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IDEOLOGIES I CORRENTS POLÍTIQUES A L’ESPANYA DE LA SEGONA MEITAT DEL S. XIX 

ABSOLUTISTES 

Tradicionalistes (carlisme). 

Pretenen el retorn als 

principis de l’Antic Règim. 

LIBERALS 

MODERATS 

Sobirania en el Rei amb les 

Corts, sufragi censitari restringit 

i fort poder executiu. 

PROGRESSISTES 

Sobirania nacional, obertura a 

les llibertats individuals i sufragi 

censitari ampli. 
UNIONISTES 

Centristes. 

“Unión Liberal” 

DEMOCRÀTES 

Sobirania popular, sufragi 

universal, reconeixement de les 

llibertats d’opinió, d’expressió, 

associació ... 

 

L’IDEARI DEL LIBERALISME 
 Prioritat del dret a la propietat. 

 Defensa dels drets individuals i de la 

igualtat davant la llei. 

 Liberalisme econòmic: llibertat de mercat i 

d’indústria. 

 L’Estat no ha d’intervenir en l’economia. 

NOUS CORRENTS IDEOLÒGICS AL MARGE DEL SISTEMA 

 Els republicans (d’ideologia demòcrata avançada, partidaris de 

la substitució de la monarquia per un règim republicà) 

 Els socialistes utòpics (partidaris de substituir el capitalisme per un 

nou model social igualitari per la via pacífica). A Catalunya 

destaca la figura de Narcís Monturiol. 

 Els socialistes científics o marxistes i els anarquistes (partidaris de 

substituir el capitalisme per un nou model sense classes socials ni 

propietat privada per la via violenta o revolucionària. 
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EL LIBERALISME ÉS LA IDEOLOGIA DEL SISTEMA SOCIAL I ECONÒMIC CAPITALISTA 
 

LIBERALISME POLÍTIC LIBERALISME ECONÒMIC 
 

 Defensa del concepte de sobirania nacional 
(davant la sobirania absoluta del monarca) 

 
 Defensa dels drets individuals dels ciutadans 

 
 Priorització del dret a la propietat privada 

 
 Model polític de divisió dels poders de l’Estat 

(legislatiu, executiu i judicial) 
 

 Idea de sufragi com a fórmula de participació 
ciutadana (dret de vot) 
 

 Concepte d’igualtat davant la Llei 
 

 L’Estat ha de ser regulat per una Constitució. 
 

 

 
 Idea que la recerca de l’interès particular i la 

iniciativa privada genera la riquesa de la 
societat. 

 
 Defensa de l’absoluta llibertat de mercat, de 

comerç, d’inversió i de competència. 
 
 Concepte de “llei de l’oferta i la demanda”, 

que regula per si mateix el mercat. 
 
 El mercat també regula els preus de les 

mercaderies i els salaris. 
 

 L’Estat no ha d’intervenir en l’economia ni 
prendre el lloc que ha de tenir l’empresa 
privada. 

 

L’escocès Adam Smith (1723 – 1790) és 
considerat el “pare del liberalisme” 


