.

En 1944, abans de l’arribada de l’Exèrcit
Roig, Tito alliberà i reunificà el país.

crit «Mort al feixisme, llibertat al
poble!» es va convertir en un símbol
de la resistència iugoslava.

A més del col·laboracionisme, als països sotmesos pels nazis aparegué la resistència, un moviment patriòtic
de refús a l’ocupació alemanya. (9) La seua condició de clandestinitat va impedir, tret d’excepcions, que es
convertira en un moviment de masses.

Londres es va convertir en la ciutat de la llibertat,
ja que va acollir els governs i les cases reials dels
països ocupats, com la família reial i el govern de
Noruega, o la reina Guillermina d’Holanda i el
govern holandés.

USA LES TIC.
• Investiga quina va ser la situació de
Dinamarca i explica quina posició adoptaren
la família reial i el govern, respectivament.

Una de les idees que més em
van ocupar havia sigut la
[…] concentració dels
mateixos pobles geogràfics que les revolucions i la política han
dissolt i dividit; de manera que havent-hi a
Europa més de trenta milions de francesos, quinze
d’espanyols, quinze d’ita1. Napoleó Bonaparte.
lians i trenta d’alemanys,
hauria volgut fer de cadascun d’aquests pobles un sol
cos de nació […]. Jo em jutjava digne d’aquesta gran
glòria! […] En aquest estat de coses podia haver-hi més
probabilitats d’aconseguir a tot arreu la unitat de codis,
de principis, opinions, sentiments, idees i interessos.
Potser llavors, amb el suport de les llums universalment
esteses, hauria estat permés somiar la gran família europea […].

El primer mitjà: augmentar totes les produccions del regne […].
Segon mitjà: descarregar el regne de totes les espècies
que produeix i fabrica amb superabundància.
Tercer mitjà: fer que prenguen els estrangers aquests
sobrants pel preu més alt.

Límits de la revolució
La revolució de 1848 s’ha de considerar la continuació
de la revolució de 1789, amb elements de desordre de
menys i elements de progrés de més. […]

Cinqué mitjà: impedir el mal costum de l’extracció de les
espècies d’or i plata fora del regne.

Carta de Pierre Laval

Discurs de Charles de Gaulle

Alemanya s’ha preparat per a una
lluita gegantina i farà vessar la sang
del seu jovent amb la finalitat de protegir Europa d’una bolxevització que
destruiria la nostra cultura fins als
seus propis fonaments. M’agradaria
que sabéreu que el govern francés no
es manté indiferent davant la immensa grandesa dels sacrificis a què el
vostre país es lliura voluntàriament,
i en la vostra desgràcia, desitjaria dirvos, d’una manera espontània i simple, que França, per la seua part, està
disposada a contribuir –en la mesura
de les seues possibilitats i sense tardança– als vostres esforços.

Els caps, que des de fa llargs anys es troben al capdavant dels exèrcits francesos, han format un govern. Aquest govern, al·legant la
derrota dels nostres exèrcits, s’ha posat en contacte amb l’enemic
per aturar el combat… Però s’ha dit l’última paraula? És definitiva,
la derrota? Ha de desaparéixer l’esperança? No… França no està
sola! […] Jo, el general De Gaulle, actualment a Londres, invite els
oficials i els soldats francesos que es troben en territori britànic […]
a posar-se en contacte amb mi. Passe el que passe, la flama de la
resistència francesa no s’ha d’extingir i no s’extingirà.

Projecte de Colbert per al rei Lluís XIV de França sobre el comerç, 1669

Màximes de Frederic II de Prússia
Jo voldria que un príncep no pensara sinó a fer feliç el
seu poble. Un poble joiós tem més perdre el seu príncep,
que alhora és el seu benefactor, que el que el mateix sobirà pot témer respecte de la disminució del seu poder.
[…]
La Justícia ha de ser l’objectiu principal d’un príncep: ell
ha de preferir a qualsevol altre interès el bé dels pobles
que governa; el sobirà, ben lluny de ser senyor absolut
dels pobles que es troben sota dominació seua, no n’és
sinó el primer magistrat […].

Missatge de De Gaulle en la ràdio,
18 de juny de 1940

Un príncep no ompli sinó la meitat de la seua vocació, si
no s’aplica més que a l’art de la guerra. És evidentment
fals que només ha de ser soldat. Els prínceps són jutges
i magistrats […].

• Busca informació i explica qui van ser Laval i De Gaulle.
• Quina posició prengué cada un davant l’ocupació nazi de França?
• Com justifica Laval la seua posició davant l’ocupació?

J. VILLA LÓPEZ, Pensaments escollits de les màximes filosòfiques de
Frederic II, actual rei de Prússia, 1785
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comprén la quarta part de la península, pertany a Àustria: els altres pateixen cegament la seua influència.
G. MAZZINI, Itàlia, Àustria i el Papa, 1845

Del camp a la fàbrica
Abans de vindre ací ens dedicàvem a collir creïlles. Quan
no féiem això reparàvem tanques o féiem cistelles. Vinguérem a la fàbrica fa cinc anys, és un treball fix, sap?
Treballe en les màquines de filar i la meua família també
treballa amb mi. La meua esposa ajuda l’obrer encarregat
d’una màquina i els meus fills netegen. Ens paguen cada
quinze dies. Jo controle el salari familiar. Trobe a faltar
la llibertat. Quan ets el teu propi cap treballes quan vols.
Ací tot és rellotge, rellotge, rellotge…
Testimoniatge d’un obrer britànic en 1800 (Adaptació)

St. Giles està situat a la part més poblada de la ciutat,
envoltat de carrers amples i lluminosos, on bull el món
elegant londinenc, molt prop d’Oxford Street, de Regent
Street, de Trafalgar Square i de l’Strand. És una massa
de cases […] construïdes sense plànol, amb carrers estrets, tortuosos i bruts on regna una animació tan intensa com als carrers principals […], tret que a St. Giles
només es veu gent de la classe obrera. […] Les cases
estan habitades des del soterrani fins al sostre, tan brutes
a l’exterior com a l’interior, i tenen un aspecte tal que
ningú no tindria desitjos de viure-hi. Però això no és res
comparat amb els allotjaments als patis i als carrerons
transversals on s’arriba per passatges coberts i on la immundícia i el deteriorament […] excedeixen la imaginació.
[…] Pertot arreu els munts de detrits i de cendres i les
aigües residuals abocades davant de les portes acaben
per formar tolls nauseabunds. Ací és on viuen els més
pobres dels pobres […].

Lluís Felip no havia comprés tota la democràcia en els
seus pensaments. Servit per ministres hàbils i eloqüents
[…] rebaixà la democràcia a les proporcions d’una dinastia elegida, de dues cambres i de 300.000 electors,
deixant fora del dret i de l’acció política la resta de la
nació. […] No existien esclaus, però existia un poble
sencer condemnat a veure’s [governat] per un grapat
de dignataris electorals. Els electors eren els únics homes legals i les masses no eren sinó masses que sostenien el govern sense participar-hi.

F. ENGELS, La situació de la classe treballadora a Anglaterra, 1848

A. DE LAMARTINE, Història de la revolució de 1848, 1849

Pronunciament de Riego
El nacionalisme italià

Espanya viu a la mercé d’un poder arbitrari i absolut,
exercit sense el menor respecte a les lleis fonamentals de
la nació. El rei, que deu el tron a tots aquells que van
lluitar en la guerra de la Independència, no ha jurat, però,
la constitució […], pacte entre el monarca i el poble, fonament i encarnació de tota nació moderna. […]

Som un poble de 21 a 22 milions d’homes, coneguts des
de temps immemorial amb un mateix nom –el poble
italià–; vivim entre els límits naturals més precisos que
Déu haja traçat mai […]; parlem la mateixa llengua, […]
tenim les mateixes creences, els mateixos costums i
hàbits, […] ens sentim orgullosos del més gloriós passat polític, científic i artístic. […]

És necessari, perquè Espanya se salve, que el rei jure i
respecte aquesta constitució de 1812, afirmació legítima
i civil dels drets i deures dels espanyols, de tots els espanyols, des del rei fins a l’últim llaurador […].

No tenim ni bandera, ni nom polític, ni un lloc entre
les nacions europees […]. Estem desmembrats en huit
estats […] independents […]. Un d’aquests estats, que

Primer programa del PSOE
Considerant:
Que aquesta societat és injusta, perquè divideix els seus
membres en dues classes desiguals i antagòniques; una,
la burgesia, que, posseint els instruments de treball, és
la classe dominant; l’altra, el proletariat, que, no posseint
més que la força vital, és la classe dominada;
Que la subjecció econòmica del proletariat és la causa
primera de l’esclavitud en totes les seues formes […];
Que els privilegis de la burgesia estan garantits pel poder
polític, del qual es val per a dominar el proletariat; […]
Per totes aquestes raons, el Partit Socialista declara que
té per ASPIRACIÓ:
1. La possessió del poder polític per la classe treballadora.
2. La transformació de la propietat individual o corporativa dels instruments de treball en propietat comuna de
la nació. […]

Condicions de vida dels obrers

Napoleó BONAPARTE, 11 de novembre de 1816

Quart mitjà: no rebre les mercaderies estrangeres sinó
al més baix preu possible i a canvi d’aquests sobrants.

Sisé mitjà: fer tornar i sostindre els canvis estrangers a
un curs proporcionat al valor intrínsec de les monedes
d’or i plata del regne.

Carta de Pierre Laval al ministre d’Afers Exteriors
d’Alemanya, 12 de maig de 1943

9. Grup de la resistència.

Europa segons Napoleó

El mercantilisme: mitjans per a augmentar
la riquesa del país

TEXTOS HISTÒRICS FONAMENTALS

Així mateix, en aquells països en què el govern col·laborà amb el règim nazi, la resistència hagué de fer front
tant a la repressió alemanya com a la que exercien
les mateixes autoritats nacionals. Fou el cas de la
França del mariscal Pétain, la Croàcia d’Ante Pavelić
o l’Eslovàquia de Josef Tiso.

La burgesia critica la noblesa
Perquè sou un gran senyor us creieu un gran geni. […]
Noblesa, fortuna, rang, posició, tot això és el que us fa
ser tan arrogant. Però què heu fet per meréixer aquestes
fortunes? Us vau prendre la molèstia de nàixer, i res més.
D’altra banda, sou un home bastant ordinari. Quant a mi,
[…] perdut entre la fosca multitud, he hagut d’usar de
més ciència i expedients tan sols per a subsistir dels que
s’han usat els darrers cent anys per a governar a tot Espanya. […] M’esforce per seguir una carrera honorable
i pertot arreu em veig rebutjat. Aprenc la química, la
farmàcia, la cirurgia, i tota la influència d’un gran senyor
a penes basta per a posar-me a la mà una llanceta de
veterinari.
P. A. DE BEAUMARCHAIS, Les noces de Figaro, 1778

Charles de Gaulle liderà la resistència
francesa des de l’exterior, mentre que,
a l’interior, sindicats i partits es van
agrupar en la clandestinitat en el
Consell Nacional de la Resistència,
que va reconéixer De Gaulle com a
líder.

11. Penjament del líder partisà
Stjepan Filipovic’, en 1942. El seu

Als països de l’est d’Europa, com ara Iugoslàvia o Grècia, la resistència tingué un marcat caràcter comunista,
mentre que a l’Europa occidental estigué integrada per tots els sectors socials contraris al nazisme.

10. Resistència
francesa.

Iugoslàvia, una resistència de gran
amplitud

La resistència

3

• També hi hagué
grups de resistència
que combateren
directament contra
els ocupants. Va ser
el cas dels maquis a
França. (10)

En suma, l’ideal del Partit Socialista és la completa emancipació de la classe treballadora. És a dir, l’abolició de
totes les classes socials i la seua conversió en una sola de
treballadors, amos del fruit del seu treball, lliures i iguals,
honrats i intel·ligents.
El Socialista, 20 de juliol de 1879

La constitució Meiji
Havent ascendit al tron d’una successió lineal ininterrompuda durant segles, en virtut de les glòries dels nostres avantpassats, i desitjant fomentar el benestar i desenvolupar les facultats morals i intel·lectuals dels nostres
estimats súbdits […]; esperant mantindre la prosperitat
de l’estat […], promulguem, en compliment del nostre edicte imperial del dotzé dia del desé mes del
catorzé any de Meiji, una llei
fonamental de l’estat, que
exhibisca els principis que
serviran de guia a la nostra
conducta […]. Hem heretat
dels nostres antecessors els
drets de sobirania de l’estat
que llegarem als nostres descendents. […]
La dieta imperial serà convo- 2. L’emperador Mutsuhito.
cada per a l’any vint-i-tresé
de Meiji, i la data del seu començament serà la data d’entrada en vigor d’aquesta constitució.
Els nostres ministres, en nom nostre, seran responsables
de tirar endavant aquesta constitució […].

Rafael del RIEGO, 1820

MUTSUHITO, Preàmbul de la constitució del Japó, 1889
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Aquests documents es complementen al final del llibre amb una Biblioteca de textos.
• Més de 25 línies del
temps i 100 mapes,
gràfics i esquemes
converteixen el llibre
en un autèntic atles
històric.

La revolució industrial i els canvis socials

3

3

Els grans imperis colonials

3

SABER FER

La revolució dels transports

Analitzar l’impacte del ferrocarril
L’imperi britànic va ser el més extens de l’època. Les
seues colònies estaven repartides per tot el món, però
la més important era l’Índia. Per assegurar la ruta cap
a l’Índia, els britànics aconseguiren el control del canal
de Suez i d’Egipte, i per a protegir-la enfront de l’avanç
rus i francés conquistaren territoris a Àsia.
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9. El vapor Clermont en el primer viatge, en 1807.
Recorregué el trajecte entre Albany i Nova York en 32 hores.

BRUNEI
MALÀI SI A

Maldives

Arx.
Bismarck

ÍNDIES ORIENTALS
HOLANDESES

10. PRINCIPALS LÍNIES FERROVIÀRIES EN 1850

Timor

MO

ÇA

MB

IC

Alemanya i Itàlia es van incorporar tard a l’expansió imperialista. Ambdós països, igual que Bèlgica,
que va conquistar el Congo, aconseguiren algunes
colònies a Àfrica.

Macau
(Port.)

Rússia incorporà Sibèria, s’estengué fins a l’Himàlaia i l’Índia i arribà al territori xinés.

UNIÓ
SUD-AFRICANA

OCEÀ
ÍNDIC

Glasgow
Nova
Caledònia

A U S T R À L IA

Darlington

NOVA
ZELANDA

4

INTERPRETA EL MAPA I LA LÍNIA DEL TEMPS.

L’expansió colonial va provocar friccions i conflictes
entre les potències. Per tractar de resoldre’ls es va
reunir la conferència de Berlín (1884-1885), on les
principals potències es repartiren quasi tot el continent africà. (8 i 9)
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8. EL REPARTIMENT DEL MÓN EN 1914
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9. CRONOLOGIA DE L’IMPERIALISME
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• Per què altres imperis van ser molt menys
extensos?
1830
Ocupació
francesa
d’Algèria

PENSA. Per què Itàlia i Alemanya es van incorporar
tard a l’expansió imperialista?

1840
Ocupació britànica
de Hong Kong
i Nova Zelanda

1869
Obertura
del canal
de Suez

Norwich

Birmingham

• Quines són les fites en l’ocupació d’Àfrica i Àsia
que es destaquen en la línia del temps?

• Quin era l’imperi més important de l’època?
Quin ocupava el segon lloc?

1877
Victòria
d’Anglaterra,
emperadriu
de l’Índia

1881-1890
Conquista
italiana
de Somàlia
i Eritrea

1882
Intervenció
britànica
a Egipte

1884-1885
Conferència
de Berlín

1887
Creació
de la Unió
Indoxinesa

1890

1895
Ocupació
japonesa
de Formosa

1898
Crisi de Fashoda.
Guerra hispanoestatunidenca

1901-1907
Ocupació
britànica
de Malàisia
i Singapur

1908
Cessió
del Congo
a Bèlgica

1910
Annexió
japonesa
de Corea
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1912
Protectorat
hispanofrancés al
Marroc

Dover

Brighton

a

la Màneg

INTERPRETA EL MAPA. Compara aquest mapa
amb el mapa del document 5. Quina relació hi
ha entre el nivell d’industrialització i la densitat
de la xarxa de transport?

«El pas massa brusc d’un clima a un altre provocaria un
efecte mortal sobre les vies
respiratòries […].

• Quins riscos per a la salut tenia viatjar
amb tren segons algunes persones?
Per què creus que pensaven així?

• En quant de temps es va acurtar
la duració del viatge entre Londres
i Edimburg gràcies al ferrocarril?
Beneficià això la salut dels viatgers?
Per què?

La màquina de vapor s’aplicà prompte en la navegació. L’any 1807, l’estatunidenc Fulton posà en funcionament la primera línia comercial amb vaixells
propulsats per vapor. (9) Al principi, els vaixells de
vapor només eren aptes per a la navegació fluvial,
per això els clípers, grans velers segurs i ràpids, continuaren dominant els mars.

11. Caricatura sobre
el risc de ser
atropellat pels
nous trens.

Finalment, l’ansietat sorgida
pel risc que constantment es corre mantindrà els viatgers en alerta perpètua, que serà precursora d’afeccions cerebrals. Per a una dona embarassada, qualsevol viatge portaria infal·liblement a un avortament amb
totes les conseqüències […]».

• Quins altres efectes negatius «reals»
tingué el ferrocarril sobre la salut?

M. NIVEAU, Història dels fets econòmics contemporanis, 1977

12. REDUCCIÓ DE LA DURACIÓ DELS VIATGES GRÀCIES AL FERROCARRIL
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El ferrocarril va sorgir de la conjunció de dos avanços de la revolució industrial: la màquina de vapor,
que es feia servir per a la propulsió de la locomotora,
i el ferro, que era la matèria primera per a la construcció del tren i dels rails.
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12

Sheffield

Sheffield
Birmingham

LONDRES

En 1814, l’anglés George Stephenson va construir
una locomotora de vapor per a transportar càrregues entre les mines de carbó. Va ser perfeccionada i,
en 1825, s’inaugurà la primera línia de ferrocarril de
càrrega a Anglaterra. Pocs anys més tard, en 1830,
s’obrí la primera línia ferroviària per al transport regular de passatgers, que recorria el trajecte entre les
ciutats de Liverpool i Manchester. (10)
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Birmingham

Dover
Brighton

1
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Birmingham

Brighton

4

Dover

Brighton
LONDRES

Els efectes de la revolució dels transports

• Potenciaren el desenvolupament de la mineria, la metal·lúrgia i
750679_03_p06_impacto_ferrocarril
maquinista o fogoner.
la siderúrgia i l’aparició de nous treballs, com
• Es desenvolupà el comerç, ja que es van reduir els temps de travessia i els costos de transport, i s’afavoriren els viatges. (12)
• Impulsaren l’especialització de l’economia mundial. Els països
industrialitzats s’especialitzaren en l’elaboració de productes manufacturats, que després exportaven, mentre que les colònies venien
matèries primeres als països industrials.

Les vies fèrries es multiplicaren ràpidament arreu del
món i fins i tot es dissenyaren línies intercontinentals,
com el transsiberià que, construït entre 1891 i 1905,
connectava les ciutats de Moscou i Vladivostok.

Manchester

• Modificaren la vida quotidiana. Permeteren millorar la dieta, perquè podien transportar aliments peribles, i facilitaren l’emigració.

2/6/16 13:53
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2

Birmingham
Brighton
Dover

LONDRES

Els nous transports, més veloços, més segurs i amb més capacitat de
càrrega, tingueren un fort impacte econòmic i social:

Els avanços tècnics van fer del ferrocarril un mitjà
de transport cada vegada més ràpid, segur i barat, que accelerà la industrialització als llocs per on
passava: potencià la mineria, ja que augmentà la demanda de consum de carbó, i la siderúrgia, perquè la
seua construcció exigia enormes quantitats de ferro.

6

Liverpool

York

LONDRES

CLAUS PER A ESTUDIAR
• Explica com van evolucionar
la navegació per vapor i el
ferrocarril durant la revolució
industrial.
• Quins efectes tingué la
revolució dels transports en
l’economia i en la vida diària?
PENSA. Quina conseqüència
de la revolució dels transports
et sembla més transcendental?
Per què?

71

70
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L’era del ferrocarril

Barrow

Mar

• Elabora una taula amb les colònies del Regne
Unit, França, Itàlia i Alemanya classificades per
continent.

Mar
del
N o rd

Newcastle

BETXUANALÀNDIA

Els Estats Units, després de derrotar Espanya en
1898, ocuparen Filipines i Puerto Rico i controlaren
Cuba. A més, van sotmetre els països iberoamericans
a una forta dependència econòmica.
El Japó lluità contra la Xina i Rússia, s’annexionà
Formosa i Corea i creà un protectorat a Manxúria.

Edimburg

Al començament del segle
XIX, els detractors del ferrocarril explicaren les seues
raons d’aquesta manera:

FES-HO AIXÍ

En el segle XVIII el transport per carretera era incòmode, lent i insegur. Malgrat que a partir de 1750 es
van construir noves carreteres i es milloraren les
que hi havia, el transport fluvial era més barat i segur que el terrestre. Per això, entre 1770 i 1830 es
feren nombrosos canals, especialment per traslladar mercaderies voluminoses, com el carbó.

JAPÓ

NEPA

Cap Verd
(Port.)

Jamaica Martinica
(RU)
(Fr.)

COREA

I M P E R I XI N É S

AFGANISTAN
PÈRSIA

TOGO
COSTA
D’OR

HONDURES
BRITÀNIQUES
(RU)

ITÀLIA
TUNÍSIA

ARÀ

El Regne Unit també posseïa el Canadà i gran part
d’Oceania.

MARROC
ESPANYOL
MARROC
FRANCÉS

Madeira
(Port.)
Canàries
(Esp.)

Puerto Rico
(EUA)

L’imperi francés va ser el segon en importància.
A Àfrica, l’expansió francesa començà amb la conquista d’Algèria i Tunísia i la creació d’un protectorat al Marroc. Després obtingué importants territoris al centre i a l’oest del continent africà. A Àsia,
França ocupà la Indoxina.

PORTUGAL ESPANYA

Açores
(Port.)
Bahames
(RU)

La producció industrial britànica va créixer a gran
velocitat, per aquesta raó es va fer necessari disposar
de transports ràpids i segurs per a assegurar el subministrament a les fàbriques i la distribució de les
mercaderies.

ALEMANYA

BÈLGICA
E ST A T S
UNITS

A Àfrica, el Regne Unit va avançar cap al nord des de
la seua colònia del Cap, al sud del continent, intentant enllaçar amb Egipte mitjançant un corredor continu. Això el va portar a l’enfrontament amb els francesos a Fashoda.

Riscos del ferrocarril

Entre altres reaccions, l’aparició del ferrocarril
provocà la formulació d’absurdes teories sobre
els riscos de viatjar amb aquest mitjà.

El gran desenvolupament de la navegació

IMPERI RUS
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• Més enllà de la història convencional, tres aspectes adquireixen un tractament transversal
al llarg de tot el llibre: la història de la vida quotidiana en cada període, el paper
de la dona en la història i la lluita pels drets humans en la seua versió més àmplia
(la defensa de la pau, dels drets dels treballadors, de la igualtat…).
Imperialisme, guerra i revolució

A

DESCOBREIX

5

El món d’entreguerres

B

Fam i racionament

La lluita pels drets de la dona

La guerra ocasionà un descens de la producció i la importació
d’aliments. Per pal·liar les conseqüències d’aquest fet, els
governs limitaren els preus dels productes bàsics i imposaren
el racionament. Cada persona tenia assignada una ració diària
d’aliments, depenent de l’edat, l’activitat que feia, etc., que
només podia adquirir en determinades botigues presentant
la cartilla de racionament.

El naixement del sufragisme

Una economia de guerra

Testimoni d’una
treballadora

La guerra econòmica tingué tanta importància com
la militar. Els estats intensificaren la seua intervenció
en l’economia, a fi de garantir l’abastament de la
població i de les tropes.

Fabricàvem torpedes.
Eren pesants, molt pesants. Els omplíem de
pólvora. Cada quinze
dies solia vindre un
metge, ens mirava els ulls,
les dents…

S’imposà una economia de guerra: se suspengué
la llibertat de producció i comerç, i l’estat prenia
les decisions sobre la producció.
El treball de la dona

L’any 1848 es va redactar a Nova York (Estats Units)
la declaració de Seneca Falls. En aquesta, no
solament s’hi reclamava la igualtat de les dones
respecte als homes en tots els oficis i professions,
sinó també el reconeixement del seu dret al vot
(sufragi). Aconseguir aquest dret va ser el principal
objectiu del moviment sufragista, que va sorgir
en la segona meitat del segle XIX.

D’altra banda, es va animar la població civil a cultivar fruites
i hortalisses als jardins. (24) Una altra solució van ser els aliments
substitutius. Així, al Regne Unit es fabricà pa amb creïlles seques,
avena, civada i palla polvoritzada. Malgrat tot això, milers de
persones van morir de fam.

La mobilització de milions de soldats va fer necessària
mà d’obra per a cobrir els seus llocs de treball.
Milions de dones assumiren el treball a les fàbriques
i als camps. Van ser policies, conductores de tramvia
o autobús, (20) mecàniques… (19)

18. Treballadora d’una
fàbrica d’armament
als Estats Units.

Bombardejos aeris
Al dur treball i la mala alimentació calia sumar
la possibilitat de morir en un bombardeig aeri
de dirigibles o avions. Els països més castigats
pels bombardejos van ser el Regne Unit i
França. (21) A Londres s’usà el metro com
a refugi durant els atacs aeris. Entre els anys
1917 i 1918 el van utilitzar amb aquest fi més
de 300.000 persones.

La pólvora ens entrava per la boca i ens arribava a
l’estómac. Se suposava que havíem de tindre la boca
tancada, però quan estaves treballant no te’n recordaves. No ens adonàvem del perill. Mai no havíem
estat en guerra.

Però, sobretot, van treballar a les fàbriques
d’armament com a muntadores d’hèlices, obusos
i fusells, empaquetadores de munició, etc. (18) Aquest
treball era dur i perillós. Les jornades podien arribar
a les 70 hores setmanals i es manipulaven materials
tòxics que causaven danys a la pell i al sistema
respiratori.

Moltes xiques tenien mal d’estómac però no ho deien. Ens donaven llet, supose que per a contrarestar
el verí. Solíem dir que no ens importava morir pel
nostre país.

21. Arràs (França) en 1917.

La propaganda va ser usada pels governs perquè
els homes s’allistaren i també per a motivar les
tropes i la població civil.

Testimoni de Caroline Rennles, 1917. Adaptació

22. Cartell alemany, 1915.

USA LES TIC. Consulta http://www.
iwm.org.uk/history/12-things-youdidnt-know-about-women-in-the-firstworld-war. Explica com la guerra
canvià la vida quotidiana de la dona.

9

19. Treballadores d’una línia fèrria
als Estats Units en 1918.

Que la dona és igual a l’home –que així ho va pretendre el Creador– i que pel bé de la raça humana
exigeix que siga reconeguda com a tal.
• Quina importància tingué aquesta declaració?

5. Grup de dones en una fira del motor, 1924. En la dècada de 1920 les dones acomodades vestien a la moda
i es maquillaven i es pintaven les ungles de forma habitual, cosa que abans estava «mal vista».

Una nova dona

3. Manifestació sufragista a Nova York en 1916.

Emmeline Pankhurst
(1858-1928)
Sufragista britànica, nascuda a
Manchester. De jove es va afiliar
al Partit Laborista britànic. L’any
1903 va fundar juntament amb la
seua filla Christabel la Unió Social
i Política de les Dones, a través de la qual
pressionà el govern perquè reconeguera el
dret al vot femení. En alguns casos, les seues
accions van ser molt violentes (destrucció de
propietats, incendis…), raó per la qual va ser
empresonada diverses vegades. Després de la
Primera Guerra Mundial, es traslladà al Canadà.
Posteriorment, tornà al Regne Unit, on va morir.

EDUCACIÓ CÍVICA.
• Compara els cartells 22 i 23. Quina imatge
dels alemanys transmet cada cartell?
• Quin era l’objectiu dels dos cartells del document
24?

138

DECIDIM: […]
Que totes les lleis que impedisquen que la dona
ocupe en la societat la posició que la seua consciència li dicte, o que la situen en una posició inferior
a la de l’home, són contràries [a] la naturalesa i, per
tant, no tenen ni força ni autoritat.

La Gran Guerra suposà canvis en la manera de
vestir de la dona, la qual cosa significà un nou avanç
en l’emancipació femenina. Per treballar amb més
comoditat, les dones s’alliberaren dels vestits
encotillats, acurtaren el llarg de les faldes i començaren
a usar pantalons. (5) Els cabells, que moltes dones no
es tallaven en tota la vida, van començar a portar-se
curts, ja que els cabells llargs eren difícils de cuidar
i es podien enredar en la maquinària de les fàbriques.
La nova moda va permetre a la dona practicar esports
com el tenis, la natació o el ciclisme.

23. Cartell estatunidenc, 1918.

• Per què va ser tan important la propaganda
en la guerra? Hauria sigut possible l’ús de
propaganda si no s’hagueren donat les dues
revolucions industrials? Justifica la resposta.

20. Conductora d’autobús a Londres
en 1916.

Declaració de Seneca Falls

En el segle XIX va sorgir un moviment contrari
al sufragisme. Els integrants, entre els quals també hi
havia dones, s’oposaven que aquestes tingueren els
mateixos drets que els homes perquè es considerava
que era contrari a la naturalesa.

S’exalçaven les victòries, es minimitzaven
les derrotes i es presentava l’enemic com un
monstre que calia derrotar. Centenars de cartells
propagandístics cobrien les ciutats, (22 i 23)
mentre els diaris i la ràdio informaven sobre
el conflicte. Moltes notícies eren censurades
per no desmoralitzar ni la població ni els soldats.
Altres explicaven les suposades atrocitats
comeses pels enemics.

La contribució de les dones en la guerra va
ser essencial i demostrà la seua capacitat
per a desenvolupar totes les faenes.
Per això, quan va acabar el conflicte, molts
països concediren drets polítics a les
dones.

TEXTOS HISTÒRICS FONAMENTALS

Antisufragistes

Pensaven que la dona havia sigut dotada amb
la capacitat de tindre fills, per això la seua única
funció en la vida era ser esposa i mare, és a dir,
cuidar el marit i els fills. Els antisufragistes criticaven
i fins i tot ridiculitzaven la lluita femenina. (4)

Guerra i propaganda

També hi hagué dones que prestaren
serveis com a infermeres o auxiliars al front,
i fins i tot espies, com la cèlebre Mata-Hari.

8

El sufragisme tingué les manifestacions més
importants al Regne Unit, on destacaren Emmeline
i Christabel Pankhurst i Emily Davison, i als Estats
Units, país en què van destacar Anna Howard Shaw
i Carrie Chapman Catt. Per reivindicar les seues
idees, les sufragistes organitzaven manifestacions
i desfilades (3) o irrompien en mítings polítics, fet
que a vegades desembocava en enfrontaments amb
la policia.

24. Els governs animaven la població civil
a reservar els aliments més nutritius per
als soldats (A) i a criar gallines o cultivar
verdures per disposar de menjar (B).

Recorde que un dia el metge estava mirant unes xiques i els va dir: «La meitat de vosaltres no podrà
tindre fills».

Un dels efectes indirectes de la guerra va ser la
incorporació de la dona al treball fora de casa.
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4. Caricatura antisufragista en què se satiritza una situació
inusual al començament del segle XX.

2

INTERPRETA LES IMATGES.
• Descriu les dues imatges d’aquesta pàgina.

4. Recorda el que has estudiat sobre la crisi del 29

Una de les principals fonts d’informació sobre
aquest segle és la fotografia. Et proposem que elabores i presentes en PowerPoint un catàleg amb les
deu fotos que, segons la teua opinió, representen els
fets clau del segle XX.

• Com va afectar l’economia estatunidenca?
I el nivell de vida de la població?

PROJECTE TIC

Les famílies […] que havien viscut i havien
mort en un espai de quaranta acres, que havien
menjat o passat fam amb el que produïen
aquests quaranta acres, tenien ara tot l’oest
per a recórrer-lo de cap a cap. I s’hi estenien
apressades, a la cerca de faena; les carreteres
eren rius de gent i les cunetes […] eren també
fileres de gent. Darrere d’aquesta gent en venia
més. Les grans carreteres bullien de gent en
moviment. […]

Recorda el que has estudiat sobre la Primera Guerra
Mundial i respon.
• Quan i per què esclatà la guerra? Quins països
s’hi van enfrontar?
• Quins en van ser els resultats?

2.

Les dificultats dels agricultors van ser reflectides
en novel·les com El raïm de la ira. Llig aquest fragment
de la novel·la i explica’n el contingut.

1. Un periodista realitza un reportatge sobre una exposició
del fotògraf hongarés Robert Capa.

La batalla de Verdun

1.

6.

7.

La situació de la infància

COMPLETA EL CATÀLEG

10.

En les pàgines anteriors t’hem proposat que selecciones cinc fotos
per elaborar el teu catàleg. Ara n’has de buscar cinc més. Per fer-ho
segueix aquests passos:

Al llarg del segle XX es va tractar de millorar
la situació dels infants arreu del món. Tanmateix,
als països menys desenvolupats molts viuen
encara en condicions precàries.

• Consulta aquesta web http://www.unmultimedia.
Consulta aquesta web http://www.loc.gov/pictures/
org/photo/. Busca imatges d’infants del món menys
collection/fsa/. Busca fotos delsdesenvolupat
agricultors en el segle XX. Tria’n una i completa
estatunidencs que emigraren per
la Gran Depressió.
la fitxa.
Selecciona la que et semble més significativa. Després
…
completa una fitxa com aquestaTítol
sobre la imatge triada.
Títol
Autor
Dimensions
Data de la imatge

El moviment les va fer canviar; les carreteres,
mur
Berlín
els campaments a les El
vores
delsde
camins,
la por
a passar fam, la mateixa fam, els transformaren.

Investiga sobre la batalla de Verdun. Consulta aquesta
web http://memorial-verdun.fr/espace-pedagogique/
bataille-de-verdun-reperes-historiques i respon, si ho
necessites, amb l’ajuda d’un diccionari.

Localització del succés
Descripció

Autor
…
Dimensions
…
Data de la imatge
…
Localització del succés
…
Descripció
…

…
…
…
…
…

…

• Com es desenvolupà? Què va ser el camí sagrat?
• Quan finalitzà la batalla? Quant durà? Quin cost
humà tingué?

12.
3.

Consulta aquesta web http://www.photo.rmn.fr/C.
aspx?VP3=CMS3&VF=Home. En el cercador escriu
Verdun i selecciona Verdun (bataille de) (21 février19 décembre 1916). Observa les fotos i tria la que
et semble més significativa. Després, completa
una fitxa com aquesta sobre la foto escollida.
Títol

…

Autor

…

Dimensions

…

Data de la imatge

…

Localització del succés

…

Descripció

…

13.

Com t’hauries sentit?

338
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Localització del succés

Descripció
Observa les fotos relacionades amb la vida quotidiana
durant l’existència del mur en la web que t’hem indicat.
Tria una foto i completa la fitxa.
Títol

…

Autor

…

Dimensions

…

Data de la imatge

…

Localització del succés

…

Descripció

…
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1919
1920

3

EDUCACIÓ CÍVICA.
• Investiga i indica les dates en què van
aconseguir el dret al vot les dones
a França i Espanya. Amb aquestes dades
i les del document 6 elabora una línia
del temps.
• Esbrina si hi ha algun país en el món
actual en què les dones no puguen votar.
Indica’n el nom.

Competències
Al llarg del llibre, diverses icones assenyalen
i identifiquen la competència concreta que es treballa
en cada activitat o apartat.

• Recorda el que has estudiat en aquest curs sobre el segle XX.
Tria cinc esdeveniments, processos, fenòmens, etc., que hagen
sigut importants.
• Busca fotografies sobre aquests cinc esdeveniments. Realitza una
primera selecció de quatre fotografies relacionades amb cada un.
Observa-les amb detall i tria’n una sobre cada succés.
• Classifica les cinc fotos seleccionades en una fitxa com les que
t’hem presentat en les pàgines anteriors.

ALGUNS CONSELLS
• Per a buscar les fotografies
convé que consultes
en les webs d’institucions
oficials com ara museus,
fundacions, etc.

Comunicació lingüística

• És recomanable que
selecciones imatges en color
i en blanc i negre.
• Pensa, abans de començar,
el disseny que vols donar
a la presentació: colors, tipus
i mida de lletra…

• Investiga sobre aquests esdeveniments i escriu-ne un resum
breu perquè en la presentació els pugues explicar.

• Planifica el temps de
l’exposició i procura
no sobrepassar-lo.

PREPARA EL CATÀLEG

• Parla a poc a poc i usant
el vocabulari adequat.

Competència social i cívica

• Pensa com dissenyaràs cada pantalla de la presentació
en PowerPoint.

la Guerra Freda va ser la construcció del mur de Berlín.
La insurrecció del gueto de Varsòvia
Recorda el que has estudiat sobre la Guerra Freda
i explica el paper que hi tingué la ciutat de Berlín.
8. Recorda el que has estudiat sobre l’antisemitisme nazi
Consulta aquesta web http://www.berliner-maueri elabora’n un resum breu.
gedenkstaette.de/en/index.html. Realitza un informe
breu sobre la construcció del mur. 9. Una de les mesures de la política antisemita nazi va ser
la deportació massiva de jueus al gueto de Varsòvia.
Explica què va suposar el mur per a la vidaConsulta
quotidiana
aquesta web https://www.ushmm.org/wlc/es/
dels berlinesos.
article.php?ModuleId=10007558 i explica què passà
• En la web que t’hem recomanat fes clicen
enaquest lloc entre 1942 i 1943. Observa les fotografies,
una i completa la fitxa.
Contemporary Witnesses, Stories. Ambtria’n
l’ajuda
d’un diccionari, llig algun dels testimonis de les
Títol
persones que visqueren en el Berlín dividit. Què
Autor
t’ha cridat més l’atenció?
• Imagina que hagueres viscut a Berlín estDimensions
i part
de la teua família ho haguera fet a BerlínData
oest.de la imatge

14.

1918

Estats Units, Hongria

• Decideix com ordenaràs les fotos: per dates, per temes, etc.

11. Un dels
esdeveniments
John STEINBECK,
El raïm
de la ira, 1939 amb més càrrega simbòlica de

• Quan s’inicià la batalla? Quin exèrcit la començà?

1913
1917

Txecoslovàquia

 Competència matemàtica, científica i tecnològica

• Quin va ser el seu detonant? I les causes?

Investiga en Internet i explica quines repercussions
tingué la crisi sobre els agricultors estatunidencs.

1906

Canadà, Alemanya, Àustria, Polònia,
Regne Unit

2/6/16 13:54

i respon.

5.

1893
1902

Noruega
Rússia

159

Elaborar un catàleg amb les fotos clau del segle XX
La crisi del 29 als Estats Units

En nombrosos països, com el Regne Unit, els Estats
Units i Alemanya, va ser reconegut el dret al sufragi
femení en el període d’entreguerres. (6) En altres països,
les dones no pogueren votar fins a moltes dècades
després. A Suïssa, per exemple, les dones votaren
per primera vegada en la dècada de 1970.

ANY

Finlàndia

ES0000000045664 757134_Unidad06_51051.indd 158-159

• A més de les seccions Descobreix i Treball cooperatiu, la importància
de la investigació es reflecteix en el Projecte TIC, al final del llibre.
Aquest introdueix l’alumne en el mètode científic de l’historiador amb
la realització d’un projecte d’investigació.

El segle XX va ser una època convulsa en què hi hagué nombroses guerres, revolucions, crisis polítiques i econòmiques… Però també va ser el segle en
què es van consolidar els sistemes polítics democràtics en gran part del món, es desenvoluparen pautes
socials modernes, es feren importants descobriments científics i grans avanços tècnics i l’art abandonà les formes d’expressió tradicionals per explorar nous camins.

L’esclat de la Primera Guerra Mundial suposà la paralització
de la lluita del moviment sufragista perquè tots els
esforços se centraren a guanyar la guerra. Tanmateix,
l’important paper econòmic que van exercir les dones
durant el conflicte posà de manifest que si la dona era
capaç de realitzar els treballs que abans es consideraven
exclusivament masculins, també podia exercir els seus
drets polítics, com ara votar.

PAÍS
Nova Zelanda
Austràlia
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OBJECTIU

6. DRET AL VOT FEMENÍ EN LES ELECCIONS GENERALS

El reconeixement d’alguns drets

• Quin missatge transmet la caricatura?

ES0000000045664 757134_Unidad05N_51056.indd 138-139

PROJECTE TIC
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DESCOBREIX

La vida en la rereguarda
La Primera Guerra Mundial va ser una guerra total, és a dir, tots els recursos dels
contendents es van utilitzar per a tractar de guanyar. A més, l’ús d’una nova forma
de lluita, els bombardejos aeris, posà la població civil en primera línia. Per aquestes
raons, la guerra no sols es desenvolupà al front, sinó també en la rereguarda.

– Prepara una pantalla introductòria que continga un títol
i un índex o relació de les fotografies classificades.

Competència digital

– Totes les pantalles del catàleg han de tindre la mateixa estructura:
fotografia seleccionada, títol, autor (si es coneix), lloc i cronologia.
– Elabora una conclusió en què expliques la importància
del segle XX per a la història contemporània.

EXPOSA EL CATÀLEG EN POWERPOINT
Projecta a classe la presentació que has preparat i comenta
als companys una per una les diferents pantalles: descriu
la imatge i explica el fet a què correspon i per què va ser
un dels esdeveniments clau del segle XX.

…
…
…

Consciència i expressions culturals

…
…
…

Aprendre a aprendre

339
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Iniciativa i actitud emprenedora
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INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA

L’objectivitat
en la història
Els fets no s’assemblen realment
en res als peixos de l’aparador
de la pescateria. Al contrari, s’assemblen als peixos que naden en
un oceà ample i, a vegades, inaccessible, i, per tant, allò que
l’historiador pesque dependrà
en part de la sort, però sobretot
de la zona del mar on decidisca
pescar i de l’ormeig que haja triat, tots dos factors determinats,
no cal dir-ho, per la classe de
peixos que pretenga atrapar. I tot
això, perquè historiar significa
interpretar.
Edward H. CARR, Què és la història?, 1979

•	Quina idea es planteja
en aquest text?
•	Hi estàs d’acord?
Per què?

La història i el treball de l’historiador
La ciència històrica
La història és la ciència que estudia els fets del passat. Però amb
aquest terme també es designen els escrits que elaboren els historiadors a partir de l’anàlisi d’aquests fets. Per realitzar el seu
treball, els historiadors segueixen aquests passos:
• 
Trien el tema sobre el qual volen investigar.
• 
Busquen informació sobre aquest tema usant diverses fonts.
Per a fer-ho solen recórrer als arxius.
• 
Contrasten i analitzen críticament la informació obtinguda
de les fonts.
• 
Obtenen i elaboren conclusions a partir de l’anàlisi de les
fonts. Aquestes s’exposen en l’àmbit dels professionals de la
història a través de comunicacions, conferències, ponències,
etc. Però també es donen a conéixer al món educatiu mitjançant, per exemple, els materials escolars, i al conjunt de la població mitjançant llibres especialitzats o divulgatius.

Les fonts històriques
Per a reconstruir la història, els historiadors utilitzen diverses fonts,
és a dir, els vestigis que conservem d’èpoques passades. Segons
l’època a què corresponen es distingeix entre fonts primàries,
que són contemporànies als fets a què al·ludeixen, i fonts secundàries, que són posteriors als fets de què tracten. Segons la forma de presentació, les fonts poden ser de diversos tipus:

1

EXPRESSIÓ ORAL.
• Busca el significat
de sincrònic i diacrònic
i explica’ls.
• La història es pot narrar
de manera sincrònica
o diacrònica. Explica la
diferència entre ambdues
formes i posa’n un exemple.

2

USA LES TIC. En el treball que
fan, els historiadors disposen
d’una sèrie de ciències
auxiliars. Investiga i explica
quines són les principals
i com complementen
la història.

• 
Fonts escrites: documents públics (lleis, tractats...), documents privats (diaris, memòries, cartes…), publicacions periòdiques (premsa, fullets...), obres literàries (novel·les, poemes…), obres científiques (ponències, comunicats, etc.).
• 
Fonts orals: testimonis orals de persones que van viure determinats fets històrics, relats de formes de vida, etc., que se solen
recollir mitjançant entrevistes.
• 
Fonts materials: objectes de la vida quotidiana de l’època
(mobles, vaixells, armes…) i construccions (habitatges, esglésies, ajuntaments, palaus…).
• 
Fonts audiovisuals: pintures, fotografies, pel·lícules, documentals, programes de televisió o de ràdio, etc.
L’historiador ha de comprovar que les fonts que fa servir són
autèntiques i fiables. En analitzar-les ha de distingir entre dades objectives i subjectives (opinions, sentiments…) i detectar-hi possibles errors. També ha de contrastar fonts diverses,
perquè no totes aporten les mateixes dades ni donen la mateixa
visió dels fets.

Localització temporal i espacial
Els esdeveniments històrics es donen en un lloc i
en una data determinats. Per a localitzar els fets en
el temps han de ser datats de la manera més exacta possible. Per això s’elaboren cronologies, és a
dir, s’ordenen les dates en què van ocórrer els fets
i se solen representar en eixos cronològics o línies
del temps.
Per facilitar l’estudi del passat, aquest es divideix
en períodes. L’inici de cada període el marca un
esdeveniment que va causar una transformació radical en les formes de vida.

1. Mapa de l’imperi britànic en 1886.

A fi de localitzar espacialment els fets històrics s’elaboren mapes històrics, que generalment s’agrupen
en atles temàtics.

DESCOBREIX

Els arxius espanyols
A Espanya hi ha diferents tipus d’arxius: arxius de l’administració general de l’estat i dels seus organismes públics, arxius gestionats per les
comunitats autònomes i arxius privats. En tots es custodia, conserva i
protegeix el patrimoni documental espanyol. Entre els principals arxius
espanyols es troben els que segueixen:
• L’Archivo Histórico Nacional, que custodia documents amb una
cronologia que abasta des de l’edat mitjana fins a l’edat contemporània.
• L’Archivo General de Simancas, que conserva documents datats entre l’últim terç del segle XV i el primer terç del segle XX. (2)
• L’Archivo General de la Administración, entre els fons del qual destaquen
els datats entre 1939 i 1975.
• El Centro Documental para la Memoria Histórica, que conserva documentació sobre la Guerra Civil espanyola i la dictadura franquista.

3

USA LES TIC.
• Consulta aquesta web: http://censoarchivos.
mcu.es/CensoGuia/directorioarchivos.htm.
En la pestanya Categoría, selecciona Archivos
Generales y Centrales. Tria dos arxius que s’hi
citen. Consulta’n la pàgina web i explica:

2. Arxiu de Simancas,
Valladolid.

• Busca en la web: http://pares.mcu.es/
GuerraIndependencia/portal/archivo/proyecto/
descripcionDoc.html. En Text de búsqueda escriu
dos de mayo.
– Quin tipus de documents obtens? Són fonts
primàries o secundàries?

– On es troben i de quina època és l’edifici
que els allotja.

– Selecciona dos documents i intenta llegir-los
i resumir-ne el contingut.

– D’on procedeixen els fons que custodien.

• Consulta aquesta web: http://www.mecd.gob.es/
cultura-mecd/areas-cultura/archivos/informaciongeneral/gestion-autonomica.html. Selecciona
dos arxius de la Comunitat Valenciana i indica
quins tipus de documents contenen.

– Quins tipus de fons tenen (documents escrits,
fotografies…) i quina és la seua cronologia.
– Podries obtindre informació sobre història
contemporània en aquests dos arxius?

9

SABER FER

Elaborar una línia del temps
Una línia del temps o eix cronològic és un gràfic que
representa el temps (els fets i períodes del passat). En
una línia del temps, els anys, les dècades, els segles…
han de mesurar el mateix. Per exemple, podem decidir
que cada dècada mesure 2 centímetres.
Per a realitzar una línia del temps hem de seguir
aquests passos:

4. Divideix proporcionalment la línia i marca-hi
algunes dates que et servisquen de guia. Si vols
elaborar la línia del temps d’un període curt (per
exemple, la vida d’una persona), pots dividir la línia
de dècada en dècada. Si el període és llarg,
divideix-la en segles o mil·lennis.
1867

1. Pren un full de quadres o de paper mil·limetrat.
2. Traça-hi un rectangle. El rectangle indica
el període de temps que representaràs.

1934

Vida de Marie Curie (1867-1934)

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

5. Anota els esdeveniments destacats
al lloc que correspon a la seua data.

Vida de Marie Curie (1867-1934)

Naixement
1867

Nobel de física Nobel de química
1903 1911

Mort
1934

508737intr.hist.P174H03

Vida de Marie Curie (1867-1934)

3. 
Marca a l’extrem esquerre la data més antiga
que representaràs (1867) i a l’extrem dret, la
més moderna (1934).
Prolonga un poc l’espai en ambdós extrems, a fi
508737intr.hist.P174H01
que la línia puga començar i acabar en un any
redó, finalitzat en 0 o en 5.
1867

1860

Naixement
1867

1860

1940

1920

1930

1940

Mort
1934

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

Després del premi
Nobel de física

• Marca aquestes dates guia en la línia
del508737intr.hist.P174H05
temps.
• Anota els esdeveniments principals
de la teua vida al lloc corresponent.

• La data del teu naixement serà la data
d’inici de la línia. La data actual serà
la data final.
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1910

Nobel de física Nobel de química
1903 1911

Abans del premi
Nobel de física

508737intr.hist.P174H02
• Elabora
una línia del temps de la teua vida.

• Quants anys tens? Com creus que és
millor dividir la línia: d’any en any,
de dècada en dècada…? Per què?

1900

Vida de Marie Curie (1867-1934)

FES-HO AIXÍ

• Quines dates «redones» triaràs per
als extrems de la línia del temps?

1890

508737intr.hist.P174H04

Vida de Marie Curie (1867-1934)

4

1880

6. 
Si es distingeixen diferents etapes en la línia del
temps que has realitzat, pots pintar cada etapa
d’un color. Així la lectura serà més clara.

1934

1860

1870

• Selecciona diferents etapes de la teua
vida i pinta-les.
5

Pregunta a les persones majors del teu
entorn quins esdeveniments històrics
importants han tingut lloc durant la seua
vida. Busca la data d’aquests fets i elabora-hi
una línia del temps.

Les edats de la història
Els historiadors han dividit la història en períodes
per poder estudiar millor l’evolució de l’ésser
humà des de la seua aparició fins a l’actualitat.
Aquests períodes s’anomenen edats de la història
i són: prehistòria, edat antiga, edat mitjana,
edat moderna i edat contemporània.

Aparició de l’ésser humà
Fa 5 milions
d’anys

PREHISTÒRIA
E
D
A
T

Invenció de l’escriptura

Fa 5.000 anys

A
N
T
I
G
A
EDAT
MODERNA

EDAT MITJANA
Final de l’imperi romà

Descobriment
d’Amèrica

476

En aquest curs estudiaràs l’edat contemporània,
una etapa que començà l’any 1789 amb canvis polítics i econòmics revolucionaris que van establir les
bases de la societat actual. En aquesta etapa van esclatar nombroses guerres i se succeïren crisis econòmiques greus, però també es va aconseguir que
les persones deixaren de ser súbdits i es convertiren
en ciutadans, i que les dones veren reconeguts els
seus drets polítics i socials.

1492

6

EDAT
CONTEMPORÀNIA

Revolució
Francesa
1789

INTERPRETA LA LÍNIA DEL TEMPS.
• Enumera les edats de la història. Quan
comença i quan acaba cada una?
• En quina edat de la història ens trobem
actualment? Quin esdeveniment en marcà
l’inici?
• Quina etapa fou la més llarga? I la més curta?
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SABER FER

Interpretar un mapa històric

3. 
EL MÓN A MITJAN SEGLE XVIII

Els mapes històrics representen un territori en un moment
concret o l’evolució d’un procés en un espai geogràfic.
El segle XVIII va ser una etapa de transició entre l’Antic Règim
i l’edat contemporània. Et proposem que interpretes un
mapa del món del començament de l’edat contemporània
com a punt de partida per a estudiar els esdeveniments que
tingueren lloc en aquesta etapa.

Territori
indi

Per a analitzar un mapa històric pots seguir aquests
passos:

CANADÀ
LOUISIANA

Classificació
• Quin tipus de mapa és: polític, econòmic…

NOVA
ESPANYA

• Quin espai geogràfic mostra: el món, un continent,
un país, una regió…

TRETZE
COLÒNIES

Santo
Domingo
Jamaica

• A quina data correspon la informació que conté.
• Quin tema tracta: guerra, organització territorial,
intercanvis comercials, etc.

OCEÀ

Anàlisi

PA C Í F I C

NOVA
GRANADA

• Cal explicar el contingut del mapa. Pots consultar
fonts complementàries: atles, enciclopèdies, webs,
etc.

Araucans

FES-HO AIXÍ
7

• Quin tipus de mapa és?
• Quin espai mostra? A quina etapa històrica
correspon?
• Quin és el tema del mapa?

Possessions colonials
Portugueses

• Quins estats hi havia al món a mitjan segle
XVIII? Quins d’aquests existeixen encara?
Ocupen el mateix territori?
• Quins països posseïen colònies? En quins
continents es localitzaven?
• Com s’organitzava territorialment Àfrica
en aquesta època?

12

Britàniques
Espanyoles
Holandeses
Franceses
Luba

Territoris sense
organització estatal

GRENLÀNDIA

IMPERI RUS

KHANAT
DE BUKHARA
I. Açores

JAPÓ

PÈRSIA
Tuareg

CONFEDERACIÓ
MARATHA

OCEÀ

Darfur

I. Cap Verd

PA C Í F I C

SIAM

Songhai

Filipines

Adamaua

GUYANA
SURINAM
CAIENA

Ceilan
Sumatra
SOLDANAT
DE ZANZÍBAR

Luba

OCEÀ
BRASIL

IMPERI XINÉS

ANGOLA

OCEÀ

AT L À N T I C

MOÇAMBIC

ÍNDIC
Austràlia

Matabele
Madagascar
EL CAP

Nova
Zelanda

SUÈCIA

NORUEGA
(Din.)

ISLÀNDIA
(Din.)

Mar
del
Nord

DINAMARCA

REGNE

PRÚSSIA

1

UNIT

SACRE
IMPERI

2

OCEÀ
AT L À N T I C

POLÒNIA

I. Madeira

MARROC

ESPANYA

3
4

5

7

Menorca

Gibraltar
ALGÈRIA

PROVÍNCIES UNIDES

2

PAÏSOS BAIXOS AUSTRÍACS

3

SUÏSSA

4

SAVOIA

5

GÈNOVA

6

ESTATS PONTIFICIS

7

VENÈCIA
IMPERI RUS

ÀUSTRIA

FRANÇA

HONGRIA

IM

6

PORTUGAL

1

TUNÍSIA

NÀPOLS

Mar Negre

PE

RI

Mar Mediterrani
EGIPTE

OT

OM

À

Límits del
Sacre Imperi
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La crisi de l’Antic Règim

SABER
• Els fonaments de l’Antic Règim.
• Les idees de la Il·lustració
i els representants principals.
• El despotisme il·lustrat.
• Les reformes borbòniques
a Espanya.
• El segle XVIII a la Comunitat
Valenciana.
SABER FER

ENS FEM PREGUNTES. Com

van ser
les corts il·lustrades?
Durant el segle XVIII, el segle de la Il·lustració,
els reis europeus mostraren al món el seu poder
absolut a través dels palaus reials, edificis d’una
gran riquesa i sumptuositat, on residien el monarca
i la seua cort. Els palaus i el complex cerimonial de
la cort havien d’impressionar els súbdits i els
dignataris d’altres països.

ES

NOR

D

• Interpretar esquemes i línies
del temps.

N

D

A

CIA

R D
EL

CÒ

• Analitzar i comparar textos
històrics.
IR

• Realitzar un recorregut
pel Madrid de Carles III.

L

R

E

G

N

E

UN

IT

MA

A

• Valorar la premsa del segle XVIII.

PAÏSOS
BAIXOS

Ver sa ll es

Palau de Versalles
Lluís XV de França (1715- 1774)

FRA

NÇ

A

HE

V

E

SP

AN

YA

M ad ri d

O

CE

À

A

T

L

À

N

T

I

SA

C

I.

BA

LE

ARS

INTERPRETA LA IMATGE

AL

• Quines característiques comunes
té l’aspecte de tots aquests palaus?
Creus que són sumptuosos?
• Quina és la funció actual d’aquests
palaus?
• Quins monarques figuren retratats
al costat de cada palau? En quin
segle i territori governaren?

Palau Reial de Madrid
Carles III d’Espanya (1759-1788)

GÈ

R M
ED

RIA

ITERR

TUNÍS

MA

• Quins palaus veus en aquesta pàgina?
En quins països es troben?

Palau Reial d’Estocolm
Gustau III de Suècia (1771-1792)

A
DI

IA

FINL

ÀN

ÈC
REGNE D
E S
U

A
G

E

U
R
O

N

Sant P e tersburg
Estoc ol m

DINAMARCA

M

SA

B

R

CR

A

ND

EN

B

A

Palau d’Hivern de Sant Petersburg
Caterina II de Rússia (1762-1796)

R

URG

B

À

L

T

IC

PRÚ

RÚSSIA

SS

IA

POL

ÒN

Potsd a m

IA

E IMP
ERI
BA

ÀUSTRI

VI

A
Vien a

DÀ

RIA

V

OL

A

HONG

VIA

ER

CONF.
ELVÈTICA

IA

M

O

TOSCANA

ESTATS
DE
L’ESGLÉSIA
CÒRSEGA

S A R D E N YA

REGNE DE
NÀPOLS

SÈ

RB

IA

VA L À Q

I M

UIA

P E
R I

Palau de Sans-Souci a Potsdam
Frederic II de Prússia (1740-1786)

NEGRE
MAR

O T
O M À

AR

MÈ

NI

A

COM HO SABEM?

RANI

Els palaus són una gran font d’informació
sobre les formes de vida de la reialesa.
Les estances, els mobles, les pintures,
els elements decoratius... ens permeten
aproximar-nos a la vida dels sobirans
i a la imatge que volien donar de si
mateixos.

SI

A

SICÍLIA

Palau de Schönbrunn a Viena
Josep II d’Àustria (1765-1790)

• Si has visitat algun palau reial, explica
què et va cridar més l’atenció.

SABER FER
  Interpretar la piràmide social
de l’Antic Règim

Noblesa
i clergat

1

L’Antic Règim

L’Antic Règim era el sistema polític, social i econòmic
vigent a Europa en el segle XVIII. Es caracteritza per
tindre una societat estamental, una economia agrària
i la monarquia absoluta com a forma de govern.

Una societat desigual
La societat estamental s’organitzava en tres grups
anomenats estaments o estats: la noblesa, el clergat
i el poble pla o tercer estat. Els trets fonamentals
d’aquest tipus de societat eren:

Poble
pla

• L
 ’existència de privilegis. Els dos estaments privilegiats (noblesa i clergat) posseïen importants
avantatges respecte al poble, com ara ser jutjats
per lleis especials o no pagar impostos.
• L
 ’immobilisme. La pertinença a un estament o un
altre, excepte en el cas del clergat, depenia del naixement i resultava molt difícil ascendir socialment.
FES-HO AIXÍ
1

• Quants estaments hi havia en l’Antic
Règim?
• Quins eren els estaments privilegiats?
On se situen en la piràmide?
• En quina part de la piràmide es localitza
el tercer estat?

La noblesa es dividia en alta i baixa noblesa. L’alta
noblesa (1) tenia grans propietats, percebia ingressos pels seus drets senyorials i monopolitzava els alts
càrrecs de l’administració i l’exèrcit. La baixa noblesa, amb una situació econòmica pitjor, tractà d’emparentar-se amb la burgesia adinerada.
El clergat es dividia també en alt i baix clergat. Els
membres de l’alt clergat (bisbes, arquebisbes…) solien ser els fills menors de les famílies nobles. Els integrants del baix clergat (sacerdots, monjos, etc.),
en canvi, procedien del poble.
El poble pla o tercer estat era la majoria de la població (camperols i burgesia):
• E
 ls camperols eren el grup més nombrós, però
tenien una influència social molt escassa. La majoria treballava a les terres de la noblesa o de l’Església com a arrendataris, jornalers o serfs, i havien de
pagar rendes als senyors per a explotar les seues
terres. Els camperols també pagaven impostos al
rei i lliuraven el delme (desena part de la collita) a
l’Església. Els serfs no podien abandonar la terra
sense permís del senyor.

1. L
 a tassa de xocolate, obra de Jean Baptiste
Charpentier. L’alta noblesa portava una vida luxosa.
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• L
 a burgesia estava formada per comerciants, metges, artesans, etc. Una part de la burgesia havia acumulat grans fortunes, tot i que el seu poder polític
era escàs i es limitava al govern de les ciutats. La
burgesia reclamà més participació en el govern i
igualtat jurídica, però els privilegiats tractaren d’impedir que aconseguira aquests objectius.

2. Les quatre hores del dia: vespres, obra de Watteau de Lille.

Un sector agrari important però poc productiu
En el segle XVIII, l’agricultura i la ramaderia eren les activitats econòmiques més importants. En gran part d’Europa es practicava una agricultura de subsistència amb eines rudimentàries, dedicada sobretot al
cultiu de cereals. (2) L’agricultura depenia fortament del clima i quan es
donaven fenòmens meteorològics adversos (sequeres, inundacions,
etc.), es perdien les collites, escassejaven els aliments, pujaven els preus
i arribava la fam.
La major part de la terra era propietat de la noblesa i el clergat. Les terres de la noblesa no es podien dividir perquè, com que eren primogenitures (mayorazgos), la llei obligava a transmetre tot el lot al fill gran. Una
part de les terres del clergat (béns de mà morta) tampoc no es podia
vendre perquè estava sota protecció directa del rei. Per això, moltes terres no s’explotaven o es treballaven de forma inadequada.

POSA ATENCIÓ
El domestic system era
un sistema de producció
que es desenvolupà al marge
dels gremis, especialment
en la producció tèxtil. Un
empresari, generalment
un comerciant, proporcionava
als camperols la matèria
primera i aquests realitzaven
el producte a casa. Després,
l’empresari el recollia i el
comercialitzava.

El desenvolupament de l’artesania i el comerç
Les activitats artesanals eren controlades pels gremis. Aquests eren
associacions d’artesans del mateix ofici que regulaven la producció, fet
que dificultava les innovacions. Els artesans treballaven en tallers xicotets, usant eines senzilles. (16)
La monarquia potencià la creació de manufactures reials o reials
fàbriques. Eren instal·lacions semblants a grans tallers artesanals, que
se centraren en l’elaboració d’armes i articles de luxe.
El comerç exterior va créixer gràcies a l’augment dels intercanvis amb
Amèrica i Àsia. Les companyies privilegiades, com la Companyia Anglesa de les Índies Orientals, monopolitzaven les relacions comercials
en certes zones del món, des d’on importaven a Europa te, cotó, etc.
Així, la corona i els propietaris de la companyia aconseguien grans beneficis.
També es desenvolupà el comerç triangular: els vaixells europeus es
dirigien a Àfrica, hi intercanviaven productes de poc valor per esclaus i
els portaven a Amèrica per vendre’ls. Amb els beneficis que obtenien
compraven cotó, sucre, etc., que revenien a Europa.

CLAUS PER A ESTUDIAR
• Defineix: Antic Règim,
estament, gremi, reials
fàbriques, comerç triangular.
• Descriu com era la societat
estamental.
• Per què l’agricultura del segle
XVIII era poc productiva?
• Quines característiques van
tindre l’artesania i el comerç
exterior del segle XVIII?
PENSA. Quines diferències hi ha
entre la societat estamental
i l’actual?

17

2

Les formes de govern al començament del segle XVIII
El manteniment de l’absolutisme

3. L’ABSOLUTISME FRANCÉS

PODERS DEL REI

PODER
LEGISLATIU

PODER
EXECUTIU

Decidia les lleis
i les aplicava
mitjançant
ordenances
i edictes.

Dirigia
l’administració
i era el cap
suprem
de l’exèrcit.

PODER
JUDICIAL
Era la màxima
autoritat judicial.
La justícia
s’exercia
en nom seu.

El rei concentra tots els poders de l’estat

750679_01_p01_absolutismo_frances

L’absolutisme era el sistema polític vigent a la major
part d’Europa en el segle XVIII. El rei concentrava
els poders legislatiu, executiu i judicial: elaborava i
promulgava les lleis, governava i nomenava els jutges. (3) Els monarques absoluts es consideraven els
representants de Déu a la Terra i pensaven que el seu
poder era d’origen diví, per aquesta raó estaven per
damunt de la llei. (4)
Per a exercir el poder, el monarca disposava de nombrosos funcionaris i un exèrcit poderós. Algunes
qüestions, com és ara la implantació de nous impostos, havien de ser aprovades per assemblees compostes per representants dels tres estaments (estats generals a França, corts a Espanya…). Tanmateix, els
monarques a penes les convocaven.
En el terreny econòmic, els monarques absoluts aplicaren el mercantilisme, que basava la riquesa d’un
país en la quantitat d’or i plata que posseïa. Per a augmentar-la calia fomentar les indústries nacionals i les
exportacions, i limitar les importacions.

TEXTOS HISTÒRICS FONAMENTALS

L’estat absolut
Ceptre, símbol
d’autoritat

És només en la meua persona on resideix el poder
sobirà […]; la plenitud de la seua autoritat, que ells
exerceixen tan sols en nom meu, resideix sempre
en mi i mai no es pot girar contra meu; només a mi
pertany el poder legislatiu sense dependència i sense divisió; és per la meua autoritat que els oficials
de la cort procedeixen […] al registre, a la publicació i a l’execució de la llei; l’ordre públic emana de
mi […].
Discurs de Lluís XV al Parlament de París,
3 de març de 1766

•	Quins poders s’atribueix a si mateix Lluís XV?
• Quin era l’objectiu d’aquest discurs?

Mantell amb la
flor de lis, símbol
dels Borbó

4. 
Els símbols de poder de Lluís XV de França.
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Corona,
símbol del
poder reial

El parlamentarisme anglés
A Anglaterra es va establir en el segle XVII un sistema
polític diferent de l’absolutisme.
En la primera meitat d’aquest segle, els reis de la dinastia Stuart intentaren governar als seus territoris
de la Gran Bretanya i Irlanda com a monarques absoluts, però es trobaren amb la ferma oposició de la
burgesia, que dominava el Parlament.
El conflicte entre el rei i la burgesia provocà l’esclat
de les revolucions de 1642 i 1688, que acabaren
amb l’expulsió de la dinastia Stuart del tron i el triomf
de la monarquia parlamentària. (5)
Aquest nou sistema polític es va basar en la supremacia de les lleis sobre el monarca, que acceptava el
control del Parlament. En la declaració de drets de
1689, el rei garantia una sèrie de drets i llibertats, i
s’hi indicava que el monarca no podia aprovar lleis,
crear nous impostos o cobrar-los sense l’aprovació
del Parlament. S’establiren així les bases de la divisió
de poders. (6)

La república de les Províncies Unides
També a les Províncies Unides s’implantà un sistema
de govern no absolutista. Quan s’independitzaren
d’Espanya en 1648 es convertiren en una república,
en què el poder era exercit pels ciutadans més influents, els burgesos. Gràcies al desenvolupament comercial, la burgesia havia augmentat el seu poder
econòmic i adquirit un gran poder polític.
La república estava formada per set províncies, cada
una amb un parlament propi. Els representants de
totes les províncies es reunien en els Estats Generals, on es prenien les decisions comunes.

5. Sessió de la Cambra dels Comuns, obra de Peter Tillemans.

6. EL SISTEMA POLÍTIC ANGLÉS

PODER
LEGISLATIU

PODER
EXECUTIU

PODER
JUDICIAL

PARLAMENT

REI

JUTGES I
TRIBUNALS
Són independents
dels altres dos
poders.
Jutgen els qui no
compleixen les
lleis, i imposen
sancions i penes.

Cambra dels
Lords

nomena

Cambra dels
Comuns

GOVERN

elegeixen

controla

ELECTORS
Sufragi censatari: només podien votar els ciutadans homes amb un
determinat nivell de riquesa.

CLAUS PER A ESTUDIAR
• 
Quin sistema polític dominava a la major part
d’Europa en l’Antic Règim?

750679_01_p02_sistema_politico_ingles

• 
Què era el mercantilisme?
• 
Què es va establir en la declaració de drets
anglesa de 1689? En quina mesura limitava
aquesta declaració el poder reial?
• 
Quin tipus de govern es va imposar a les
Províncies Unides en el segle XVII? Quines
característiques tenia?
PENSA. Creus que el sistema polític anglés era
democràtic? Justifica la resposta.

2

INTERPRETA ELS ESQUEMES.
• Qui exercia el poder legislatiu
a França? I a Anglaterra?
• Quines diferències hi havia en l’exercici
del poder executiu a França i a Anglaterra?
• Explica qui exercia el poder judicial
en ambdós estats.
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La Il·lustració i la crítica de l’Antic Règim

TEXTOS HISTÒRICS FONAMENTALS

La divisió de poders
Quan els poders legislatiu i executiu
es troben reunits en una mateixa per·
sona o corporació, no hi ha llibertat,
perquè aleshores és de témer que [es]
promulguen lleis tiràniques per exe·
cutar-les de la mateixa manera. […] En
aquell estat en què un home sol o una
sola corporació […] administrara els
tres poders i tinguera la facultat de fer
les lleis, d’executar les resolucions pú·
bliques i de jutjar els crims i litigis dels
particulars, es perdria tot completa·
ment.
MONTESQUIEU, L’esperit de les lleis, 1748

•	Quins són els tres poders
de què parla Montesquieu?
•	Què passaria, segons l’autor, si
els exercira una sola persona
o institució?
•	En què es diferencien els
plantejaments de Montesquieu
dels de la monarquia absoluta?

La Il·lustració
La Il·lustració va ser un corrent intel·lectual del segle XVIII que qüestionà
els principis de l’Antic Règim. Les seues bases ideològiques eren les que
segueixen:
• L
 a raó s’havia d’aplicar en tots els àmbits de la vida. Per això, els il·
lustrats rebutjaren tot allò que es regia pels costums i no estava
d’acord amb la raó: els privilegis de la noblesa i el clergat, les regla·
mentacions dels gremis i l’absolutisme.
• E
 l centre de les teories il·lustrades era l’ésser humà. Es considerava
que les persones tenien uns drets naturals, com la llibertat individu·
al, que l’estat no podia suprimir arbitràriament.
• L
 ’ésser humà, usant la raó, podia assolir el coneixement, que per als
il·lustrats era la base de la felicitat. La Il·lustració donà una gran
importància a l’educació i a les ciències experimentals, ja que es pen·
sava que a través d’aquestes la humanitat podia progressar indefini·
dament.
• La tolerància havia de ser la base de la convivència.
Les idees il·lustrades es difongueren per Europa i Amèrica, fonamental·
ment gràcies a l’Enciclopèdia, publicada a França i dirigida per Diderot
i D’Alembert. També van ser mitjans de transmissió de la ideologia il·
lustrada els salons, (7) les acadèmies i la premsa.

Els pensadors il·lustrats
Les teories del pensador anglés John Locke (1632-1704) van exercir
una gran influència en la Il·lustració. Locke afirmava que l’estat era el
resultat d’un pacte entre governants i governats, i que aquest es podia
trencar si els primers no governaven de manera justa.
Els principals pensadors il·lustrats van ser Montesquieu, Voltaire i
Rousseau.

PRINCIPALS PENSADORS IL·LUSTRATS

Montesquieu (1689-1755)
• Ideologia. Defensor de la
divisió dels poders de
l’estat: el poder legislatiu
ha de ser exercit per un
parlament representatiu,
el poder executiu pel rei,
i el judicial per jutges
independents.
• Obra destacada. L’esperit
de les lleis (1748).
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Voltaire (1694-1778)

Rousseau (1712-1778)

• Ideologia. Partidari d’una
monarquia forta en què es
respectaren les llibertats civils.
Fou un ferm defensor de la
llibertat d’expressió i rebutjà el
fanatisme i la intolerància, que
criticà amb duresa.

• Ideologia. Defensor de la llibertat i la
igualtat de les persones. Considerava que
la societat corromp l’ésser humà, que és
bo per naturalesa. Creia que la sobirania
resideix en el conjunt del poble i aquest,
en benefici de la comunitat, arriba a un
acord per permetre a un poder superior
que governe en nom seu.

• Obres destacades. Càndid
o l’optimisme (1759), Tractat
sobre la tolerància (1763).

• Obres destacades. Emili (1762),
El contracte social (1762).

B

A

C
D

E

G

I

F

J

H

7. L
 ectura de la tragèdia de Voltaire L’orfe de la Xina, al saló de madame Geoffrin, obra de Lemonnier.
Rousseau (A). Mademoiselle Clairon (B). Bust de Voltaire (C). Soufflot (D). Diderot (E). Duquessa d'Anville (F).
Montesquieu (G). Comte de Buffon (H). D'Alembert (I). Madame Geoffrin (J).

El despotisme il·lustrat
En el segle XVIII diversos monarques, com ara Josep II d’Àustria, Caterina II de Rússia, Frederic II de Prússia i Carles III d’Espanya, aplicaren
algunes idees il·lustrades. Aquest sistema polític es coneix com a despotisme o absolutisme il·lustrat. L’objectiu d’aquests reis era elevar
el nivell educatiu dels súbdits, racionalitzar l’administració i potenciar el
desenvolupament econòmic dels territoris que governaven, però sense
perdre el seu poder. Per fer-ho, prengueren diverses mesures:
• F
 undaren noves institucions educatives, com ara universitats i
acadèmies, i renovaren els plans d’estudis, en què l’ensenyament de
ciències com les matemàtiques, la física, la química, etc., tingué més
importància.
• M
 odernitzaren la burocràcia, reforçaren l’administració central,
crearen nous codis legals i intentaren que els privilegiats pagaren impostos.
• P
 er millorar l’economia, tractaren de dur a terme desamortitzacions, és a dir, que els béns de mà morta passaren a l’estat per posar-los a la venda. L’objectiu era que els nous propietaris treballaren
aquestes terres, d’una manera directa o indirecta, per fer-les productives. També es posaren en cultiu noves terres, es construïren camins
i es realitzaren obres de regadiu.
El despotisme il·lustrat no va alterar les bases de l’Antic Règim, ja que
les reformes no limitaren el poder absolut dels monarques i, a més, xocaren amb els privilegis estamentals, que eren la base d’un sistema social que els reis no volien abolir.

3

INTERPRETA LA IMATGE.
• Quins personatges hi
identifiques? Esbrina
les seues aportacions
al pensament il·lustrat.
• Investiga sobre
el paper de la dona
en la Il·lustració.

CLAUS PER A ESTUDIAR
• Defineix: Il·lustració,
despotisme il·lustrat.
• Qui van ser els pensadors
il·lustrats més destacats?
Què defensaven?
PENSA. Les idees de la
Il·lustració continuen vigents
hui? Justifica la resposta.
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DESCOBREIX

L’Enciclopèdia, mitjà de difusió de la Il·lustració
Orígens i finalitat
En els orígens, l’Enciclopèdia només pretenia ser una traducció de la Cyclopaedia
del britànic Ephraim Chambers, una obra de 1728. El llibreter parisenc Le Breton
encarregà el treball a dos traductors però, quan es pensava que gran part de
la tasca estava realitzada, va saber que únicament se n’havia traduït el pròleg.
Aleshores, Le Breton contractà dos nous editors per dirigir l’obra: Denis Diderot
i Jean d´Alembert.
L’Enciclopèdia tractà de recopilar tots els coneixements de l’època per fer-los
accessibles al públic en general, sempre sota la «llum» de la raó. Publicada
entre els anys 1751 i 1780, l’obra estava organitzada en 35 volums: 17 de text,
11 de làmines, 5 de suplements i 2 d’índexs. (8)
Qui va participar en l’Enciclopèdia?

8. L ’Enciclopèdia o Diccionari
raonat de les ciències,
les arts i els oficis.

Químics, botànics, metges, cartògrafs, matemàtics, arquitectes, teòlegs, enginyers, economistes,
poetes… escrigueren articles per a l’Enciclopèdia. Entre aquests col·laboradors es trobaven
La Condamine, Buffon, Holbach, Jaucourt, Quesnay, Montesquieu, Rousseau i Turgot, a més de Diderot
i D´Alembert. Els articles, ordenats alfabèticament, eren desiguals en extensió i qualitat, ja que alguns
contenien fins i tot errates o es fonamentaven en prejudicis. Versaven sobre temes molt variats,
des de la fabricació d’una agulla fins a la definició del concepte de llibertat des de l’òptica il·lustrada.
Denis
Diderot
(1713-1784)
Assagista
i filòsof
francés.
A més de redactar diversos
articles per a l’Enciclopèdia,
escrigué novel·les i obres de
teatre en què va satiritzar la
societat d’aquella època, com
ara Jacques el fatalista i el seu
mestre.

Jacques
Turgot
(1727-1781)
Economista
i ministre
francés.
Inicià la carrera eclesiàstica,
però l’abandonà. Va ser
intendent de Llemotges, on
introduí el cultiu de la creïlla.
Després arribà a ser ministre
de finances de Lluís XVI.
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Jean le
Rond
d’Alembert
(1717–1783)
Filòsof i
científic
francés. Escrigué diversos
articles per a l’Enciclopèdia
sobre matemàtiques.
També va ser l’autor del
«Discurs preliminar»
(introducció de l’obra).

François
Quesnay
(1694-1774)
Economista
francés. Va
ser un dels
fundadors de la fisiocràcia.
Aquesta teoria sostenia que
la riquesa d’un país està en
l’agricultura i que la indústria
i el comerç són activitats
estèrils.

Charles
Louis de
Secondat,
baró de
Montesquieu
(1689-1755)
Escriptor i filòsof francés.
Entre les seues obres
destaquen les Cartes perses,
on dos personatges ficticis
intercanvien cartes
en què critiquen les formes
de vida de l’Antic Règim.

GeorgesLouis
Leclerc,
comte de
Buffon
(1707-1788)
Naturalista francés. Va ser
director del Jardí de Plantes
de París. Entre les seues obres
destaca Història natural, que
recollia el saber del seu temps
sobre diferents ciències.

La crisi de l’Antic Règim

1

Una obra «il·lustrada»
Un dels aspectes nous de l’Enciclopèdia va ser la gran quantitat d’il·lustracions que inclogué
(més de 2.000), moltes de les quals relacionades amb l’artesania. (9) Perquè foren més exactes,
els dibuixants visitaren nombrosos tallers on observaven i dibuixaven el local, les eines
i els processos de fabricació. Després, els dibuixos es gravaven.
A

B

C

9. Algunes il·lustracions contingudes en l’Enciclopèdia. Interior d’una destil·leria i utensilis que s’hi usen (A).
Procés de l’entapissament d’una cadira (B). Taller d’òptica i tipus de lents (C).

L’èxit de l’Enciclopèdia
Malgrat les dificultats que va haver
d’afrontar (censura governamental,
oposició dels jesuïtes, acusació
de l’Acadèmia de Ciències francesa
d’haver plagiat part de les il·lustracions
i autocensura del mateix Le Breton dels
articles que considerà excessivament
crítics), l’obra resultà molt rendible.

4

INTERPRETA LES IMATGES. Observa les làmines de
l’Enciclopèdia reproduïdes en aquesta pàgina i descriu-les.
Et semblen realistes?

5

USA LES TIC.
• Consulta aquesta web: http://www.bne.es/es/Micrositios/
Guias/ObrasReferencia/Enciclopedias/EvolHistorica/
DeAntiguedad. Quines obres se solen considerar
precedents llunyans de l’Enciclopèdia?

L’Enciclopèdia es vengué per
subscripció. En només trenta anys se’n
vengueren més de 25.000 exemplars.
Le Breton i els seus socis obtingueren
un benefici elevat.
L’Enciclopèdia va ser plagiada
a Anglaterra, Itàlia i Alemanya,
i distribuïda de manera legal per gran
part d’Europa, fet que la va convertir
en un dels principals mitjans
de difusió de les «Llums».

• Busca Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers en la web http://gallica.bnf.fr/
i «fulleja» l’Enciclopèdia.
• Compara les característiques de l’Enciclopèdia amb les
de les enciclopèdies actuals en paper, digitals i en línia.
Explica les semblances i diferències que hi observes.
6

EXPRESSIÓ ORAL. Per què el Segle de les Llums, és a dir,
el segle de la Il·lustració, es deia així? Per què l’Enciclopèdia
va ser el principal mitjà de difusió de les «Llums»?
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La guerra de Successió

La guerra de Successió espanyola

TEXTOS HISTÒRICS FONAMENTALS

El primer pacte de Família
Article 1. Hi haurà entre les seues majestats, els
seus hereus i successors, regnes, senyories i vassalls, en qualsevol part del món, una unió, amistat,
aliança general i perpètua […].
Article 2. En virtut del present tractat, les seues
dites majestats es constitueixen garants recíprocament de tots els seus regnes, estats i senyories tant
dins com fora de l’Europa, […] i si alguna de les
dites majestats fóra atacada, torbada o insultada
per qualsevol potència, o amb qualsevol pretext,
promet i s’obliga l’altra a obtindre [del] seu aliat una
justa, prompta i deguda satisfacció […] amb socors
de totes les seues forces, i en cas de necessitat [fent
la guerra a l’agressor] […].
1773

•	Quins països signaren aquest pacte? En què
el fonamentaven?
•	A què es comprometien els signants?

L’any 1700, la mort de Carles II d’Habsburg sense descendència enfrontà França i el Sacre Imperi en l’intent
d’instal·lar en el tron espanyol els seus candidats: Felip d’Anjou, de la casa de Borbó, nét del rei de França
Lluís XIV, i l’arxiduc Carles d’Habsburg. En el seu
testament, Carles II va designar hereu Felip d’Anjou,
però l’arxiduc no ho va admetre i reclamà el dret al
tron.
Així s’inicià en 1701 la guerra de Successió, que va ser
un conflicte internacional en què s’enfrontaren una
coalició de potències europees (Sacre Imperi, els Països
Baixos i el Regne Unit) contra França i Espanya. Però
també va ser una guerra civil, perquè gran part de
Castella donà suport a Felip d’Anjou mentre que la Corona d’Aragó fou partidària de Carles d’Habsburg.
En 1713 l’arxiduc Carles va ser nomenat emperador,
fet que suposà el final de la guerra. En 1713-1714 se
signà el tractat d’Utrecht, en el qual es reconeixia
Felip V com a rei d’Espanya. A canvi, Espanya renuncià a les possessions a Flandes i Itàlia, que va lliurar a
Àustria. A més, va cedir Gibraltar i Menorca al Regne
Unit i concedí als britànics avantatges comercials
amb Amèrica. (11)

Els primers Borbó a Espanya:
Felip V i Ferran VI

Futur
Lluís I
Felip V

Futur Ferran
VI

Isabel
de Farnesio

Infant
Felip

10. La família de Felip V, obra de Jean Ranc.
24

Felip V (1700-1746) (10 i 12) accentuà la centralització i la uniformitat administrativa del país per fer-la
més semblant al sistema francés. Aprofitant que la
Corona d’Aragó s’havia oposat al monarca en la
guerra, promulgà els decrets de Nova Planta. En
aquests se suprimien els furs i institucions propis
d’aquests territoris.
En aquest mateix sentit, elevà les institucions castellanes a rang d’estatals. Per governar va prescindir dels
antics consells dels Àustria i creà la figura del secretari de despatx (ministre). Aquest programa de reformes també el mantingué el seu successor, Ferran
VI (1746-1759) que, a més, reforçà l’armada.

Futur
Carles III

La política exterior de Felip V es va centrar a recuperar els territoris italians perduts a Utrecht. Amb
aquesta finalitat es va aliar amb França per mitjà de
pactes de Família i intervingué en diverses guerres.
Espanya recuperà Nàpols i Sicília, i els ducats de Parma, Piacenza i Guastalla. Ferran VI, en canvi, mantingué una política de neutralitat.

REGNE
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11. TERRITORIS CEDITS PER ESPANYA COM A CONSEQÜÈNCIA DEL TRACTAT D’UTRECHT

750679_01_p03_tratado_utrecht
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1714
Tractat
d’Utrecht
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1788

1759

FERRAN VI

1733
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1749
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1793
Guerra
contra França

1766
Motí
de Squillace

1808
Comença la guerra
de la Independència

12. ELS BORBÓ ESPANYOLS EN EL SEGLE XVIII

7

INTERPRETA EL MAPA I LA LÍNIA DEL TEMPS.

CLAUS PER A ESTUDIAR

750679_01_p04_Linea tiempo Borbones

• Quan començà la guerra de Successió? Quant durà?
• Quins territoris europeus perdé Espanya en virtut
del tractat d’Utrecht? A qui els va cedir?
• Què creus que significà per a Espanya la pèrdua
d’aquests territoris?

• Compara aquest mapa amb un mapa d’Europa actual.
S’assemblen?
• Quina disputa territorial manté Espanya des de 1714?
Amb quin país?
• Quins reis de la casa de Borbó regnaren a Espanya
en el segle XVIII?

• Quan tingué lloc la guerra de
Successió? Per què s’inicià?
• Quins bàndols s’enfrontaren en la
guerra? Com acabà el conflicte?
• Qui va ser el primer rei de la
dinastia de Borbó a Espanya?
• Enumera les mesures reformistes
que prengueren els primers
Borbó a Espanya.
PENSA. Explica si Espanya és hui
un estat centralitzat.
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5

El despotisme il·lustrat a Espanya
Un dèspota il·lustrat: Carles III

SABER FER
  Obtindre informació històrica
d’un poema popular
Aquest és un dels poemes contra el marqués
de Squillace que circulava per Madrid
abans del motí de l’any 1766.
Yo, el gran Leopoldo Primero,
marqués de Esquilache Augusto,
rijo la España a mi gusto,
y mando a Carlos Tercero.
Hago en los dos lo que quiero,
nada consulto ni informo;
al que es bueno le reformo,
y a los pueblos aniquilo.
Y el buen Carlos, mi pupilo,
dice a todo: «Me conformo».

FES-HO AIXÍ
8

• De qui parla el poema? Per què
és anomenat «Leopoldo Primero»
com si es tractara d’un rei?
• Què disgustava més els autors
del poema respecte a la manera
d’actuar de Squillace?
• Investiga sobre el motí de Squillace
i explica’n les causes i conseqüències.

Carles III (1759-1788) va ser el màxim exponent del
despotisme il·lustrat a Espanya.
Al començament del seu regnat, el monarca nomenà
ministres italians, com Squillace o Grimaldi, que aplicaren reformes que anaven en contra dels interessos
dels grups privilegiats. Possiblement aquests, aprofitant una crisi de subsistència, promogueren el motí
de Squillace (1766), un alçament popular contra
aquest ministre, que tingué com a detonant un ban
sobre la modificació de la indumentària espanyola
tradicional.
Després del motí, Squillace va ser deposat i Carles III
es va envoltar de ministres espanyols, com Aranda,
Campomanes, Floridablanca i Jovellanos. (13)
Aquests aplicaren diverses mesures per a modernitzar el país.
• E
 s limità la capacitat d’actuació de la inquisició i
s’aplicà una política regalista, que implicava el
sotmetiment de l’Església al poder reial. Els jesuïtes
van ser expulsats d’Espanya, sota l’acusació d’haver
sigut els responsables del motí de Squillace.
• Es potencià el desenvolupament econòmic. Es
decretà el lliure comerç amb Amèrica des de la majoria dels ports espanyols; es construïren canals de
reg i es cultivaren noves terres amb iniciatives com
la colonització de Sierra Morena, que va ser repoblada per persones que havien de treballar les terres que els assignaren. També es limitaren els privilegis de la Mesta i es dedicaren antigues pastures
a terres de cultiu. A més, es crearen reials fàbriques, com la de porcellana del Buen Retiro.
• Es fomentà l’educació. S’amplià l’ensenyament
primari amb la construcció de noves escoles. Els
plans d’estudis en els ensenyaments secundari i
universitari van ser renovats.

9

USA LES TIC.
• Investiga sobre la
colonització de Sierra
Morena i explica com
es va realitzar.

13. G
 aspar
Melchor
de Jovellanos.

• Consulta la web http://
www.jovellanos.org/es/
i elabora una breu biografia de Jovellanos.
No oblides esmentar algunes de les seues
obres principals.
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• S
 ’impulsà la creació de societats econòmiques
d’Amics del País, que eren grups d’il·lustrats que
es reunien per intercanviar idees sobre diversos
temes. Aquestes societats fundaren escoles per formar els artesans i agricultors en les tècniques pròpies dels seus oficis.
En política exterior, Espanya fracassà en l’intent
d’arrabassar Gibraltar als britànics, però va aconseguir recuperar Menorca. A més, ajudà els colons
americans contra el Regne Unit en la guerra d’independència dels Estats Units.

1

La crisi de l’Antic Règim

La paralització de les reformes amb Carles IV
Carles IV va accedir al tron en 1788. (14) Quan un any després, en 1789,
començà la Revolució Francesa, a Espanya s’identificà Il·lustració amb
revolució. Per això, es frenaren les reformes i s’intensificà la censura
perquè les idees revolucionàries no penetraren a Espanya.
Els ministres de Carles IV (Floridablanca, Aranda i Godoy) hagueren de
fer front també a la greu crisi de la hisenda reial. Per tractar d’augmentar els ingressos, Godoy desamortitzà alguns béns de l’Església,
però el problema no es va resoldre.
En política exterior, Espanya participà junt amb altres països en la lluita
contra la França revolucionària. L’estancament de la situació militar
va conduir a la signatura de la pau de Basilea en 1795, que suposà la
cessió a França de la part espanyola de l’illa de Santo Domingo.
Amb la signatura del tractat de Sant Ildefons en 1796, es reprengué la
tradicional aliança hispanofrancesa, que provocà l’enfrontament naval
amb el Regne Unit, aleshores la primera potència marítima mundial. En
el curs del conflicte, l’armada espanyola va ser destruïda en la batalla
de Trafalgar, en 1805.
Les dificultats augmentaren l’oposició contra Carles IV i el seu ministre
Godoy. En 1808, el monarca abdicà en favor del seu fill, Ferran VII.

CLAUS PER A ESTUDIAR
• Quines mesures prengué
Carles III per reactivar
l’economia espanyola?
• Què eren les societats
econòmiques d’Amics del
País? Com contribuïren
a la difusió del pensament
il·lustrat a Espanya?
• Compara la política exterior
de Carles III i Carles IV.
• Per què es van frenar
les reformes en el regnat
de Carles IV?
PENSA. Per quins mitjans
podien arribar les idees de la
Revolució Francesa a Espanya?

DESCOBREIX

Goya, un gran retratista
Francisco de Goya va ser un dels més
destacats pintors espanyols. Al llarg
de la seua carrera realitzà nombrosos
retrats: de si mateix, dels seus familiars
i amics, d’actors, toreros, ministres,
nobles, militars, literats, etc. També va
retratar Carles III i Carles IV i la seua
família. (14)

10

INTERPRETA LA IMATGE.
• Quins personatges ixen
en aquesta obra?
• Quina imatge transmet
aquest quadre de la
família reial?

11

USA LES TIC. Busca altres
retrats pintats per Goya
i elabora-hi un mural.
Davall de cada imatge
identifica el retratat i escriu
una frase que resumisca
la seua vida.

L
F

C

I

D

J

E

M

A

B

K
G

H

14. 
La família de Carles IV, obra de Francisco de Goya (1800). Infant
Carles Maria Isidre (A). Príncep Ferran (B). Francisco de Goya (C). Infanta
Maria Josefa, germana de Carles IV (D). Infanta Maria Isabel (E). Reina
Maria Lluïsa (F). Infant Francesc de Paula (G). Rei Carles IV (H). Infant
Antoni Pasqual, germà de Carles IV (I). Infanta Maria Amàlia, esposa de
l’infant Antoni Pasqual (J). Infanta Maria Lluïsa (K) amb el seu espòs, Lluís
de Parma (L) i el seu fill (M).
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6

El segle XVIII a la Comunitat Valenciana

TEXTOS HISTÒRICS FONAMENTALS

Decret de Nova Planta
Considerant haver perdut els regnes d’Aragó i de
València i tots els seus habitants pel dret de rebel·
lió que cometeren […] tots els furs, privilegis,
exempcions i llibertats de què gaudien […], he
jutjat per convenient […] reduir tots els meus reg·
nes d’Espanya a la uniformitat d’unes mateixes
lleis, usos, costums i tribunals, governant-se igual·
ment tots per les lleis de Castella […], abolir i de·
rogar completament […] tots els referits furs, pri·
vilegis, pràctica i costum fins ací observats als […]
regnes d’Aragó i València; sent la meua voluntat
que aquests siguen reduïts a les lleis de Castella
[…] podent obtindre per aquesta raó els meus […]
vassalls castellans oficis i treballs a Aragó i Valèn·
cia, de la mateixa manera que els aragonesos i
valencians han de poder d’ara endavant gaudir-ne
a Castella […].
Decret del 29 de juny de 1707

•	Com justificà Felip V la retirada dels drets
i llibertats d’Aragó i València?
•	Quines lleis s’implantaren al regne de València
a partir de la promulgació d’aquest decret?

La guerra de Successió al regne de València
Quan esclatà la guerra de Successió, en principi, es
va acceptar Felip V com a rei, però el fort sentiment
antifrancés de la població valenciana va fer que una
part dels camperols, les classes populars urbanes, al·
guns gremis i part del clergat, els quals van ser ano·
menats maulets, donaren suport a l’arxiduc Carles.
L’oligarquia urbana i la major part de la noblesa, co·
neguts com a botiflers, donaren suport a Felip V.
L’any 1706 l’arxiduc Carles entrà triomfalment a Valèn·
cia. Tanmateix, els partidaris de Felip V venceren els
seguidors del pretendent austríac en la batalla d’Al·
mansa el 25 d’abril de 1707. Uns quants dies després,
la ciutat de València va ser lliurada a Felip V. Al juny de
1707, pel primer decret de Nova Planta, Felip V va
abolir els furs i institucions del regne de València i hi
implantà les lleis de Castella.
L’antic regne de València es transformà en una pro·
víncia, governada per un capità general, màxima
autoritat militar i política, i per una audiència que
impartia justícia. Igual que a la resta d’Espanya, es va
introduir la figura de l’intendent, càrrec nomenat
directament pel rei i que quasi sempre era ocupat per
un castellà. Així mateix, s’anul·là l’autonomia dels an·
tics consells, que van ser substituïts per municipis
semblants als castellans.

L’economia i la societat

CLAUS PER A ESTUDIAR
• Com es desenvolupà la guerra de Successió
en terres valencianes? Quines conseqüències
tingué per al regne de València?
• Com evolucionaren la població i l’economia
valencianes en el segle XVIII?
PENSA. Per què perjudicava el règim senyorial
els nous propietaris de terres de la Comunitat
Valenciana en el segle XVIII?
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El segle XVIII va ser un període de creixement demogràfic i econòmic a les terres valencianes. La
població es va duplicar: passà de 410.000 habitants en
1712 a 817.000 en 1786. L’agricultura es desenvolupà
gràcies a l’augment de la demanda d’aliments. Desta·
caren l’arròs, la vinya, l’olivera i els arbres fruiters.
També tingué gran importància el cultiu de la morera
per a la cria del cuc de seda, fet que va potenciar la
tradicional artesania tèxtil de la seda.
El comerç exterior va créixer al llarg del segle XVIII,
sobretot amb Amèrica, on es comercialitzava gran
part de la producció agrària i artesanal.
Predominava la propietat senyorial. Dos terços del
territori eren senyories de la noblesa, l’Església o els
ordes militars. Això no obstant, els llauradors rics, la
petita noblesa i la burgesia urbana acumularen terres
al llarg del segle XVIII. Aquests grups lideraren motins camperols per posar fi al règim senyorial en
benefici propi.

La crisi de l’Antic Règim

1

B

DESCOBREIX

A

La Il·lustració valenciana
La Il·lustració tingué un important desenvolupament en terres
valencianes.
La universitat de València experimentà una notable
renovació promoguda pel seu rector, Vicent Blasco. Seguint
els plantejaments il·lustrats, es modificaren els estudis de pensament
polític i econòmic i es donà gran rellevància a l’anàlisi de les obres
de Locke, Montesquieu, Rousseau i Adam Smith.
També hi hagué una transformació en l’ensenyament de les
ciències, amb la creació de les càtedres de física i matemàtiques.
La càtedra de medicina, tradicionalment important en la universitat
valenciana, conservà el seu prestigi en el segle XVIII.
Entre els il·lustrats valencians destacaren l’hebraista Francesc
Pérez Baier, el botànic Antoni Josep Cabanilles, (15) l’historiador
i lingüista Gregori Maians, el matemàtic Jordi Joan, i el metge
Andreu Piquer.

15. Il·lustracions de l’obra d’Antoni
Josep Cabanilles, Imatges
i descripcions de les plantes
que creixen a Espanya de forma
natural. Varietat de sàlvia (A). Estepa
blanca (B).

Gregori Maians i Siscar
(1699-1781)

Antoni Josep Cabanilles
(1745-1804)

Jordi Joan i Santacília
(1713-1773)

Nascut a Oliva,
estudià lleis
a la universitat
de València.
Mantingué
contactes amb
els principals
intel·lectuals de
l’època. La seua
obra comprén des d’estudis
de dret i de les llengües
llatina i castellana, amb una
atenció especial als escriptors
del Segle d’Or, fins a la crítica
històrica. Entre les seues obres
destaquen Orígenes de la
lengua española (1737)
i Retórica (1757).

Natural de València, estudià
filosofia i teologia. A París conegué
el pensament il·lustrat. Quan es va
iniciar la Revolució Francesa, tornà
a Espanya, on va desenvolupar la
seua activitat com a botànic. En
1795-1797 publicà Observaciones
sobre la historia natural, geografía,
agricultura, población y frutos del
Reyno de Valencia, un catàleg
sobre la flora valenciana.
En 1801 fou
nomenat
director del
Reial Jardí
Botànic de
Madrid.

Nascut a Novelda,
ingressà a la
marina i després
va ser triat per
l’Acadèmia de
Ciències de
París per
participar en una
expedició enviada al
Perú per mesurar l’arc del
meridià de la Terra a l’equador.
Posteriorment, el marqués
de l’Ensenada li encarregà la
modernització dels arsenals de
Cadis, el Ferrol i Cartagena.
També impulsà la creació
de l’Observatori Astronòmic
de Cadis.

12

• Consulta la web http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/
index.php. Escriu en el cercador Observaciones
sobre la historia natural, geografía, agricultura,
población y frutos del Reyno de Valencia. Fulleja
aquesta obra i explica quin era el seu contingut
i quin tipus de làmines incloïa.

USA LES TIC.
• Investiga sobre la biografia de Jordi Joan en
aquesta web: http://www.cervantesvirtual.com/
portales/jorge_juan_santacilia/autor_biografia/.
Quins aspectes de la vida d’aquest marí t’han
cridat més l’atenció i per què?
• Consulta aquesta pàgina web http://hicido.uv.es/
Expo_medicina/Ilustracion/piquer.html. Explica
les aportacions a la medicina d’Andreu Piquer.

13

INTERPRETA LES IMATGES.
• Observa la reproducció dels dos gravats
continguts en el llibre de Cabanilles i descriu-los.
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DESCOBREIX

La vida en la cort dels Borbó
Quan Felip V va accedir al tron espanyol, s’instal·là
inicialment a l’alcàsser de Madrid, que havien ocupat
els monarques anteriors de la dinastia Habsburg.
L’any 1734, el palau va sofrir un greu incendi
que el destruí quasi del tot, raó per la qual el rei
ordenà construir un nou palau. En les obres
intervingueren famosos arquitectes de l’època,
com ara Filippo Juvara, Giambattista Sacchetti
i Francesco Sabatini.
El primer monarca que habità el nou palau va
ser Carles III, que va organitzar la ciutat en huit
districtes. La vida a palau era bulliciosa i estava
marcada per un cerimonial rígid. El rei s’alçava
enjorn i, després d’oir missa, rebia la seua família,
el confessor, els ministres i els ambaixadors fins
a l’hora de dinar. Nombrosos servents atenien
les necessitats del monarca i la seua família.
Prop del palau hi havia convents i esglésies
que compartien l’espai amb els rics palaus
de la noblesa i amb els habitatges populars.
Aquests últims, generalment xicotets i sense
ventilació, s’apinyaven en carrers estrets. Hi
residien aiguaders, venedors, bugaderes, obrers,
castanyeres, costureres…

14

Reial guàrdia
de Corps

INTERPRETA LA IMATGE.
• Descriu la façana del Palau Reial.
• Com visten els diferents grups
de personatges que es veuen
en la imatge? Què fan?
• A quins grups socials pertanyen?

15

Aiguader

USA LES TIC.
• Busca en la web del Museu del Prado
l’obra de Luis Paret, Carles III dinant
davant la cort. Explica com es
desenvolupava el dinar del rei.
• Busca informació sobre els petimetres
i els majos, i explica quina relació tingueren
amb la noblesa del segle XVIII.
• Investiga i descriu la vida quotidiana
de la noblesa i el poble en aquesta època.
Tingues en compte alguns d’aquests
aspectes: on vivien, en què treballaven,
com es divertien, etc.
Venedors de
fruites i verdures

30

El Palau Reial consta de diverses plantes.
Els monarques residien als pisos baixos a l’estiu
i als alts a l’hivern. En l’època de Carles III,
a la planta baixa es trobaven els despatxos
dels secretaris reials.

Aquesta zona de l’edifici es va
afegir en el regnat de Carles IV.
Ací es trobava la Biblioteca Reial.

Cadira de mans
Guàrdia reial

Costurera
Carrossa

Nobles

Clergat

Alabarders

Petimetres

Ministres
Criades

Soldat d’infanteria

Majos

ACTIVITATS FINALS
16

RESUMEIX L'ESSENCIAL. Copia i completa l’esquema.

CRISI DE L’ANTIC RÈGIM

Característiques
de l’Antic Règim

Societat

organitzada
en tres
estaments

Il·lustració

Economia

el sector
principal
era

…

el comerç
exterior es
desenvolupà
a través de

…

…

en
l’artesania
coexistiren

Política

Bases
ideològiques

dos
sistemes

…

…

es practicava
una
agricultura
de

…

…

…
…
…
…

…
…

…

Despotisme
il·lustrat
mesures

…
…

Pensadors
principals

…
…

…
…

no alteraren

…
…

El temps

Els protagonistes
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18

Indica la data d’aquests esdeveniments, ordena’ls
cronològicament i situa’ls en una línia del temps.

Explica per què destacaren aquests personatges
en el segle XVIII.

• Abdicació de Carles IV

• Montesquieu

• Carles III

• Motí de Squillace

• Rousseau

• Cabanilles

• Independència de les Províncies Unides

• Diderot

• Felip V

• Declaració de drets a Anglaterra

Conceptes

• Inici de la guerra de Successió espanyola

19

• Inici del regnat de Carles III d’Espanya

Defineix aquests termes.

• Batalla de Trafalgar

• Societat estamental

• Tractat d’Utrecht

• Reial fàbrica

• Primer decret de Nova Planta

• Decrets de Nova Planta

• Pau de Basilea

• Societat Econòmica d’Amics del País
20

Explica les semblances i diferències
entre aquests conceptes.
• Monarquia absoluta i despotisme il·lustrat

1648

32

1810

• Monarquia absoluta i monarquia parlamentària

La crisi de l’Antic Règim
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Textos
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Llig el text i respon.

Els mitjans d’animar les fàbriques [són] senzills
[…].
Els cavallers […] poden auxiliar els renders i […]
vendran millor els seus fruits, creixerà la població
i les terres es cultivaran millor. […]
[Establir] acadèmies econòmiques i d’agricultura
per examinar la forma de promoure aquestes indústries, traduint les millors obres escrites en
aquest gènere fora d’Espanya […].

16. Taller de costura a Arle, obra d’Antoine Raspal.

L’economia i la societat

CAMPOMANES, Discurs sobre el foment
de la indústria popular, 1774
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Què fan la dones de la imatge?
Com es treballava als tallers artesanals?

• Qui va ser Campomanes?
• Quines idees pròpies de la Il·lustració
es plasmen en el text?

Causes i conseqüències

• Quina era la finalitat d’aquestes mesures?
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Quins efectes tingué la Il·lustració a Espanya?

COMPROMESOS

El llegat de l’època de la Il·lustració
El llegat que hem rebut
de l’època de la Il·lustració
és molt ampli:
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• Llig aquest text i compara’l amb els títols I, II i III de la Constitució
espanyola de 1978. Quines semblances hi trobes?

• L
 es idees il·lustrades. La
llibertat, la igualtat davant la
llei i la separació de poders són
les bases de molts sistemes
polítics actuals.

El […] poder de suspendre les lleis […] en virtut de l’autoritat
reial i sense el consentiment del Parlament és il·legal. […]
Les eleccions dels membres del Parlament han de ser lliures.
Declaració de drets, 1689

• La monarquia parlamentària.
Nasqué en el segle XVII a
Anglaterra i es consolidà
en el segle XVIII. Aquest tipus
de monarquia continua vigent
hui.
• Les enciclopèdies. Aquestes
obres, compendi del
coneixement assolit pels éssers
humans al llarg de la història,
es continuen publicant en
diferents formats.
• E
 ls estils rococó i neoclàssic.
Han exercit una gran influència
posterior tant en l’art com en
altres aspectes de la cultura.

EDUCACIÓ CÍVICA. El parlamentarisme i les idees il·lustrades.

• Llig de nou els títols I, II, III de la
Constitució. Quins plantejaments
són semblants als dels il·lustrats?
25

L’art i la cultura.
• Busca el retrat de madame
Pompadour en el quadern d’art.
Compara la seua indumentària
amb el vestit d’aquesta imatge.
Quines semblances hi trobes?

17. Model de Christian Dior (2007-2008).

COMPETÈNCIA SOCIAL

APLICA UNA TÈCNICA. Comparar el pensament dels il·lustrats
Els il·lustrats plantejaren noves idees sobre diferents temes, com la igualtat, la llibertat, la tolerància, etc.
A continuació n’analitzarem algunes.

La tolerància
Ja no és per tant als homes a qui em
dirigisc, és a tu, Déu de tots els éssers, de tots els mons i de tots els
temps […]. Tu no ens has donat un
cor perquè ens odiem i mans perquè
ens degollem; fes que ens ajudem
mútuament a suportar la càrrega d’una vida penosa i passatgera; que les petites diferències entre
els vestits que ens cobreixen els febles cossos,
entre tots els nostres idiomes insuficients, entre
tots els nostres costums ridículs, entre totes les
nostres lleis imperfectes, entre totes les nostres
opinions insensates, entre totes les nostres condicions tan desproporcionades als nostres ulls i tan
semblants davant teu; que tots aquests petits matisos que distingeixen els àtoms anomenats homes
no siguen senyals d’odi i persecució.
VOLTAIRE, Tractat sobre la tolerància, 1763

Per analitzar les idees dels pensadors il·lustrats
recollides en aquests textos, segueix aquests passos:
• Localitza cada text en el temps i indica qui
n’és l’autor.
• Identifica les idees principals i les idees
secundàries en ambdós textos i explica-les
situant-les en el seu context històric.
• Extrau conclusions. Comenta la importància
d’aquestes idees en la seua època i la vigència del
pensament d’aquests il·lustrats hui dia.
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Localització.
• Qui és l’autor de cada text? Investiga
i elabora’n una biografia breu. Quan escrigueren
cada obra?
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Idees principals i secundàries.
• Quins aspectes de l’Antic Règim critica Voltaire?
Què és la tolerància per a aquest autor? Què porta
la intolerància?
• Quins principis fonamentals defensa Rousseau?
Quina vinculació estableix entre aquests?

La igualtat

• Compara les idees de Rousseau amb les idees del
text següent. Quines diferències hi veus? Quin tipus
de societat defensa Rousseau?

Si es busca en què consisteix el bé
més preuat de tots, que ha de ser
objecte de tota legislació, es trobarà
que tot es redueix a dues qüestions
principals: la llibertat i la igualtat,
sense la qual la llibertat no pot existir. Renunciar a la llibertat és renunciar a ser home,
als drets i als deures de la humanitat.
La vertadera igualtat no està en el fet que la riquesa siga absolutament la mateixa per a tothom, sinó
que cap ciutadà no puga ser prou ric per a poder
comprar-ne un altre ni tan pobre per a veure’s forçat a vendre’s. Aquesta igualtat, es diu, no pot
existir en la pràctica. Però si l’abús és inevitable,
vol dir això que hem de renunciar forçosament a
regular-lo? Com que, precisament, la força de les
coses tendeix sempre a destruir la igualtat, cal fer
que la força de la legislació tendisca sempre a
mantindre-la.
J. J. ROUSSEAU, El contracte social, 1762
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Tot sistema que […] portara a […] establir entre els homes una igualtat de deures i a destruir les distincions necessàries, conduiria
aviat al desordre, conseqüència inevitable de
la igualtat absoluta […].
Amonestacions del Parlament de París,
4 de març de 1776

• Creus que les idees de Voltaire i de Rousseau eren
ben rebudes, en general, per la societat de la seua
època? Per què?
28

Conclusions.
• Continuen tenint validesa en la nostra època els
plantejaments de Voltaire i de Rousseau? Per què?
• Creus que en l’actualitat es respecta la llibertat
de les persones i es practica la tolerància? Raona
la resposta.

La crisi de l’Antic Règim
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RESOL UN CAS PRÀCTIC. Què deia la premsa en el segle XVIII?
Les primeres publicacions periòdiques van nàixer en el segle XVI, però eren simples fulls en què es difonien
notícies comercials. Tanmateix, en el segle XVII aparegueren diverses gasetes de contingut polític, controlades
pels monarques. Més tard, en el segle XVIII es crearen els diaris pròpiament dits. Entre els anys 1702 i 1735
es va publicar el primer diari britànic, The Daily Courant. Després se’n fundaren altres: The Spectator (1711),
The Morning Post (1772), The Times (1785) i The Observer (1791).
A Espanya també hi hagué publicacions periòdiques, com El Pensador, El Censor o el Mercurio Histórico y Político,
però hagueren de fer front a la censura.

Gazzete
d'Amsterdam.
Fundat en el segle
xvii, era un diari
de contingut polític.

29

The Daily Courant.
En un principi tenia
una sola pàgina,
amb anuncis en el
revers.

El Censor. Va ser
un diari madrileny
que satiritzava
els costums de
l’època.

• Consulta la web http://www.bne.es/es/Catalogos/
HemerotecaDigital/. Observa les pàgines de diaris
espanyols del segle XVIII i indica com eren: nombre
de pàgines, característiques (text, imatges…), tipus
de contingut, etc.

Analitza la premsa del segle XVIII.
• Investiga i indica quins dels diaris que se citen es
publiquen encara.
• Compara aquest anunci amb els dels diaris de hui.

Un subjecte resident en aquesta Cort […] sol·
licita ocupar-se en una casa decent per a ma·
jordom o un altre exercici corresponent al
maneig de papers i comptes de què té la ins·
trucció necessària, i igualment si és casa de
família es dedicarà a ensenyar als fills o les
filles […]. Donara notícia del seu nom i casa a
la llibreria de Don Gabriel Gómez, carrer de
les Carretes.
Diario de Madrid, 29 de juny de 1791. Adaptació

Diario Curioso.
Contenia articles i
anuncis. Fou el primer
diari que inclogué
cartes dels lectors.

• Compara els diaris del segle XVIII amb els actuals.
Quines semblances i diferències hi observes?
• Creus que els diaris del segle XVIII estaven
a l’abast de tota la població?
Raona la resposta.
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EXPRESSIÓ ORAL. Debateu.
• Realitzeu a classe un debat amb aquest tema:
La premsa exerceix hui la mateixa funció
que en el segle XVIII?
Recorda que has d’escoltar els companys
i respectar el torn de paraula.
35

MANERES DE PENSAR

ANÀLISI CIENTÍFICA. Acompanyà a la Il·lustració una revolució científica?
En els segles XVII i XVIII, la ciència experimentà un gran auge. Proliferaren les col·leccions privades
de botànica, zoologia, mineralogia, etc., i els viatges d’exploració. En alguns casos, les investigacions
científiques van ser fins i tot finançades pels reis. Alguns descobriments i avanços tècnics van canviar
per sempre la vida de les persones.

1700

1714
Fahrenheit
inventa
el termòmetre
de mercuri

1752
Franklin
demostra que
el llamp és una
descàrrega elèctrica

1768
James Cook
realitza el seu
primer viatge
per l’oceà Pacífic

1800
Volta
fabrica
la primera
pila elèctrica
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1789
Lavoisier
publica Tractat elemental
de química, on explica el paper
de l’oxigen en la combustió

Analitza l’eix cronològic.
• Quins descobriments o avanços científics
750679_01_06_Linea
de l’època de la Il·lustració et semblen més
importants? Raona la resposta.
• Quins creus que influïren més en la vida
de les persones en el segle XVIII? Per què?
• Quins descobriments i invents del segle XVIII
han tingut transcendència fins hui? Justifica
la resposta.
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1735
Linné
proposa una
classificació
sistemàtica
de les plantes

1742
Celsius
inventa una
escala en graus
centígrads per a
mesurar temperatures

1749
Buffon
comença la
publicació
de la Història
natural
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1772-1773
Els germans Droz
construeixen
diversos autòmats

c. 1785
Herschel
construeix potents
telescopis i descobreix
l’existència d’Urà

1783
S’eleva el primer
globus aerostàtic,
dissenyat pels
germans Montgolfier

Busca informació i extrau conclusions.

• Selecciona
dos descobriments
tiempo
revolucion
cientifica importants del segle XVII

en astronomia, medicina, física i matemàtiques. Indica
qui els va realitzar i en quina data i elabora una línia del
temps.

• Els avanços del segle XVIII haurien sigut possibles
sense la revolució científica del segle XVII? Per què?
• Creus que les idees il·lustrades afavoriren
el desenvolupament de la ciència? Per què?

TREBALL COOPERATIU

Un recorregut pel Madrid
de Carles III
Quan Carles III començà a regnar, Madrid era una ciutat
bruta, pudent i sense enllumenat públic.
El monarca es proposà millorar-ne l’aspecte. Ordenà
construir pous negres per a les aigües fecals, empedrar
els carrers i il·luminar-los amb fanals. Es crearen passejos,
com el projecte del Salón del Prado; portes monumentals,
com la Puerta de Alcalá, i edificis destinats a la investigació,
com el Gabinet de Ciències Naturals (actual Museu del
Prado) i el Real Observatorio. També es van alçar edificis
administratius, com la Real Casa de Correos i la Real Casa
de la Aduana.

18. 
Real Observatorio de Madrid. Fou creat per ordre de Carles III,
però l’edifici es va construir en el regnat de Carles IV.

19. V
 ista del Real Museo pel costat de San Jerónimo, obra de Fernando Brambilla. Façana nord de l’actual Museu del Prado,
abans de les obres de finals del segle XIX que li van donar l’aspecte actual.
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USA LES TIC. En grups, investigueu sobre les construccions
que ordenà edificar Carles III.

ET RECOMANEM

• Elaboreu una fitxa amb els edificis més destacats: arquitecte,
any de construcció, lloc on se situa…

Pel·lícules:

• Expliqueu per a què s’utilitzava cada edificació en el segle XVIII
i quin ús té actualment.

Les amistats perilloses, dirigida per Stephen
FREARS, 1988.

• Busqueu un plànol de Madrid i traceu un itinerari d’un dia
per a visitar els edificis més significatius. Expliqueu la ruta
als companys i justifiqueu per què l’heu triada.

Un documental:

• Poseu en comú els itineraris i trieu el que us semble
més adequat per a conéixer millor el Madrid de l’època
de Carles III.

Esquilache, dirigida per Josefina MOLINA, 1989.

Documental sobre el regnat de Carles III
(http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoriade-espana/memoria-espana-carlos-iiisombras-del-reformismo-ilustrado/1043558/).

37

