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 El segle XVIII, un segle de pau entre dos 

grans guerres. 

 Creixement demogràfic (absència de grans 

guerres, poques epidèmies, millores en 

l’alimentació per nous cultius ...) 

 Reactivació econòmica (+ població, + 

consum, + producció ...). Augment de les 

manufactures i del comerç, amb el suport 

de les monarquies (mercantilisme). 

 Comerç colonial: tràfic de mercaderies, 

matèries primeres i esclaus entre Europa, 

Àfrica i Amèrica (comerç triangular). 

Acumulació de capital. 

 Continua vigent l’estructura estamental de 

la societat i la situació de privilegi i 

immobilisme protagonitzat per Noblesa i 

Església 

 Al llarg del XVIII, la burgesia va acumulant 

capital i protagonisme en l’economia i en 

la societat, i entra en contradicció amb el 

sistema polític (absolutisme) 

 LA IL·LUSTRACIÓ 

Nou pensament filosòfic i polític del S. XVIII 

Economia i 

societat al 
segle XVIII 

Europa al segle XVIII: l’Antic Règim 
 

 

La dinastia dels Borbons a Espanya al segle XVIII 
Guerra de Successió Espanyola 

Felip V 
1703 – 1714 

1700 – 1724 i 1724 - 1746 

Lluís I 1724 

Ferran VI 1746 - 1759 

Carles III 1759 - 1788 

Carles IV 
Invasió napoleònica 

1788 - 1808 
1808 
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El 

pensament 

de la 
Il·lustració 

 El S. XVIII, anomenat el segle de les Llums. 

 Crítica contra les bases polítiques, socials i 

morals de l’Antic Règim. 

 Origen en John Locke (crítica contra 

l’absolutisme) i Isaac Newton (plantejament 

del mètode científic). 

 Defensa de la Raó com a base del progrés i 

de la felicitat humana. Fe en la bondat dels 

éssers humans. 

 Oposició a l’estructura estamental de la 

societat, a favor de la igualtat, la mobilitat 

social i el mèrit personal. 

 El moviment il·lustrat s’estengué per tota 

Europa, i sobretot a França: Montesquieu, 

Voltaire, Diderot, Rousseau... 

 Condemna contra la intolerància religiosa. 

 Publicació de L’Enciclopèdia (a partir de 

1751) 

 

 En el terreny econòmic 

Bases del futur pensament capitalista: 

 La propietat privada 

 Llibertat de comerç i d’indústria 

 Oposició als gremis i a les normatives i  

reglamentacions, o a l’intervencionisme 

estatal (del Govern o del municipis). 

 En va substituir l’antiga teoria mercantilista 

per una nova forma d’entendre 

l’economia: la fisiocràcia. 

 

 En el terreny polític 

Oposició a l’absolutisme en favor de la nova 

doctrina liberal (liberalisme): 

 La divisió de poders (Montesquieu). 

 El contracte social i la sobirania nacional 

(Rousseau). 

 

 


