Glossari Lectura fàcil Segle XVIII
La Història de la humanitat es divideix en diferents èpoques (Edats)
segons com s’organitza la societat, l’economia i la política.
El canvi d’època el marca algun esdeveniment important.
Prehistòria
Edat Antiga
Edat Mitjana
Edat Moderna
Edat Contemporània
En aquesta sala s’explica la història del segle XVIII (1700),
que pertany a l’Edat Moderna. Aquesta època
comença amb la conquesta d’Amèrica (1492)
i acaba amb la Revolució Francesa (1789).
El segle XVIII es caracteritza per aquests conceptes,
entre altres:

Antic Règim
És el nom que rep l’organització de la societat, l’economia i la política
d’Europa occidental entre els segles XVI i XVIII.
Té tres característiques:
1. Societat estamental: La societat es divideix
en tres grans estaments (grups de persones):
el clergat, la noblesa i el poble.
Cada un grup té unes lleis diferents: el clergat i la noblesa
tenen més privilegis. Les persones no acostumen a canviar
d'estament. És molt difícil néixer a l’estament de poble
i arribar a ser noble.
Comença a sorgir un nou grup de persones, el Patriciat Urbà:
famílies riques però no nobles, que acaben controlant
el govern de les ciutats medievals.

2. L’economia rural: basada en l’agricultura, la ramaderia
i el treball preindustrial o artesanal.
3. Monarquia absoluta: el rei té tot el poder.
Quan arriba la Il·lustració al segle XVIII,
alguns reis van desenvolupar el despotisme il·lustrat.

Despotisme il·lustrat
Una nova manera de governar que neix al segle XVIII.
Alguns reis europeus que governaven amb una monarquia absoluta
inclouen idees de la Il·lustració a la política:
volen millorar com viu la gent del poble, els seus súbdits,
però sense modificar l'estructura social (els estaments) ni les lleis.

Economia moral
És una manera d’organitzar l’economia.
El seu objectiu és que totes les persones d’una comunitat
(un grup de gent, una zona, un poble, una ciutat...)
tinguin allò necessari per viure.
És a dir, busca el benestar públic, de tothom,
en comptes del benestar individual.
Sobre tot l’utilitzaven els camperols a les zones rurals,
i era molt útil en temps de crisis.
Amb la revolució industrial neix una altra manera d’organitzar l’economia,
el liberalisme: no busca el bé col·lectiu sinó individual.
El preu dels productes el marca l’oferta (quantitat de productes)
i la demanda (quantitat de gent que vol comprar el producte).

Gremi
És un grup de persones que tenen un mateix ofici, per exemple:
fusters, sabaters, argenters, tintorers...
Sovint vivien i tenien el taller tots al mateix carrer.
Van sorgir a l’Edat Mitjana, i permetien controlar com es feia cada ofici,
el preu dels productes, les condicions de treball...
Amb la Revolució industrial i la nova economia,
els gremis van entrar en crisis.

Guerra de Successió
El rei Carles II és el rei d’Espanya, i mor sense tenir fills.
Això provoca un conflicte internacional,
entre diferents reis que volen el tron, el volen succeir:
és la Guerra de Successió (1702 – 1715).
A Europa, es creen dos bàndols:
• els que estan a favor de l’arxiduc Carles d’Àustria (Carles III):
com Catalunya.
• els que estan a favor del duc Felip d’Anjou (Felip V): com Castella
i França.
Catalunya perd la guerra, amb la derrota i la caiguda de Barcelona
l’11 de setembre de 1714.
Aquesta derrota fa que s’eliminin les constitucions i institucions catalanes
i s’iniciï una duríssima repressió.

Monarquia absoluta o Absolutisme
Una manera de governar on el rei (monarca) té tot el poder
i ho controla tot. Era la forma de govern més habitual a Europa
als segles XVII i XVIII.

La Il·lustració
Al segle XVIII neix una nova manera de pensar
que critica com era la societat de l’època, i vol canviar-la:
aquesta nova manera de pensar es coneix com a Il·lustració.
La Il·lustració defensa la intel·ligència de l’home, la raó,
i no tant la tradició ni la religió: totes les persones són iguals
i poden tenir llibertat. La Il·lustració, per tant, qüestiona
si el rei ha de tenir tant de poder.

Revolució Industrial
Fins a l’Edat Moderna, l’economia consistia en l’agricultura i la ramaderia,
era tradicional. A finals del segle XVIII a Anglaterra i Escòcia
comencen a aparèixer canvis en la tecnologia, l’economia i la societat:
les ciutats creixen i apareixen les primers fàbriques i indústries.
Aquests canvis es coneixen com a Revolució Industrial.

