
UNITAT 11: LA SEGONA REPÚBLICA I LA 
CATALUNYA AUTÓNOMA (1931 -1936)

11.1 La proclamació de la República i el període 
constituent

11.2 Les reformes del bienni d’esquerres (1931-1933)
11.3 La Catalunya autònoma
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11.1 La proclamació de la República i el
període constituent

• Els resultats de les eleccions municipals del 12 d’abril de
1931 no haurien posat en perill el règim monàrquic en unes
altres circumstàncies. Però la celebració col·lectiva, festiva i
espontània, del triomf electoral republicà a les grans ciutats
va demostrar que la monarquia no gaudia de suport. Alfons
XIII així ho va entendre i va abandonar el tron per evitar una
possible guerra civil.
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possible guerra civil.
• La Segona República es proclamà el 14 d’abril. Es constituí

un govern provisional presidit per Niceto Alcalá-Zamora i
integrat pels partits signants del Pacte de Sant Sebastià.

• Primeres mesures:
- Eleccions a Corts Constituents el 28 de juny.
- Amnistia general de presos polítics.
- Accions d’urgència en diversos àmbits a fi d’evitar el caos.



• Francesc Macià, líder de la recentment creada Esquerra
Republicana, victoriosa molt per sobre de la Lliga, va
proclamar el mateix dia 14 d’abril la República Catalana
dins d’una suposada Federació Ibèrica. El 21 d’abril va fer
marxa enrere i es constituí una Generalitat provisional.

• Les eleccions del juny les guanyaren els partits d’esquerra,
seguits pels de centre. La nova Constitució va ser
promulgada el 9 de desembre, i reflectia els principis de les
triomfants esquerres. Alcalá-Zamora fou el primer president
de la República i Manuel Azaña el president del govern.
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de la República i Manuel Azaña el president del govern.
• Característiques de la nova Constitució:

- República democràtica de treballadors de tota mena.
- Estat integral: terme ambigu que pretenia aproximar
republicans unitaris i federalistes, admetent l’autonomisme.
- Sobirania popular.
- Sufragi universal masculí (el vot de les dones va ser
aprovat en una llei posterior del 1932)
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- Estat aconfessional: principal punt sense consens.
- Parlament unicameral (Congrés dels diputats)
- Drets: llei de divorci; inviolabilitat de domicili; llibertats
d'expressió, d'unió, d'associació, ...
- Possibilitat de socialitzar la propietat.

Consultar documents de les pàgines 244 a 246.
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Alcalá Zamora Manuel Azaña



11.2 Les reformes del bienni d’esquerres
(1931-1933)

11.2.1 La reforma religiosa
• La constitució instaurava un règim laic i la separació

Església-Estat. En conseqüència, el govern va promulgar:
- L’extinció del pressupost del clergat i del culte.
- La prohibició de la pràctica docent als ordes religiosos i la
seva submissió a una Llei de Congregacions (expulsió de la
Companyia de Jesús i confiscació dels seus béns)
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Companyia de Jesús i confiscació dels seus béns)
- La secularització dels cementiris.
- La legalització del matrimoni civil i del divorci.

• Totes aquestes reformes van provocar una tensió constant
entre l’Església i la República.

11.2.2 La modernització de l’exèrcit
• Calia un exercit professional i democràtic, sense l’aforament

jurídic especial dels militars, obedient al poder civil, amb



menys efectius i, sobre tot, menys oficials (macrocefàlia).
• La Llei de Retir del 1931 i altres reformes (desaparició de

les Capitanies Generals, del Consell Suprem de Justícia
Militar, etc.) van tenir resultats limitats i van exacerbar els
sectors més conservadors (els africanistes especialment).

• Es va crear la guàrdia d’assalt com a força d’ordre públic
fidel a la República.

• El 1932 hi va haver un intent de cop militar, del general
Sanjurjo.Sanjurjo.

11.2.3 La reforma agrària
• Fou el projecte més ambiciós. La Llei de Reforma Agrària

es va aprovar el setembre de 1932. Alguns decrets previs
ja havien establert un salari mínim i una jornada de 8 hores
al camp, però aquesta permetia l’expropiació de grans
finques (amb indemnització en gairebé tots els casos) per
ser lliurades a les comunitats de pagesos.

Consultar documents de les pàgines 248 a 250
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• Els terratinents s’hi van oposar, i els camperols van veure
decebudes les seves expectatives per la lentitud de la seva
aplicació. Ambdós sectors es van radicalitzar en descrèdit
de la República.

11.2.4 La reforma de l’Estat centralista
• S’engegaren processos autonomistes a Catalunya, País

Basc i Galícia.
11.2.5 L’obra educativa i cultural
• S’adoptà un model d’escola mixta, laica, obligatòria i
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• S’adoptà un model d’escola mixta, laica, obligatòria i
gratuïta que assegurés el dret a l’educació a tothom.

• El pressupost d’educació va pujar un 50%.
• Per difondre la cultura es van promoure campanyes com

les de les Missions Pedagògiques.
11.2.6 Reformes laborals
• Malgrat el rebuig de la patronal es van aprovar lleis per

millorar les condicions de treball, com la de Contractes de
Treball i la de Jurats Mixtos.



• La limitació de les reformes, però, va incrementar les
vagues, les insurreccions i les ocupacions de terres.
Aquestes revoltes desgastaren el govern enormement.

11.3 La Catalunya autònoma
• La Generalitat provisional va nomenar una comissió

d’experts per redactar un avantprojecte d’Estatut
d’Autonomia (Estatut de Núria). El text va ser votat
favorablement en referèndum l’agost del 1931.

• Per ser aprovat per les Corts, però, prèviament havia de ser• Per ser aprovat per les Corts, però, prèviament havia de ser
aprovada la Constitució amb l’articulat que permetés
l’autogovern dels diversos territoris de l’Estat.

• Els debats parlamentaris posteriors foren llargs i difícils,
enfrontant-se els partidaris d’una autonomia moderada
(republicans i socialistes), àmplia (catalanistes) o de cap de
les dues opcions (dretes).

• El 9 de setembre de 1932 s’aprovà l’Estatut al Congrés,
però una versió retallada de la presentada inicialment.
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• Les posteriors eleccions al Parlament de Catalunya de
novembre de 1932 foren guanyades per ERC (força
hegemònica amb el suport de la petita burgesia, mitjana i
petita pagesia, i un sector del proletariat).

• Francesc Macià, president de la Generalitat, morí el Nadal
del 1933 i fou substituït per Lluís Companys.

• L’obra del nou govern va tenir gran incidència en els camps:
- Econòmic: serveis d’estadística, Caixes de Dipòsits,
foment del cooperativisme agrari, centres d’experimentació
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foment del cooperativisme agrari, centres d’experimentació
agrària, organismes de reforma social, serveis d’assistència
i previsió social, etc. Destacà el suport als rabassaires.
- Sòcio-sanitari: millora d’hospitals, campanyes de
prevenció, serveis d’assistència, etc.
- Educatiu i cultural: creació de centres d’ensenyament i
recerca, colònies d’estiu, biblioteques populars, museus i
arxius, normalització del català, etc.

Consultar documents de les pàgines 252 a 255



11.4 Els problemes de la coalició
republicanosocialista

• La proclamació de la República va coincidir amb la
propagació de la Gran Depressió mundial iniciada a Nova
York l’any 1929. Entre 1930 i 1932 es sentiren els seus
efectes a la mineria, la siderometal·lúrgia i l’agricultura.

• La victòria republicana va fer empitjorar les expectatives
empresarials, i la inversió privada se’n ressentí.

• Alhora, es va retallar la inversió pública per equilibrar el• Alhora, es va retallar la inversió pública per equilibrar el
dèficit de la Hisenda heretat dels anys de Primo de Ribera.

• Malgrat els augments salarials, la pujada de les taxes
d’atur i la no millora de les condicions laborals d’alguns
sectors (camperols, especialment) van incidir en els alts
nivells de conflictivitat social del període.

• La CNT i els sectors més radicals de la UGT van
encoratjar-se amb la possibilitat d’una revolució social.
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• Hi destacà la sublevació dels pagesos anarquistes a Casas
Viejas* (Cadis), el 1933.

*Com sempre, recomano els enllaços de Viquipèdia, però tenint en compte que hi ha missatges
propagandístics com els d’un vídeo a favor de l’anarquisme, o els d’un web a favor de les forces de
l’ordre. Consultar documents de les pàgines 256 i 257.
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• La repressió d’aquesta mena d’insurreccions desprestigià
molt més el govern. Azaña dimití el juny del 1933.

Macià
Companys



11.5 El bienni conservador (1933-1935)
• Les elits afectades per les reformes progressistes s’havien

reorganitzat a l’entorn d’agrupacions diverses:
- Republicanes de centredreta: Partit Radical de Lerroux.
- Monàrquiques: Acción Española i Renovación Española
(dirigida per José Calvo Sotelo).
- Catòliques: CEDA, Confederación Española de Derechas
Autónomas, dirigida per José María Gil Robles.
- Carlines: Comunión tradicionalista.
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- Carlines: Comunión tradicionalista.
- Feixistes: Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista
(JONS), d’Onésimo Redondo i Ramiro Ledesma; i Falange
Española, de José Antonio Primo de Rivera.
- Els militars van crear la clandestina UME, Unión Militar
Española.

• Les eleccions del novembre del 1933 foren guanyades pels
conservadors.
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• El nou cap de govern fou Lerroux, amb ministres de diverses
forces de centredreta, i amb l’objectiu de desmantellar
abastament l’obra reformista anterior.

• El PSOE i la UGT (en especial el sector liderat per Francisco
Largo Caballero) es radicalitzaren davant la involució. La
CNT es mantingué en la línia revolucionària. La conflictivitat
laboral va proliferar al llarg del 1934.

• A Catalunya es visqué, paral·lelament, el conflicte entre la
Unió de Rabassaires i l’Institut Agrícola Català de Sant
Isidre. La Llei de Contractes de Conreu, aprovada pel
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Isidre. La Llei de Contractes de Conreu, aprovada pel
Parlament de Catalunya l’abril de 1934 en favor dels
pagesos, va ser anul·lada per una Sentència del Tribunal de
Garanties Constitucionals.

• La CEDA, majoritària al parlament, entrà en el govern el mes
d’octubre, amb intenció d’endurir més l’acció repressora.

• Aquest fet va esperonar la convocatòria d’una vaga general
d’iniciativa ugetista. La protesta va fracassar, però els fets es
coneixen com la Revolució d’octubre del 1934 perquè:
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- A Astúries els miners encetaren una autèntica revolució,
ben coordinada entre socialistes, anarquistes i comunistes.
Només foren derrotats quan arribà la Legió des d’Àfrica.
- A Catalunya, el president Companys optà per proclamar la
República Catalana dins la República Federal Espanyola.
La repressió, dirigida pel general Batet, va dur a la
suspensió de l’Estatut i l’empresonament del govern.

• El govern es dretanitzà molt més, i es va plantejar una
reforma de la Constitució.
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reforma de la Constitució.
• La tardor de 1935, però, el govern es trasbalsà per uns

escàndols de corrupció al si del Partit Radical, com el cas
de l’estraperlo.

• El president de la República, Alcalà Zamora, va decidir
convocar eleccions, que es celebrarien el febrer de 1936.

Consultar documents de les pàgines 258 a 261



11.6 El triomf del Front Popular
• Dos grans blocs es presentaren a les eleccions, les

esquerres aliades en el Frente Popular (a Catalunya Front
d’Esquerres), i les dretes organitzades en el Bloque
Nacional (a Catalunya Front Català d’Ordre).

• El triomf del Front Popular suposava l’acceleració de les
reformes iniciades el 1931, l’amnistia dels presos de les
revolucions de 1934, el restabliment de l’estatut català
d’autonomia, i l’elaboració dels estatuts basc i gallec.
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d’autonomia, i l’elaboració dels estatuts basc i gallec.
• El mes de maig fou nomenat nou president de la República

Manuel Azaña, i Casares Quiroga cap del govern.
• Mentrestant la CNT, que a les eleccions no havia fet una

crida a l’abstenció (donant un suport implícit al Front
Popular), es va anar escorant cap a la radicalitat de la FAI, i
havia engegat una campanya d’ocupació de terres a
Extremadura i altres indrets. La crispació al camp creixia.



• Entre les files socialistes es tensà el debat entre els
partidaris de la moderació (Indalecio Prieto) i els de l’acció
de govern revolucionària (Largo Caballero) amb acords
amb el Partit Comunista.

• Les dretes, per la seva banda, boicotejaven la tasca
governamental i cercaven el suport de l'exèrcit i l’oligarquia
per preparar un cop militar. El general Mola s’hi va posar al
capdavant d’una conspiració que el govern no va saber
avortar.

• La Falange havia format patrulles armades i els carrers
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• La Falange havia format patrulles armades i els carrers
foren escenari d’un nou pistolerisme. L’assassinat del tinent
Castillo, oficial d’esquerres, fou respost amb l’assassinat
del dirigent monàrquic Calvo Sotelo el 14 de juliol. La
sublevació prevista es va accelerar i esclatà el 17 de juliol.

• Ningú no havia previst que era el preàmbul d’una guerra
civil que va durar tres anys.



HISTÒRIA - INS Premià de Mar 20



Símbol de la 
Falange
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Gil Robles
Primo de Rivera Largo Caballero
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Prieto

Casares Quiroga

Soldats de la Legió


