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Transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle XX 

LES CLASSES SOCIALS DIRIGENTS: NOBLES I BURGESOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al llarg del S. XIX s’anà 

configurant a Espanya un 

model polític i econòmic basat 

en el liberalisme moderat. 

La societat espanyola va mantenir 

el paper preeminent de la noblesa 

entre les classes dominants. 

L’antic status privilegiat de tipus 

“feudal” es transformà en un nou 

paper de propietaris capitalistes de 
la terra. 

Alguns sectors de la petita 

noblesa van arruïnar-se en 

aquest procés, i es van ancorar 

en posicions ultraconservadores. 

L’esperit poc emprenedor de la 

noblesa espanyola l’abocà a anar 

perdent el pes específic en el conjunt 

patrimonial a favor de la nova burgesia 

industrial i comercial. 

Amb freqüència es van 

produir entroncaments 

familiars entre noblesa i 

burgesia, en una mena de 

simbiosi entre poder econòmic 

i prestigi social. 

La noblesa sí va mantenir la seva preeminència 

política, absorbint la major part dels alts càrrecs del 

Govern, de l’administració i de l’Exèrcit, o bé formant 

grups d’influència o “camarilles” al voltant de la Cort. 

La burgesia, 

desitjosa 

d’ocupar un lloc 

preeminent a la 

societat, sovint 

va adquirir títols 

de noblesa. 

La burgesia espanyola, a diferència de l’europea, va 

obtenir el seu poder econòmic d’activitats no 

productives sinó especulatives, com la inversió en 

terres desamortitzades, les finances de l’Estat o la 

construcció de la xarxa de ferrocarrils. 

Aquesta nova “burgesia” va centrar bona part 

de les seves activitats a Madrid, força vinculada 

als centres de poder i de decisió polítics. 

LA BURGESIA 
CATALANA 

Formació d’una burgesia 

catalana centrada en les activitats 

industrials i comercials, que es va 

consolidar com a classe a partir 

del segon terç del segle XIX. 

Burgesia “perifèrica”, mal connectada 

amb els centres de poder polític a Madrid 

S’emmiralla amb els models britànic o 

alemany. Voluntat de “modernitat” i 

d’europeïtzació.  
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La burgesia catalana va agafar 

identitat a partir de la defensa dels 

seus interessos com a classe al llarg 

del S. XIX 

Concentrada sobretot a 

Barcelona, Vallès, Maresme, Baix 

Llobregat i Anoia, i també a Reus, 

Girona ... 
 

La defensa dels interessos proteccionistes de la indústria 

catalana va unir la seva burgesia industrial davant el 

poder polític central de Madrid. 
 

 1826 – Comissió de Fàbriques de Filats, 

Teixits i Estampats de Cotó. 

 1847 – Junta de Fàbriques 

 1886 – Cambra de Comerç 

 1889 – Foment del Treball Nacional 

Principals 

institucions 

El nou model de vida “burgès” 

El nou model social imposat al llarg del segle 

a Espanya fou la convergència dels vells 

models de la noblesa rendista i de la nova 

burgesia industrial, comercial i terratinent. 

En general, la burgesia 

espanyola va assumir com a 

propis els valors tradicionals 

nobiliaris, com la tendència 

al luxe, el conservadorisme i 

l’afany de reconeixement 

social. La burgesia,  com a nova classe dominant, 

va mostrar afecció fer ostentació de la seva 

posició social en ascens. 

Les burgesies catalana i basca també 

van adoptar els nous valors de la 

burgesia europea de gust per a la 

innovació, l’esperit emprenedor i la 

veneració del treball i del mèrit. 

Construcció d’eixamples i 

nous barris als afores de les 

grans ciutats, amb àmplies 

avingudes i establiments de 

luxe com a residència de la 

burgesia. 

Noves formes d’oci i 

d’esbargiment: restaurants, 

teatres, espectacles ... 

Creació de cercles “exclusius” 

al voltant de la cultura i les 

arts, com la Societat del Liceu 

de Barcelona (1847). 

Com a contraposició, l’Església 

va continuar  mantenint un fort 

paper de control social i sobre 

l’educació. 

La tradició, l’imaginari i el 

calendari religiós  va seguir 

marcant el col·lectiu quotidià.  


