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TREBALLEM AMB FONTS D’ARXIU: LA IL.LUSTRACIÓ I LA REVOLUCIÓ AMERICANA 

 

1- INTRODUCCIÓ A L’ACTIVITAT 
 

Amb aquestes activitats que us proposem fareu la feina de l’historiador i us 

apropareu als principis ideològics sobre els que es fonamenta el model polític 

democràtic. Treballareu les idees que aporten els pensadors de la Il·lustració i 

veureu com aquestes idees es concreten durant la Revolució Americana i a la 

nostra constitució, vigent des del 1978. Per fer-ho, entrareu als arxius dels EEUU 

i llegireu textos originals de gran transcendència històrica com la Declaration of 

independence  i la  Constitution of the United States of America. Per acabar, 

reflexionareu sobre la idea de canvi i de continuïtat històrica a partir de les idees 

que apareixen en els documents. Treballareu en parelles. 

1.1  Per començar, feu una pluja de idees i ompliu el quadre següent: 

 
QUÈ EN SABEM DEL TEMA? 

 
 

 

LA IL.LUSTRACIÓ  

(S. XVII – XVIII) 

 

LA REVOLUCIÓ 

AMERICANA I EL 

NAIXEMENT DELS EEUU 

(S. XVIII) 

 

 

LA DEMOCRÀCIA A 

ESPANYA 

(S. XX) 
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2- LA IL.LUSTRACIÓ  
 
 Moviment de caràcter intel·lectual que es va desenvolupar a Europa durant 

els segles XVII i XVIII i que va contribuir al desenvolupament cultural i al 
qüestionament de les estructures de l’Antic Règim. Inspirà la 

independència dels EEUU, la R. F., el Liberalisme polític i el Liberalisme 
econòmic. 

 Nova manera d’entendre el món: 

      - Fe en la raó 
      - Idea de progrés 

      - Deisme 
 Crítica a l’Antic Règim 
      - Divisió de poders (Montesquieu) 

      - Contracte social i Sobirania nacional (Rousseau) 
      - Llibertat de consciència i tolerància 

      - Fisiocràcia 
 Despotisme Il·lustrat 

 

Després d’escoltar quines són les idees que defensa el corrent filosòfic, 

polític i social de la Il·lustració, coneixerem a alguns dels seus 

representants més influents i les idees que defensaven.  

 

2.1 Ompliu un quadre com aquest de cadascun dels pensadors 
de la Il·lustració: J.L. Locke, François Marie Arouet 

Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau i Denis 
Diderot. 

 

 

NOM DEL PENSADOR 
 

 

 
LLOC I ANY 
NAIXEMENT 

 

 

 

LLOC I ANY MORT 
 

 

 
APORTACIONS AL 

PENSAMENT DE LA 
I.LUSTRACIÓ 

 
 

 
 
 

 
 

 
Per realitzar aquesta activitat podeu consultar les pàgines següents: 

 

- http://www.webdianoia.com/moderna/locke/locke_text.htm 

- http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/nou29f9.htm 
- http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=voltaire 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Societat
http://www.webdianoia.com/moderna/locke/locke_text.htm
http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/nou29f9.htm
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=voltaire
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- http://recursostic.educacion.es/bachillerato/proyectofilosofia/web/f2

ruta1.php?id_ruta=19&id_etapa=105&id_autor=6 

- http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=diderot-denis 
- http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1648 

 
2.2 Llegiu els textos següents i contesteu: 

 
TEXT 1 

“En primer lugar me doy cuenta de algo que es reconocido por el bueno y el 
malo: que es necesario razonar en todo, porque el hombre no es solo un animal, 
sino un animal racional; que, en consecuencia, siempre hay medios para descubrir 

la verdad; que quien renuncia a buscarla, renuncia a su cualidad humana y debe 
ser tratado por el resto de su especie como una bestia feroz; y que una vez 

descubierta la verdad, cualquiera que renuncie a aceptarla o es un insensato o es 
moralmente malvado.”  

 

                               D. Diderot. Derecho natural. Enciclopedia. 1751-1772 
 

 
Expliqueu, amb les vostres paraules, el que diu D. Diderot en aquest text 
sobre la raó. 

    

TEXT 2                                              

“A França, un noble és molt superior a un negociant. Jo no sé però qui és 

més útil per a un Estat; el senyor ben engalanat que sap amb precisió a quin hora 

es lleva el rei, i que mostra aires de grandesa, o un negociant que enriqueix al seu 

país, dóna ordres a El Cairo, i contribueix a la felicitat del món” 

                                                       Voltaire. Cartas filosóficas. 1734. 

De quins grups socials parla Voltaire en aquest text? Què opina d’ells? 
 

 
TEXT 3 

 
“En cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las 
cosas pertenecientes al derecho de gentes, y el ejecutivo de las que pertenecen 

al civil. 
Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o 

para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la 
paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene 
las invasiones; y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de 

los particulares. Este último se llamará poder judicial; y el otro, simplemente, 
poder ejecutivo del Estado (...). 

Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma 
persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el 

http://recursostic.educacion.es/bachillerato/proyectofilosofia/web/f2ruta1.php?id_ruta=19&id_etapa=105&id_autor=6
http://recursostic.educacion.es/bachillerato/proyectofilosofia/web/f2ruta1.php?id_ruta=19&id_etapa=105&id_autor=6
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=diderot-denis
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1648
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monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. 

Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder 
legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la 

libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el 
legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez 
de la fuerza misma que un agresor. 

En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de 
nobles, o del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer 

las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y 
contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente.”  

                                         

                                             Montesquieu. El espíritu de las leyes. 1748. 
 

 
Quins són els poders de l’Estat segons Montesquieu? Quins motius dóna 

Montesquieu per justificar  la necessitat de la separació de poders? 

 

TEXT 4 

CAPÍTULO II. DEL ESTADO NATURAL 

“ Para comprender bien en qué consiste el poder político y para remontarnos a 

su verdadera fuente, será forzoso que consideremos cuál es el estado en que se 
encuentran naturalmente los hombres, a saber: un estado de completa libertad 
para ordenar sus actos y para disponer de sus propiedades y de sus personas 

como mejor les parezca, dentro de los limites de la ley natural sin necesidad de 
pedir permiso y sin depender de la voluntad de otra persona. 

Es también un estado de igualdad, dentro del cual todo poder y toda jurisdicción 

son recíprocos, en el que nadie tiene más que otro, puesto que no hay cosa más 
evidente que el que seres de la misma especie y de idéntico rango, nacidos para 

participar sin distinción de todas las ventajas de la Naturaleza y para servirse de 
las mismas facultades, sean también iguales entre ellos, sin subordinación ni 
sometimiento, a menos que el Señor y Dueño de todos ellos haya colocado, por 

medio de una clara manifestación de su voluntad, a uno de ellos por encima de 
los demás, y que le haya conferido, mediante un nombramiento evidente y claro, 

el derecho indiscutible al poder y a la soberanía.” 

                                       J. Locke. Segundo tratado sobre el gobierno. (1690) 

Quins drets defensa J. Locke en aquest text? 

TEXT 5 

 
“No siendo la soberanía más que el ejercicio de la voluntad general, jamás puede 
enajenarse, y el Soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede ser 

representado más que por sí mismo (...). 
¿Qué es, pues, el gobierno? Un cuerpo intermediario establecido entre los 
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súbditos y el Soberano para su mutua correspondencia (...) De suerte que en el 

instante en que el gobierno usurpa la soberanía, el pacto social queda roto, y 
todos los simples ciudadanos, vueltos de derecho a su libertad natural, son 

forzados, pero no obligados, a obedecer. (...) 
La soberanía no puede estar representada, por la misma razón por la que no 
puede ser enajenada; consiste esencialmente en la voluntad general, y la 

voluntad no se representa; es la misma o es otra; no hay término medio. Los 
diputados del pueblo no son, pues, ni pueden ser sus representantes, no son 

más que sus mandatarios; no pueden concluir nada definitivamente. Toda ley 
no ratificada por el pueblo en persona es nula; no es una ley. El pueblo 
inglés cree ser libre, y se engaña mucho; no lo es sino durante la elección de los 

miembros del Parlamento; desde el momento en que éstos son elegidos, el 
pueblo ya es esclavo, no es nada.” 

                                      Jean-Jacques Rousseau. El contrato social. 1762.  

Expliqueu amb les vostres paraules el sentit de la frase de Rousseau 

marcada en negreta. 

 

2.3 Per parelles, podeu escollir una frase significativa d’un 

pensador, la podeu copiar en una cartolina de color, mida foli i  
enganxar-la al suro de la classe. Podeu fer una reflexió en veu 

alta sobre el que significa la frase escollida.  
 

3- LA REVOLUCIÓ AMERICANA 

13 Colònies angleses situades a la costa est del nord d’Amèrica 
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http://historiauniversalprepa10.blogspot.com.es/2011/03/independen

cia-de-las-13-colonias.html 

 

CAUSES: 

 Descontentament dels colons 

 Els colons no podien enviar representants al Parlament anglès 
 Els colons havien de pagar impostos 

 La corona els imposava un monopoli comercial 
 DETONANT: rebel·lió 1773 per la decisió d’atorgar el monopoli de la 

venda de té a una companyia anglesa 
 4 de juliol 1776------  REDACCIÓ DE LA Declaració d’Independència 

dels Estats Units      
 

EVOLUCIÓ 
 

 Reconeixement de la independència 1783. George Washington, 1r 
president dels EEUU 

 1787 redacció de la Constitució escrita    
o Separació i equilibri de poders               

o Estructura federal del nou estat 
o Declaració de Drets: llibertat de consciència (religiosa), de premsa, 

d’expressió i de  reunió i dret a ser jutjat per un jurat. Ningú podia 

ser privat de la vida, la llibertat, la  propietat sense un procediment 
judicial adequat 

 
A continuació ens aproparem a la Revolució Americana i coneixerem 

els seus protagonistes amb l’anàlisi de documents d’arxiu.  
 

3.1 Entreu en el blog http://grupdiddoc.blogspot.com.es/, llegiu 
els dos documents i  contesteu les preguntes. Per entrar-hi, 

seguiu els passos següents: 

Serveis didàctics d’arxiu; National Archives (EE UU); a la pestanya de la dreta 

escriviu: Declaration of independence i després Constitution of the United States 
of America 

 
a) Quines idees de la Il·lustració trobeu en els dos 

documents? 
 

IDEES DE LA IL.LUSTRACIÓ 

Declaration of Independence Constitution of the United States of 

America 

 

 
 

 

 
 
 

 

http://historiauniversalprepa10.blogspot.com.es/2011/03/independencia-de-las-13-colonias.html
http://historiauniversalprepa10.blogspot.com.es/2011/03/independencia-de-las-13-colonias.html
http://grupdiddoc.blogspot.com.es/


TREBALL AMB FONTS D’ARXIU 
 

 

b) Qui signa els documents?. Feu una petita ressenya  
biogràfica de CINC dels signants omplint una taula com 

aquesta per a cada personatge.  
 

NOM DEL PROTAGONISTA  

LLOC I ANY NAIXEMENT  

LLOC I ANY MORT  

APORTACIONS AL PROCÉS D´ 
INDEPENDÈNCIA DELS EEUU / 

REDACCIÓ CONSTITUCIÓ 

 

 

 
 

4- ACTIVITATS FINALS 
 

Per acabar l’activitat, responeu a les preguntes següents: 

 

4.1 Llegiu alguns dels articles de la Constitució espanyola de 

l’any 1978, vigent a l’actualitat i contesteu.  
 

Heu de llegir: 
 

 Títol preliminar: articles 1 i 9 

 Títol I: articles 10, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 31,33, 35 i 

38, 

 Títol III: article 66 

 Títol IV: articles 97 i 100 

 Títol VI: article 117 

 
Trobareu el text de la Constitució a:  

 
 

 http://www.derechoshumanos.net/constitucion/index.htm?gclid=CK6Bv76

QwcUCFScHwwodbrkASQ 
 http://www.lamoncloa.gob.es/documents/constitucion_es1.pdf 

 
 
 

 
 

 

http://www.derechoshumanos.net/constitucion/index.htm?gclid=CK6Bv76QwcUCFScHwwodbrkASQ
http://www.derechoshumanos.net/constitucion/index.htm?gclid=CK6Bv76QwcUCFScHwwodbrkASQ
http://www.lamoncloa.gob.es/documents/constitucion_es1.pdf
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a) Després de llegir els textos feu una síntesi que reculli les idees 

més importants de cada article. 
 

b) Ompliu aquesta taula en la que indicareu si s’apliquen o no els 
diferents aspectes a cada moment històric. Indiqueu també qui 
és la persona o institució encarregada d’exercir la funció: 

 
 

 

  

ANTIC 
RÈGIM 

 

IL.LUSTRACIÓ 
 

 

REVOLUCIÓ 
AMERICANA 

 

CONSTITUCIÓ 
1978 

Sobirania 
(en qui 
recau?) 

    

Poder 
legislatiu 
(qui exerceix 

aquest 

poder?) 

    

Poder 
executiu 
(qui exerceix 

aquest 
poder?) 

    

Sufragi 
(Si/No. Tipus, 

 si la resposta 
és si) 

    

Declaració 

de Drets 
(SI/NO i 

quins,  si la 

resposta és si) 

    

 
 

 SOBIRANIA: qualitat del poder polític d'un estat o d'un organisme 
que no és sotmès a cap altre poder. Sobirania reial. Sobirania 
nacional. Sobirania popular. 

 PODER LEGISLATIU: que té el dret i la potestat de legislar      
(elaborar o establir una o diverses lleis). 

 PODER EXECUTIU: que executa o fa complir una cosa. S’encarrega 
de dur a la pràctica allò que dicta el poder legislatiu. 

 SUFRAGI: és el dret polític i constitucional que tenen els ciutadans a 

votar i escollir, directament o indirecta, els càrrecs públics. Pot ser 
censatari, universal masculí, universal. 

 DECLARACIÓ DE DRETS: recull de drets reconeguts per l’Estat  i que 
s’apliquen sense excepció a tots els ciutadans:  a la vida, al vot, a 

l’ensenyament......Aquests drets estan recollits a les constitucions o 
a les lleis d’un Estat. 

 

 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Dret_pol%C3%ADtic&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dret_constitucional
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vot
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4.2 Redacteu un text amb les conclusions que podeu treure 

després d’analitzar els diferents moments històrics. 
Fixeu-vos en els canvis i en les permanències al llarg 

dels diferents períodes. Poseu en comú les vostres 

conclusions finals.  
 

4.3 Feu una valoració del que heu aprés treballant amb fonts 

d’arxiu. 


