L’ESPANYA DE L’ANTIC RÈGIM (S. XVIII)
DEMOGRAFIA:
o Creixement general al llarg del segle de 7 a 10 milions d’habitants.
o Elevada mortalitat (30 al 35 ‰)
o Elevada natalitat (35 al 40 ‰)
o Creixement produït per la manca de mortalitat catastròfica.
o Creixement desequilibrat.
SOCIETAT:
Societat estamental

- Grups privilegiats: Noblesa i alt clergat.
- Tercer estament: Predominantment rural.. Diferents situacions
Burgesia mercantil.

ECONOMIA
- L’AGRICULTURA
o Predomini del sector agrícola
o
o
o
o
o

Destacat augment poblacional a la perifèria
Índex de creixement menors al centre

70 % de la renda nacional.
80 % de la població ocupada

Augment de la producció per l’ampliació de les terres de conreu.
Baixos rendiments.
Terres comunals
Predomini de la propietat amortitzada, en mans mortes.
Senyoriu noble
Elevada pressió dels drets senyorials i dels arrendaments.
Senyoriu eclesiàstic
Variables regionals.

- Meseta, Vall de
l’Ebre i Andalusia

Baixos rendiments amb velles tècniques de conreu.
Predomini del cereals i de l’ús del guaret.
Latifundi subexplotat.( Andalusia i Extremadura, sud Meseta)
Pagesia jornalera ( Andalusia i Extremadura)
Arrendament a curt termini (Meseta)

Ampliació dels regadius i de nous cultius.
-Catalunya, València A Catalunya situació favorable de la pagesia.( Arrendaments llargs)
(Propietats suficients)
i Murcia.
A València el pagès lliura una part important de la collita (20 30%)

- Cornisa cantàbrica:

Introducció de nous cultius
Rotació de conreus.
A Galícia: sots-arrendaments en termini molt curt i en augment.

- LA INDUSTRIA:
o Petit taller artesà:

o La manufactura:

o Fàbriques d’indiana

Tècniques tradicionals d’escassa productivitat.
Control dels gremis.
D’iniciativa reial destina la producció a articles de luxe o armes
Tècnica artesanal amb una concentració pròpia de la fàbrica.
Primera indústria moderna dedicada a l’estampat de cotó.
Progressiva mecanització dels telers.
Acumulació de capitals en mans d’una burgesia moderna.

LA GUERRA DE SUCCESSIÓ ESPANYOLA
CAUSES:
Problema successori a la mort de Carles II
Pretendents a la corona

Felip d’Anjou net de Lluí XIV de França.
Arxiduc Carles fill segon de l’emperador d’Àustria.

Nomenament al 1700 de Felip d’Anjou com Felip V.
Perill per les potències europees d’una aliança espanyola i francesa.
Àustria
Anglaterra
Formació de la Gran Aliança de l’Haia
Països Baixos
Dinamarca
Inici de la Guerra de Successió. (1702)
Proclamació de Carles com Carles III. (1703)

+

Portugal
Prússia
Savoia

DESENVOLUPAMENT:
Guerra a Europa de la Gran Aliança contra França.
Guerra a la Península entre els partidaris de Felip i els de Carles.
- Partidaris de Felip:

Castella.

- Partidaris de Carles:
Por a la política centralista de
la França borbònica

Catalunya
València
Aragó
Mallorca

- Als primers moments iniciativa militar dels austracistes. Al 1706 Carles a Madrid.
- 1707 Derrota dels aliats a la batalla d’Almansa.
Guerra favorable a Felip.
- Decrets de Nova Planta. *
Carles es converteix en emperador d’Àustrial al 1711
Final de la guerra.
Tractats d’Utrecht (1713) i Rastatt (1714)
CONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA:
Renúncia a la possibilitat d’una unió entre França i Espanya
Retrocés del predomini continental Francès.
Milanesat
Flandes
Nàpols i Cerdenya
Cessions territorials d’Espanya

Terranova
Gibraltar
Menorca
Sicília:

Àustria.

Anglaterra
Savoia.
“Navio de permiso”.
“Asiento de negros”

ELS DECRETS DE NOVA PLANTA
Guerra de Successió: pel dret de conquesta es promulgaren els decrets de Nova Planta
1707 VALÈNCIA I ARAGÓ
1715 MALLORCA
1716 CATALUNYA.
Objectiu:

Reforma i uniformització de l’administració de tot el país.

Model:

Centralisme francès. Les institucions de partida seran les castellanes.

Realització:

Supressió de les institucions tradicionals i pròpies de la corona d’Aragó.
Desapareixen les Corts d’Aragó el Gran i General Consell i la Generalitat.
Supressió de l’autonomia fiscal. (Excepte Navarra i País Basc)
Marginació del Català com a llengua d’us oficial i a l’ensenyament.

Reformes:
Poder i administració de l’Estat:
Les Corts de Castella perden entitat i funcions reals.
El Consell de Castella assumirà únicament funcions consultives no de govern.
El poder reial es reafirma amb els secretaris de despatx nomenats i cessat pel monarca.
Organització territorial en províncies.

Reforma a la justícia.

Reials audiències

Harmonització fiscal a tot el territori.

Impost únic

Capitans generals. Funcions: administració i militars
Intendent. Funcions: Econòmiques i d’hisenda

(excepte a Navarra i País Basc)

Catalunya------------- Cadastre
València -------------- Equivalent
Mallorca -------------- Talla

Administració local. Definitiva implantació dels corregidors.
ELS PRIMERS BORBONS (s. VIII)
Felip V (1701 – 1746)

Lluís I (1724)

Ferran VI (1746-1759)

Carles III (1759 - 1788)
(Anteriorment rei de Napols)

Carles IV

(1788 - 1808)

POLÍTICA INTERNACIONAL DELS PRIMERS BORBONS
Pèrdua d’influència espanyola al panorama internacional.
Reclamacions i recuperació dels territoris italians.
Pactes de família amb França.
Enfrontaments continuats amb la Gran Bretanya.
EL REFORMISME BORBÒNIC.
PRIMERA MEITAT DEL s. XVIII
Centralització i reformes de l’administració iniciades amb els decrets de Nova Planta.
Reorganització de la Hisenda pública. Simplificació impositiva.
Reformes de ministres capacitats: Macanaz, Ensenada, Carvajal, Orry i Patiño.
- Estímul per al comerç colonial: Reorganització del monopoli de
Cadis. Impuls a la Marina. Creació de companyies privilegiades.
Política mercantilista.

- Protecció de la producció industrial amb la prohibició
d’importacions (teixits de cotó i seda) i per la fixació d’aranzels.
- Creació de reials fàbriques.
- Supressió de les duanes interiors.

SEGONA MEITAT DEL s. XVIII
Models polític de despotisme il·lustrat.
Influència del reformisme il·lustrat: (Cadalso, Capmany, Feijoo)
Polítics reformistes il.lustrats: Campomanes, Aranda, Floridablanca, Olavide i Jovellanos.

- La declaració de la llibertat de preus i de circulació de grans (1765)
- Liberalització comercial

fi del monopoli de Cadis (1765)
llibertat de comerç amb Amèrica (1778).

- Eliminació del sistema de control dels gremis. (1790).
Política lliurecanvista - Estimulació de la indústria (noves fàbriques d’indianes)
- Limitació dels privilegis de la Mesta.
- Emissió de vals reials i creació del banc de San Carles.
- Millora en les comunicacions i transports: ports i camins.

LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A EUROPA

