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De l’Antic Règim a l’Estat Liberal: Espanya i Catalunya al segle XIX 

La Primera República i el final del Sexenni democràtic 
 

11 de febrer de 1873 

Proclamació de la Primera 
República Espanyola 

El republicanisme era una força minoritària 

tant a les Corts com entre la classe política 

espanyola. 

 Important implantació del 

republicanisme federalista a Catalunya.  

 Divisió entre  els partidaris de la 

república unitària o centralista i del 

federalisme. 

Es va produir una onada 

d’entusiasme popular per 

la proclamació de la 

República. 

1a fase - Presidència 

d’Estanislau Figueras  

(febrer – juny de 1873) 

Pacificació del país pels desordres públics 

generalitzats. 

Convocatòria d’eleccions a Corts 

Constituents per al mes de juny de 1873. 

2a fase - Presidència de 

Francesc Pi i Margall 

(juny - agost de 1873) 

Projecte de Constitució que declarava 

Espanya com una República Federal. 

 

 Sufragi universal, règim democràtic, 

separació de poders, abolició de 

l’esclavitud i de les quintes, reforma 

dels impostos ... 

 Extensió de la Tercera Guerra Carlina, 

agreujament del conflicte cubà, 

problema del cantonalisme  ... 

3a fase - Presidència de 

Nicolás Salmerón 

(agost - setembre de 1873) 
 

4a fase 

Presidència d’Emilio Castelar 

(setembre  – gener de 1874) 

 

COP D’ESTAT DEL GRAL. PAVÍA 
(3 de gener de 1874) 

Règim provisional i de caràcter dictatorial del General Serrano (sota la “forma 

d’Estat” republicana) 
Gener – desembre de 1874 

Tendència al conservadorisme i a 

l’autoritarisme.  Forta oposició dels 

sectors d’esquerra, que presenten a 

Corts una moció de censura. 

Les forces contràries al règim 

republicà van donar suport a un 

cop d’estat per acabar amb els 

avenços democràtics assolits. 
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Els principals problemes polítics del Sexenni Democràtic  
(1868 – 1874)  

La Tercera Guerra 

Carlina 

La “Qüestió de 

Cuba” 

Les insurreccions 

cantonalistes 

La proclamació de la 

República va agreujar 

la III Guerra Carlina, 

iniciada ja el 1872. 

Situació de guerra des de 

1868 (inici amb el “Grito 

de Yara”). Sublevació 

general contra el domini 

colonial espanyol i contra 

l’esclavitud.  

Van esclatar moviments 

independentistes a 

multitud de municipis de 

tot l’Estat (el primer a 

Cartagena i després per 

Llevant, Andalusia ...) 

Carles VII va entrar a 

Espanya i va formar  

una “Cort” a Estella. A 

mitjan 1873 dominava 

bona part del nord-est 

peninsular.   

La República fou 

incapaç de vèncer 

els carlins, i la guerra 

es va estendre més 

enllà de 1874. 

Els projectes d’abolició 

de l’esclavitud i el 

projecte d’autonomia per 

a Cuba van agreujar les 

tensions a l’illa. 

Intervenció militar contra 

els “cantons” que van 

contribuir a desprestigiar 

el règim republicà. 

 

La incapacitat per resoldre els problemes plantejats i la manca de suport social 

van fer molt fàcil el cop d’Estat del Gral. Pavía el gener de 1874, que va obrir el 

pas a una període de govern autoritari de Serrano, sota una aparença de 

República unitària de signe conservador. 

L’opció alfonsina va anar prenent força, 

i el polític conservador Antonio Cánovas 

del Castillo va anar preparant el terreny 

per a una futura “Restauració” de la 

dinastia borbònica a Espanya.  

Cop d’Estat del general Martínez 

Campos el 29 de desembre de 1874, 

que va donar per acabada la 

Primera  República i proclamà com a 

Rei a Alfons XII. 

Inici de l’intervencionisme 

nord-americà a l’illa de Cuba 

(cas del vaixell “Virginius”, 

novembre de 1873 ) 

Cartagena, l’últim cantó 

independent, va resistir 

fins a inicis del 1874. 

Final de l’etapa històrica del Sexenni Democràtic (1868 – 1874) i inici 

d’una nova etapa coneguda com la “Restauració Borbònica” 
 


