
Temporització de la Història Contemporània 
 

Segle XIX 
- L’era de la revolució (1789-1848) 

- L’era del capital (1848-1875) 

- L’era del imperi (1875-1914) 
 

L’ERA DE LES REVOLUCIONS (1789-1848) 

- Transformació industrial a Anglaterra 

- La Revolució Francesa 

- Els moviments revolucionaris de 1848  

 

• La transformació industrial a Anglaterra va impulsar la capacitat il·limitada de la 

producció capitalista 

• La Revolució Francesa va establir el model de les institucions polítiques liberals 

que es van estendre en el context europeu i americà. 

Aquet fet va dominar la història, el llenguatge i el simbolisme de la política 

occidental fins la Primera Guerra Mundial (1914). El procès va proporcionar el 

vocabulari i els programes dels partits liberals, radicals i democràtics de la 

major part del món. 

• Al segle XIX apareix un vocabulari nou: Capitalisme, Socialisme, Revolució 

industrial, Proletariat, Imperialisme. 

• Apareix la Sociologia per legitimar l’ordre de les noves societats industrials.  

• El socialisme proposa una reflexió sobre la qüestió social qüestionant l’ordre i 

legitimant la rebel·lió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La industrialització 
• Entre 1780 i 1815, el Regne Unit va mantenir el monopoli de la

industrialització i les relacions amb la resta de continents. 
• Economia basada en l’expansió del comerç i dependència exterior

que va desenvolupar un sistema de zones colonials i semicolonials 
• Pauperització social que porta a l’extensió de la ideologia política: 
- Sorgiment del cooperativisme 
- Aparició del ludisme: forma inicial de lluita obrera 
- Cartisme 
- Consolidació dels sindicats 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ERA DEL CAPITAL (1848-1875) 
 
Predomini de la burgesia i ascens del capitalisme de lliure competència. La burgesia 

posa en marxa un món a la seva imatge. 

- Inventa i desenvolupa noves xarxes de convencions, valors i pràctiques (nació, 

ciutadania, històries nacionals,... 

“Progrés”: un triomf per la burgesia i una catàstrofe per la resta del món. 

Entre 1848 i 1873 el món es converteix en capitalista  mentre que només uns pocs 

països transformen les seves economies en industrials. 

El terme per definir el capitalisme inicial és liberalisme econòmic. 

Les conseqüències polítiques són molt profundes: 

- Dona suport a les monarquies restaurades 

- La burgesia reafirma la seva hegemonia 

- El moviment obrer es debilita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les revolucions polítiques 
- La Revolució Francesa inspira els moviments socials de la classe 

obrera que assumeix la ideologia i el llenguatge de la revolució. 
- Onades revolucionaries: 1820, 1830,1848,1871 

La Revolució de 1848 
- El jacobinisme és la clau de les revolucions de 1848 
- La burgesia pensa que el sufragi universal i el parlamentarisme 

condueixen al socialisme 
Característiques: 
• Revolucions de treballadors pobres 
• La burgesia passa de força revolucionaria a compartir ideari amb els 

conservadors 
• Manca de lideratge polític i ideologia clara dels treballadors 
• Finalitza la monarquia autoritària en Europa Occidental 

LA 1ª INTERNACIONAL (1864-1872) 
 

• Organitzada per dirigents dels sindicats britànics i per
revolucionaris exiliats 

• Lluita per la reforma electoral i campanyes de suport
internacional 

- Garibaldi 
- Lincoln 
- Independència de Polònia 
- Anticolonialisme irlandès 



L’ERA DEL IMPERI (1875-1914) 

Col·lapse del sistema econòmic entre 1873 i 1896 que dona pas a la concentració 

econòmica de càrtels, trusts i monopolis acompanyada de taylorisme en un intent 

d’ampliar els margenes de benefici. 

 

Conseqüència directa de la crisi: aparició de moviments socialistes i revolucionaris. Els 

partits proletaris (partits de masses) s’organitzen políticament i són la força més 

important a l’hora de democratitzar els estats europeus. 

 

Fins el 1914 l’economia capitalista es transforma: 

- Noves tecnologies i noves fonts d’energia 

- Model de creixement basat en el mercat intern 

- Termina el monopoli britànic 

- Comença l’era imperialista  

 

 
SEGLE XX 

- L’era dels feixismes (1918-1939) 

- La segona guerra mundial (1939-1945) 

- L’edat d’or del capitalisme (1945-1973) 

- Fi de la història? (1973-....) 

 L’ERA DELS FEIXISMES (1918-1939) 

- Itàlia 

- Alemanya 

- La guerra civil espanyola 

LA SEGONA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

- Un nou ordre mundial 

L’EDAT D’OR DEL CAPITALISME (1945-1973) 

- Creixement econòmic 

- La social democràcia 

- La descolonització 

LA FI DE LA HISTÒRIA? (1973-....) 

- Crisis mundial 

- Neoliberalisme conservador 

- La caiguda de l’URSS 

- El nou ordre 


