
 
 

 

 
 

 
 
Memòria justificativa de recerca per a les convocatòries ACOM, AJOVE, 
ARAFI, ARIE, FJOVE, ISPC, PBR, RICIP 
 
 
La memòria justificativa consta de dues parts: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
 
 
 

 

Nom de la convocatòria  
ARAFI 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AJOVE Ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya 

 
ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa no universitària 
FJOVE Beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut 

ISPC Ajuts per a la realització de projectes de recerca, estudi i anàlisi sobre seguretat a Catalunya 

PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de les 
Ciències Socials i les Humanitats 

RICIP Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau 

 
 
 



 
 

 

 
 

Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
Multiculturalitat i interculturalitat en la Història de Catalunya 
 
 
Dades de l'investigador responsable  
Nom 
Francesc Xavier 

Cognoms 
Hernàndez Cardona 

Correu electrònic 
      
Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat de Barcelona. Facultat de Formació del Professorat 
 
 
Número d’expedient  
2010ARF1 00035 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Immigració, història, Catalunya, educació, manual 

Data de presentació de la justificació  
11-6-2012 
 
Nom, cognoms i signatura  Altres signatures, si escau  
de l’/la investigador/a responsable 
 



 
 

 

 
 

Resum en català  (màxim 300 paraules) 
La finalitat de la recerca, concebuda com a recerca aplicada ha consistit en confegir un manual d’història de Catalunya 
(Catalunya+suma) especialment destinat a la immigració. El treball havia de contextualizar aspectes generals d’història 
política, social i cultural (endògenes), amb les  aportacions, ètniques i culturals (exògenes) rebudes a Catalunya al llarg 
del temps i que han configurat al capdavall la societat catalana, entesa com a formació cultural i socio-política, les 
variables de la qual han estat   en contínua coevolució. Per tant tractar la dialèctica de com, en un període de temps, les 
aportacions exògenes és converteixen en endògenes, i sempre en una perspectiva temporal i històrica, ha estat 
l’objectiu del treball. La recerca bibliogràfica i la transposició didàctica han estat les principals components 
metodològiques. S’han tingut especialment en compte les aportacions de la historiografia contemporània, tot i que s’ha 
fet un esforç per integrar coneixement generat dels del punt de vista de l’arqueologia i l’antropologia, història de l’art, 
sociologia, etc. Pel que fa a la recerca didàctica el tret més important ha estat, precisament, el procés de transposició 
didàctica destinat a convertir el saber disciplinar en saber comprensible. El projecte “Multiculturalitat i interculturalitat en 
la Història de Catalunya” ha generat un estudi històric i didàctic de síntesi sobre història del país que es concreta en el 
manual “Catalunya+Suma”. Es tracta d’un manual d‘història de Catalunya dirigit a un horitzó d’ampli espectre i de 
manera molt especial als immigrants. Cal destacar també que el treball te un caràcter inicial i iniciàtic i que te 
possibilitats de desenvolupament posterior a partir de l’elaboració de materials didàctics i guies patrimonials 
expressament adreçada a la immigració i entorns afins. El manual “Catalunya+suma" vol incidir, prioritàriament en la 
formació inicial i permanent de la immigració, i en els espais formals, i no formals, d’ensenyament i aprenentatge.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
This research is aimed at creating a handbook about History of Catalonia (Catalunya+suma) intended for 
immigrant community. The work had to conceptualize general aspects regarding with political history as well as 
social and cultural (endogenous dynamics) with ethnics and cultural contributions (exogenous dynamics) 
which Catalonia has received thorough History and configured catalan society, understood as a cultural and 
socio-political creation. These variables has been continuously co-evolving. For this reason, how exogenous 
contributions became endogenous, always from a historical point of view, has become the main goal of this 
work. Bibliographical research and the teaching transposition has been one of the main methodological goals. 
Contributions from Contemporary historical research has been especially taking into account, even though a 
great effort has been made to integrate the results of Archaeology, Antropology, Art History, Sociology, among 
other human and social sciences. From an education point of view, the most important has been this so-called 
process of teaching transposition in order to make the cross-disciplinary knowledge more understandable, so 
the project "Multiculturality and Interculturality in the History of Catalonia" has created a historic work, 
educative and synthetic about the history of our country which is set out in the above mentioned handbook 
"Catalunya+Suma". This is a handbook about history of Catalonia for a general public, in spite of being 
especially created for immigrant community. It is need to point out that this work has an initial and "initiatory" 
status which could be developed late by creating educative resources and heritages guides for this immigrant 
community. Handbook "Catalunya+Suma" wants to promote an initial and permanent training of immigrant, 
either in formal spaces of teaching and learning and the informal's. 



 
 

 

 
 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres 
fitxers de qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
MEMÒRIES JUSTIFICATIVES PER A PROJECTES DE RECERCA  
Orientacions generals 
 
 
 
La memòria justificativa hauria de seguir els apartats següents:  
 
1. Introducció 
És el marc de referència del tema d’estudi la contextualització dels objectius i el procés de la 
recerca. Ha de donar la informació necessària per entendre la magnitud o l’impacte del 
problema/tema de recerca. Cal incloure els antecedents que han portat fins al plantejament 
de l’estudi i esmentar els objectius inicials del projecte. 
 
2. Metodologia 
Descripció del procediment portat a terme per al desenvolupament de la recerca. Ha de fer 
referència, en general, a aquests apartats: 

- tècniques de recollida d’informació 
- procediment 
- anàlisi de les dades 

Si es tracta de recerques experimentals, s’haurà de fer referència a la infraestructrura 
emprada i al desenvolupament de noves tècniques o adaptacions, si s’escau. 

Indiqueu, també, la funció general que han tingut els membres de l’equip del projecte. 
 
3. Resultats  
Presentació dels resultats reals de la recerca, dels productes de l’anàlisi de dades. No s’han 
d’incloure aquí conclusions ni suggeriments. 
 
4. Conclusions 
Contribucions de la investigació realitzada, vinculació entre els objectius  i els resultats 
obtinguts, implicacions i limitacions de l’estudi. 
 
5. Impacte previst  
Impacte científic i socioeconòmic. 
Publicacions realitzades o previstes, presentacions de resultats a reunions científiques o 
altres accions de transferència dels resultats derivats de la recerca que s’hagin previst. 
Quan es tracti de projectes derivats de convocatòries per a la recerca aplicada, s’haurà de fer 
especial esment a les propostes d’actuacions/intervencions que es desprenen dels resultats. 
 
Referències 
Bibliografia. Fonts utilitzades per elaborar els apartats de la memòria. 
 
Annexos 
Només els documents que siguin imprescindibles. 
 
 

 
Es recomana que cada apartat es tracti amb la major brevetat i que es redacti de 

 manera clara i directa.  
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TEMPS REMOTS 

Les terres catalanes han estat poblades pel gènere homo des de temps remots, 

preneandertals i neandertals van circular per les nostres terres que finalment 

van acollir també als sapiens sapiens. Els sapiens presents des de fa més de 

20.000 anys van portar una vida nòmada fins que els grups van humans 

començar a estabilitzar-se de manera més o menys permanent al territori 

durant el Neolític. Aquestes comunitats  que cal suposar van conèixer també 

l'impacte de migracions de diferents abast van acabar general les cultures del 

bronze, que per definició si que deurien conèixer de manera freqüent fenòmens 

migratoris, com a mínim de tècnics i mercaders, ja que la manufactura i la 

producció de bronze va exigir, a escala mediterrània llargues marrades i 

contactes comercials per tal d'assolir l'estany procedent de nord-oest d'Europa i 

o els centres comercials d'orient. 

Les terres de l’actual Catalunya han estat sempre una zona de pas obligat 

entre Europa i Àfrica. Situades endemés en l’extrem nord-occidental de la 

Mediterrània, també han rebut a través del mar les influències més diverses. 

No és d’estranyar, doncs, que des de temps molt remots les terres de 

Catalunya fossin testimoni de les activitats humanes. El territori es un corredor 

de comunicació important del continent europeu, i des de la llunyana 

prehistòria, com hem assenyalat el territori ha conegut presència humana. A 

Vallparadís (Terrassa, el Vallès Occidental), s’han localitzat restes d’indústries 

lítiques d’una antiguitat a l’entorn d’un milió d’anys. A Talteüll (el Rosselló), 

s’han documentat restes d’homo heidelbergensis (preneardentals), homínids 

que hi van viure entre 450.000 i 300.000 anys enrere. En altres indrets de 

Catalunya —com, per exemple, a Serinyà-l’Arbreda (el Pla de l’Estany) i al Puig 

d’en Roca (el Gironès)— s’han trobat restes d’utillatge lític d’igual o de major 

antiguitat. Aquests humans vivien de la recol·lecció, la carronya i la caça. 

Habitaven coves i organitzaven aixoplucs al ras. El seu instrumental era escàs: 

còdols i ascles per trinxar i tallar. Tot això passava durant el Paleolític Inferior, 

el període més remot de la prehistòria, que s’allarga fins fa 100.000 anys. 

El Paleolític Mitjà, fa entre 100.000 i 35.000 anys, és un període de canvis 

culturals. Es generalitza el domini del foc i l’utillatge lític guanya en complexitat: 

puntes, ganivets, rascadors i estris dentats executats sobre diferents tipus de 

pedres. Els humans característics d’aquest període, els homo 

neanderthalensis, s’adapten a un clima cada cop més fred provocat per la 

darrera glaciació. Viuen en coves i abrics, i també en campaments a l’aire 

lliure. Recol·lecten vegetals i animalons i cacen cavalls, bous, cabres i cérvols. 

A Catalunya s’han documentat nombroses restes del període, entre les quals 

destaquen la mandíbula de Banyoles i l’empremta de diversos estris de fusta, 

així com troballes lítiques diverses a l’Abric Romaní de Capellades (l’Anoia). 

El Paleolític Superior abasta el període comprès entre fa 35.000 i 10.000 anys. 

Durant aquest període l’homo sapiens esdevé hegemònic. Les tècniques de 
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talla de pedra es perfeccionen. Noves eines d’os, banya o fusta complementen 

l’utillatge dels caçadors-recol·lectors. Es desenvolupen les primeres 

expressions artístiques. El fred rigorós deixa pas, lentament, a un clima més 

temperat. Els hàbitats són sovint a l’aire lliure, o bé en coves i abrics situats en 

llocs estratègics. Els humans cacen cérvols, cabres, bous i conills; recol·lecten 

gran varietat de vegetals i també pesquen en aigües dolces. Jaciments 

importants d’aquest període són el Filador (Margalef de Montsant, el Priorat), la 

Cova de Sant Gregori (Falset, el Priorat), Serinyà (el Pla de l’Estany) i la Cova 

del Parco (la Noguera), entre d’altres. 

Al final del Paleolític el clima assoleix característiques similars a les actuals. La 

fauna i la vegetació també canvien. Els grans animals, propis de climes freds, 

emigren cap a les regions del nord, i darrere d’ells també es desplacen grups 

de caçadors. Els humans que resten en els territoris catalans s’han d’adaptar a 

la nova situació. La cacera i la recol·lecció pròpies del Paleolític continuen en 

un període terminal, l’Epipaleolític, que arriba fins a l’any 5000 abans de la 

nostra era. Els animals petits i mitjans són ara l’objectiu dels caçadors: conills, 

aus, cérvols. A les zones costaneres es practica la recol·lecció de mol·luscs. 

Els instruments lítics són de petites dimensions. Nous estris com l’arc de fletxes 

faciliten la cacera. En aquest període proliferen les manifestacions artístiques: 

pintures i gravats. D’aquest moment, o potser posteriors, són les pintures 

rupestres més importants de Catalunya: les d’Ulldecona (el Montsià), les del 

Cogul (les Garrigues) i les del terme de Montblanc (la Conca de Barberà). Les 

pintures d’Ulldecona presenten grups de caçadors amb arcs i fletxes encalçant 

cérvols; les del Cogul mostren bruixots, figures humanes, dones vestides i 

fauna de l’època. 

Entre els anys 5000 i 2500 abans de la nostra era s’estén per la Mediterrània 

Occidental la revolució neolítica. Els grups humans, tot i mantenir activitats de 

caça i recol·lecció, practiquen conreus de cereals i lleguminoses, i s’inicien en 

activitats pastorívoles. Una autèntica revolució, basada en la producció 

d’aliments, que comporta grans canvis culturals. Els assentaments es fan més 

permanents i apareixen els primers poblats, tot i que els hàbitats en coves es 

mantenen. Elaboren ceràmiques i teixits. Noves eines de pedra polimentada 

faciliten l’activitat pagesa. Nombroses coves i poblats, com ara el de la Draga 

de Banyoles (el Pla de l’Estany), són testimoni del Neolític Inicial en terres 

catalanes. 

Amb el pas dels segles, les conquestes del Neolític es generalitzen. Al llarg del 

Neolític Mitjà i Recent, entre els anys 4300 i 2500 abans de la nostra era, la 

presència pagesa es difon per gairebé tot Catalunya. Durant el Neolític Mitjà, 

la forma d’enterrament característica, i amb gran difusió territorial, és el 

sepulcre de fossa. Els cadàvers, amb aixovar, són dipositats en sepultures 

subterrànies delimitades i cobertes per lloses. Les ofrenes i els objectes estan 

destinats a acompanyar el difunt en el trànsit a l’altra vida. Les activitats 

mineres també comencen en aquest moment; els miners busquen materials 
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d’ornamentació tals com la variscita, pedra verdosa molt apreciada per fabricar 

denes de collaret, que són objecte d’intercanvi i comerç. Les mines de Can 

Tintorer (Gavà, el Baix Llobregat), dedicades a l’extracció de variscita, són un 

importantíssim testimoni de les activitats mineres neolítiques a Europa. 

El creixent protagonisme de l’agricultura així com la intensificació dels 

intercanvis al llarg del Neolític fan evolucionar les idees religioses. Es 

desenvolupen cosmologies basades en el concepte de la fertilitat. La deessa 

de Gavà, trobada a les mines de Can Tintorer, és un ídol de ceràmica. 

Representa una dona embarassada, que té una espiga damunt del ventre. 

L’associació dona-fertilitat-espiga és una característica definitòria dels nous 

cultes neolítics. Deesses mares o de la fertilitat, del període neolític, han estat 

documentades en diferents indrets d’Europa. 

A la darreria de l’etapa neolítica la producció agrícola s’intensifica. Els grups 

humans es territorialitzen i s’identifiquen amb zones geogràfiques concretes. 

Comencen a bastir-se grans panteons de grup: dòlmens i sepulcres de 

corredor. La construcció d’aquests monuments megalítics exigeix grans 

esforços i un treball coordinat; per tant, cal una organització social complexa i 

un excedent alimentari que permeti destinar energies a altres activitats més 

enllà de les de subsitència. A l’interior dels megàlits, els morts són dipositats 

amb el seu aixovar i amb ofrenes. Quan la cambra ha de ser emprada per un 

altre difunt, els ossos són recollits i apartats, i el finat més recent ocupa el lloc 

central. La majoria dels megàlits, a manera de fites, se situen en indrets 

significatius del territori. A Catalunya, hom pot trobar dòlmens i construccions 

megalítiques a la zona nord-oriental del país; les construccions d’aquest tipus 

més meridionals arriben fins al Penedès. Alguns dels conjunts megalítics més 

importants que ens han perviscut són els de la Cova d’en Daina (Romanyà de 

la Selva, el Baix Empordà), la Creu d’en Cobertella (Roses, Alt Empordà) i el de 

la Costa dels Garrics (el Pinell, el Solsonès). La cultura megalítica es 

desenvolupa plenament entre el 2500 i 1700 abans de la nostra era, però l’ús 

dels megàlits perdura fins més endavant. 

L’Edat del Bronze s’inicia cap al 1700 aC. A partir del 800 aC s’introdueixen els 

primers objectes de ferro, tot i que el bronze es manté com a principal metall 

d’ús. Amb la influència colonial, que s’inicia a partir del 600 aC, el ferro pren 

preponderància. La introducció del metall (coure, primer, i bronze, després) és 

molt lenta. La manca de primeres matèries i la complexitat del procés 

metal·lúrgic fan que els objectes de bronze siguin escassos: penjolls, joies, 

armes i destrals. El bronze és un element de prestigi reservat a les elits socials, 

però no per fer eines a l’abast de tothom que podrien permetre la millora de les 

tasques agrícoles. 

Durant el segon mil·lenni, els hàbitats difereixen poc dels del Neolític. 

Predominen les cabanes circulars o el·líptiques amb concepció individual, tot i 

que puguin estar agrupades. Hi ha poblats, però no tenen una idea 

urbanística, ja que els habitatges se situen de manera desordenada. A partir 
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del 1300 aC comencen a aparèixer autèntics poblats ja amb una certa 

planificació urbanística, compostos per cases adossades de planta rectangular 

alineades al llarg de carrers o places. Als segles VII i VI aC, els nuclis urbans 

guanyen en complexitat i sovint es doten de muralles poderoses. Aquests 

darrers canvis són coetanis a la difusió de costums funeraris d’incineració 

aportats per moviments migratoris de pobles pastors i agricultors procedents de 

l’Europa central. 

Pel que fa a les restes i als jaciments del Bronze i Primera Edat del Ferro, n’hi 

ha força en el conjunt del país. A Llavorsí va ser localitzat un important dipòsit 

d’objectes de bronze en un amagatall; el denominat Tresor de Llavorsí (el 

Pallars Sobirà) ha estat una de les troballes més importats del Bronze a 

Catalunya. Poblats com ara els de la Fonollera (Torroella de Montgrí, el Baix 

Empordà), Riner (el Solsonès) i Genó (Aitona, el Segrià) són característics 

d’aquest període. Del Bronze Final i de la Primera Edat del Ferro, en destaquen 

importants jaciments, com per exemple el del Barranc de Gàfols, a Ginestar (el 

Baix Ebre), que compta amb algunes de les primeres peces indígenes 

conegudes de ceràmica a torn. Un altre jaciment excepcional és el dels Vilars 

(Arbeca, les Garrigues); es tracta d’un poblat de planta circular vorejat 

d’imponents muralles de cinc metres d’amplada. 

 

 

POBLES COLONITZADORS 

A començaments del primer mil·lenni abans de Crist les terres catalanes i les 

costes nord-occidentals de la Mediterrània experimenten canvis extraordinaris 

quan a població. La població del bronze que cal entendre com una evolució del 

poblament neolític rep importants impactes culturals, i demogràfics que 

propicien canvis espectaculars. Des dels mars de llevant els fenicis primer, des 

del segle X o abans fins i tot, i els púnics desprès sovintegen les costes i 

influeixen sobre els indígenes de la costa, que adopten trets culturals, 

tecnològics i probablement d'enquadrament social i polític. No menys important 

es l'arribada, en diferents tongades a força a partir del segle VIIIé, de 

colonitzadors grecs que funden la ciutat d'Emporion (Empúries, L'Escala) i que 

aporten sobre el territori influencia cultural, i sense dubte, demogràfica. 

Finalment cal destacar les aportacions dels pobles dels camps d'urnes, els 

proto-celtes que en grups amb magnituds que desconeixem però que no 

deurien ser determinants per alterar la majoria de la població abans establerta 

travessen els Pirineus i s'estableixen en diferents indrets de Catalunya i la Vall 

de l'Ebre. A la seva aportació ètnica es suma la cultural i tecnològica. Tot plegat 

el magma de la població del territori en aquets moments es caracteritzava per 

una població continuadora de la que havia en el període del bronze damunt la 

qual impacta la cultura feno-púnica i grega, i que comença ha haver també 

influència demogràfica i barreja poblacional amb aquets col·lectius, i l'impacte 

en determinades zones d'aportacions proto-cèltiques que acabarien fusionant-
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se amb la població autòctona. Destacar també que la influència cultural que els 

diferents col·lectius exerceixen culmina amb l'eclosió de la metal·lúrgia del ferro 

que permet una revolució agrària que, al seu torn acabarà estimulant el 

comerç. 

  

Grecs i fenicis busquen profit en els intercanvis i tracten d’orientar l’economia 

autòctona en benefici propi. De mar enllà arriben productes de luxe diversos 

per a les aristocràcies indígenes. Els colonitzadors recullen, en contrapartida, 

primeres matèries. L’influx cultural arriba aparellat a l’intercanvi comercial. 

S’introdueixen nous costums religiosos, l’escriptura, tècniques metal·lúrgiques 

del ferro, el torn terrisser i nous conreus. La Mediterrània es converteix en una 

gegantina via de comunicació i intercanvi que fa cristal·litzar cultures a les 

seves ribes. Grecs i fenicis, sòlidament establerts al llarg de les rutes 

marítimes, esdevenen els grans dinamitzadors culturals del moment. A 

començament del primer mil·lenni abans de Crist, navegants de la 

Mediterrània oriental sovintegen les costes del nostre país. A partir del segle 

VI aC, els contactes i la presència es multipliquen. Els visitants provenen de 

les polis gregues i de les ciutats fenícies i hi estableixen contactes comercials. 

Aquests contactes estimulen el desenvolupament econòmic i tecnològic de la 

població autòctona. Els canvis materials i culturals contribueixen a la formació 

de la cultura ibèrica. Les nostres terres constitueixen, per als pobles 

colonitzadors, l’oest llunyà, pràcticament els límits del món, del seu món. 

 

El coneixement del ferro es difon a Catalunya per influències ultrapirinenques i 

dels colonitzadors grecs i fenicis. El ferro requereix un procés d’obtenció més 

complex que el del bronze, però, un cop dominades les tècniques que li són 

pròpies, es pot produir gairebé arreu, ja que, a diferència del coure i l’estany, 

les primeres matèries són abundants. El ferro, molt més dur i econòmic que el 

bronze, s’aplica massivament a la construcció de tota mena d’eines i armes. El 

metall deixa de ser patrimoni de l’aristocràcia i per primera vegada els pagesos 

poden disposar d’utillatge diversificat i eficaç que els permet millorar les 

condicions de treball i de vida. 

La presència púnica a les costes catalanes és forta a partir del segle VII aC. Els 

fenicis funden la colònia d’Ebusim (Eivissa), que serveix de base per controlar 

les Balears i accedir a les costes de València i Catalunya. Els púnics no creen 

grans ciutats en l’actual costa catalana, però influeixen en el món indígena, tot 

contribuint a la cristal·lització de la cultura ibèrica. L’alfabet iber i les formes 

més usuals de la ceràmica ibèrica deixen palesa la petjada fenícia. Tot fa 

pensar que la tutela púnica damunt les costes catalanes és importantíssima. 

La zona de l’Ebre és la més interessant des del punt de vista comercial púnic. 

El riu és una gran via de comunicació que permet connectar amb les terres de 

l’interior. Al llarg del riu, petits establiments amb magatzems serveixen 

d’ocasionals mercats i punts de suport. Una d’aquestes petites factories va ser 
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excavada entre el 1986 i el 1988, a Benifallet (el Baix Ebre), a l’indret conegut 

amb el nom d’Aldovesta. La factoria d’Aldovesta consta d’un gran magatzem 

d’àmfores, un dipòsit per a metalls, un habitatge i un corral. Dins el magatzem 

va aparèixer un gran nombre d’àmfores fenícies. El conjunt se situa a mitjan 

segle VII aC. 

Al seu torn, navegants foceus procedents de Massàlia funden Empòrion entre 

el 575 i el 550 aC. En un primer moment s’estableixen en un petit tómbol, a 

l’actual Sant Martí d’Empúries. Posteriorment hi construeixen una petita ciutat 

«mercat»; serà un port obert a navegants de les més diverses procedències. El 

nucli es converteix en una autèntica polis que domina un ampli territori. 

Empúries contribueix decisivament a la transformació cultural de les societats 

indígenes; és, doncs, una porta d’entrada de la cultura clàssica a la península 

Ibèrica. A partir del segle II aC, Empúries, sota tutela romana, es converteix en 

cap de pont dels interessos llatins a Hispània. 

 

 

L'HORA DELS IBERS 

D'ençà el segle VII l'impacte sistemàtic de l'entorn colonial greco-púnic implica 

aportacions demogràfiques, i també hi ha suma de població amb els pobles 

proto-cèltics dels camps d'urnes. Les influències també son tecnològiques 

amb la difusió massiva del ferro a partir del segle Vé i culturals d'índole molt 

diversa: introducció del vi, probablement de l'oli, d'aspectes religiosos... Tot 

plegat farà cristal·litzar a l'actual territori català i a les costes de la 

mediterrània nord occidental una nova cultura inclusora de totes aquestes 

influencies: la que nosaltres denominem cultura ibèrica que florirà durant la 

Segona Edat del Ferro. Amb el nom d’ibers, els grecs i els romans designen 

els pobles que viuen a la zona del riu Iberus (l’Ebre) i per extensió tots aquells 

situats entre Marsella i Gibraltar. Els ibers són pobles diversos que tenen trets 

culturals comuns. Com altres pobles mediterranis del moment (grecs, fenicis, 

etruscs), posseeixen una civilització complexa i desenvolupada, amb xarxes 

urbanes i comercials. Esdevenen  la gran civilització d’Occident. 

Els ibers mantenen contactes amb altres societats mediterrànies. A través dels 

mercaders púnics d’Eivissa reben tota mena de productes provinents del nord 

d’Àfrica i del sud d’Itàlia. També tenen relacions d’influència amb el món cèltic 

dels gals. Del conglomerat de pobles ibers que viuen a l’actual Catalunya, els 

de la zona costanera presenten un major desenvolupament urbà, econòmic i 

cultural.  

La base de la economia ibera són les activitats agrícoles i ramaderes, i també 

practiquen la pesca a les zones costaneres. Com a l'època del bronze la 

ramaderia ovina te una importància determinant com a subministradora de 

llana, cuïr i formatges, productes tots ells exportables. Dominen la metal·lúrgia 

del ferro i generen una gran varietat d’utillatge. Les activitats manufactureres 

també tenen importància: filat, teixit, adoberia, repolsat de metalls i produccions 
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ceràmiques, que manifesten una personalitat acusada. Amb els ibers comença 

l’autèntica revolució agrària en l’actual territori català. Durant segles, la fragilitat 

de l’utillatge agrícola havia limitat les possibilitats de desenvolupament 

agrícola. Els ibers, dotats d’eines de ferro, poden escometre l’artigatge massiu 

de boscos i l’arranjament i aterrassament de camps. Grans espais del territori 

es guanyen per a l’agricultura. El paisatge agrari de la Catalunya actual es 

configura, en els trets principals, en època ibèrica. 

Els intercanvis estan connectats amb les xarxes comercials mediterrànies. Els 

ibers desenvolupen un alfabet propi i, en les etapes d'inclusió en el món romà, 

s'encunya moneda en llengua ibèrica per subministrar-la a les tropes i 

guarnicions iberes enquadrades en l'exèrcit republicà. 

El poblament s’articula entorn de nuclis urbans que tenen funcions diverses. 

Alguns actuen com a mercat, altres com a punts de concentració dels 

excedents agrícoles; també hi ha centres polítics, administratius, militars o amb 

diverses finalitats alhora. Els poblats compten amb carrers, rectilinis o adaptats 

a les característiques del terreny; hi ha planificació urbana. Sovint fortes 

muralles defensen els nuclis. Dins els recintes, s’hi localitzen habitatges, 

magatzems, corrals, instal·lacions productives, recintes de culte i palauets 

senzills. A la rodalia dels poblats i de les petites ciutats hi ha un gran nombre 

de cases de camp. La iberització del territori de l’actual Catalunya és profunda: 

les activitats agrícoles i ramaderes s’estenen fins als indrets més recòndits. 

La casa ibèrica és l’escenari de bona part de les activitats quotidianes. És un 

lloc de refugi i descans, però també de magatzem i centre de treball. Activitats 

domèstiques i artesanes es realitzen dins l’habitatge. El mobiliari és divers; hi 

ha telers, molins manuals rotatoris per elaborar farines i molts recipients 

ceràmics. Àmfores i gerres s’utilitzen com a magatzem d’aigua, vi, oli i salaons. 

La vaixella compta amb una extensa tipologia de pots, copes, olles i plates. Les 

cases són rectangulars, organitzades en carrers, i sovint disposen d’altells o 

pisos, i de diverses cambres. Focs a terra donen escalfor i serveixen per cuinar. 

Els ibers són excel·lents constructors. Com la majoria de pobles mediterranis 

edifiquen els murs sobre bases de pedra damunt les quals aixequen filades de 

tàpia o paraments de tovot. La tàpia, l’elaboren amb encofrats dins dels quals 

queda comprimida una barreja de terra i calç. Per lligar materials s’utilitza el 

morter de calç i fang. No coneixen les teules. Els sostres, els construeixen 

amb embigats sobre els quals col·loquen branques i al damunt capes 

gruixudes de fang barrejat amb palla.  

Les creences dels ibers tenen elements comuns amb altres cultes mediterranis 

i hi comparteixen divinitats. També manifesten respecte reverencial per les 

forces de la natura. Sembla que el llop és un animal especialment venerat, i 

encara més quan el territori iber queda sota influència política romana. Els 

santuaris, temples o altars de culte no són gaire diferents de les cases. Alguns 

rituals realitzen sacrificis d’animals. Disposen de vasos sagrats per a l’ús 

litúrgic i practiquen cultes domèstics. Els hàbits funeraris es basen en ritus 
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d’incineració. Les cendres del difunt, les enterren en una urna, a l’entorn de la 

qual dipositen pertinences i ofrenes als déus. 

Dins les societats ibèriques, les aristocràcies guerreres són els grups dirigents: 

constitueixen unes elits que progressivament aconsegueixen distingir-se de la 

resta dels membres dels poblats, i dirigir-los; en aquest sentit hi ha un canvi 

polític de gran magnitud. Com altres pobles de l’Edat de Ferro, els ibers 

desenvolupen les tècniques i els equipaments militars. Les armes utilitzades 

són diverses segons llocs i períodes. Durant el segle III aC, l’ús d’armament de 

tipus cèltic és habitual entre els pobles litorals: grans escuts, llargues espases i 

cascs de ferro o bronze. A l’interior s’utilitzen espases corbes anomenades 

falcates. La infanteria nodreix el gruix dels exèrcits. Els cavalls, de petites 

dimensions, s’usen per explorar o encalçar l’enemic, esdevenen però un símbol 

de prestigi per l'aristocràcia. Els guerrers ibers, molt apreciats pel seu coratge, 

són llogats com a mercenaris durant les guerres de l'antiguitat i principalment 

en les guerres púniques. El nucli dur de l'exèrcit que Hanníbal porta a la 

Península Itàlica està composat per ibers. Els romans també utilitzaran 

massivament guerrers ibers. Tot plegat, potser, afavoreix la percepció del món 

per part dels ibers i un cert corrent d'intercanvi a partir dels esclaus arribats 

d'arreu i de les  famílies dels guerrers amb orígens molt diversos.  

A la zona catalana s’han localitzat moltíssims jaciments ibers. El poblat més 

gran conegut fins ara és el d’Ullastret (el Baix Empordà), una veritable ciutat, 

propera a Empúries, que denota una gran influència hel·lenística. A la costa, 

destaquen: Punta del Castell (Palamós, el Baix Empordà), Puig Castellet (Lloret 

de Mar, la Selva), Burriac (Cabrera de Mar, el Maresme), Alorda Park (Calafell, 

el Baix Penedès) i la Moleta del Remei (Alcanar, el Montsià). A les zones 

interiors ressalten grans poblats com el Molí de l’Espígol (Tornabous, l’Urgell), 

fortalesses com el Castellot de la Roca Roja (Benifallet, el Baix Ebre) i bases 

militars com el Castellet de Banyoles (Tivissa, la Ribera d’Ebre). 

 

 

SOM ROMANS 

La voluntat del cap cartaginès Hanníbal de consolidar un imperi a Hispania el 

porta a atacar la ciutat de Sagunt, i això provoca un nou enfrontament amb 

Roma: la II Guerra Púnica que somou tota la Mediterrània central i occidental. 

L’ofensiva d'Hanníbal contra la Península Itàlica provoca la intervenció romana 

a Hispània. El 218 aC un poderós exèrcit desembarca a Empúries, ciutat grega 

aliada de Roma, per controlar els passos pirinencs i impedir la comunicació 

d’Hanníbal amb les seves bases hispanes. Els romans construeixen una nova 

base a Tàrraco, fàcil d’abastar per mar i amb bones expectatives per enviar 

expedicions cap a l’interior peninsular. Els combats per dominar la zona 

costanera són aferrissats, però els romans s’imposen als cartaginesos i els 

seus aliats ibers. Indíbil i Mandoni, cabdills ilergets, inicien la lluita contra 

l’invasor, però el 205 aC són derrotats i morts. Els exèrcits romans arriben a 



CATALUNYA+SUMA                                                                                                   DIDPATRI 

12 

 

Hispània per mar, navegant a frec de les costes del golf de Lleó. Empúries es 

converteix en la gran base naval receptora i redistribuïdora de tropes i vitualles. 

Tàrraco es funda el 218 aC, durant la II Guerra Púnica, al costat d’un nucli 

indígena; és la base logística de la conquesta de l’interior de la península. 

En acabar la II Guerra Púnica els romans es converteixen en amos nominals de 

la península Ibèrica, però el seu domini no és efectiu. Tanmateix els romans 

resten a la península Ibèrica —una de les primeres zones on s’expandeixen— 

i n’organitzen l’explotació. Per això creen una estructura territorial, amb dues 

províncies la Citerior al nord i la Ulterior al sud, i imposen un sistema fiscal. 

Les diverses insurreccions indígenes, a començament del segle II aC, són 

durament combatudes. El 197 aC s’inicia una revolta general indígena contra 

els romans, que queden en situació desesperada. Contingents ibers 

bloquegen Empúries, la porta d’Hispània, amb la pretensió d’impedir l’arribada 

de reforços. El 195 aC un exèrcit comandat pel cònsol Cató desembarca a la 

ciutat i derrota decisivament, i d’un sol cop a la batalla d’Empúries, els ibers. 

Milers de guerrers ibers resulten morts d'un sol cop. Cató sotmet totalment el 

territori de la Citerior, al nord de l'Ebre, i els romans afermen el control de les 

rutes costaneres i terrestres entre Empúries i Tàrraco. Després d’haver-se 

assegurat el domini militar, comença un llarg procés de romanització que 

s’estén durant gairebé dos segles.  

Les societats indígenes pateixen un procés d’aculturació i les seves formes 

tradicionals de vida queden limitades. Nombrosos colons procedents de la 

península Itàlica i el Mediterrani hel·lenístic s’instal·len al territor i. Es posen 

les bases de la societat hispano-romana. La cultura llatina arrela i deixa una 

empremta inesborrable en tots els àmbits de la vida quotidiana: el sentit de la 

propietat privada, la llengua, l’urbanisme, el dret... 

Durant els segles II i I a.C. les societats ibèriques es romanitzen de grat o per 

força. Els romans integren els aristòcrates i guerrers de cavalleria directament 

al seu exèrcit, i encunyen moneda amb el nom de les diverses vexil·les i 

contingents organitzats. De fet els ibers del nord de la Citerior i del baix vall de 

l'Ebre esdevenen les primeres societats romanitzades més enllà dels territoris 

itàlics propers a Roma. Les forces armades iberes dels romans tenen un paper 

determinant en la lluita contra la gran invasió címbrica, i es molt probable que 

tinguessin una aportació decisiva en la batalla d'Aquae Sextiae, en les lluites 

contra gals i macedonis, en les guerres socials de Sertori i encara en la guerra 

que les forces de Cèsar i Pompeu van menar a la Península Ibèrica. Així  doncs 

la població ibera es romanitza a tot el territori, i a banda arriben  milers de 

colons romans, molts d'ells ex-legionaris que munten granges, alhora que els 

soldats i l'administració romana s'apressen a construir grans ciutats per 

vertebrar l'economia i el control del territori. Amb els romans arriben gents de 

les més diverses procedències, procedent en molts casos, segons testimonien 

els noms de les làpides, del món hel·lenístic. Alhora arriben esclaus procedents 

dels més diversos indrets de la Mediterrània i de les terres celtibèriques del 
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centre de la Península Ibèrica. Tot plegat durant el segle primer la fusió de 

gents devia haber donat pas a una certa homogeneitat de població i de fet a 

una nova societat: els hispans caracteritzats per un important substrat de 

població ibera a la qual es sumaven romans, gent itàlica, grecs i altres grups de 

procedencies molt diverses, i tots però manifestant una unió lingüística i cultural 

seguint els patrons romans.  

El control de l’Imperi Roma establert a partir d'August és possible gràcies al 

desenvolupament d’una xarxa de comunicacions terrestres molt densa. La seva 

realització i manteniment mostra el nivell assolit per l’enginyeria romana. Per 

les calçades circulen mercaderies i les legions que imposen el poder de Roma. 

La Via Augusta travessa Catalunya aprofitant les rutes naturals, des de Salses i 

la Jonquera fins als territoris situats al sud de l’Ebre. Al llarg d’aquesta ruta 

principal, que comunica Hispània amb Roma, s’aixequen nombroses ciutats 

que esdevenen agents actius en el control i a la romanització del territori. 

En l’occident mediterrani, la urbanització és el resultat d’una actuació 

intencionada de Roma. La ciutat —organitzada políticament, autònoma i que 

controla un territori— és la cèl·lula administrativa bàsica i el centre de la vida 

social i cultural. Les ciutats exerceixen de palanca de romanització i 

d’organització del territori. A Catalunya, la xarxa urbana romana té poc a veure 

amb els dispersos poblats ibers. Les ciutats s’ubiquen en indrets geoestratègics 

des del punt de vista econòmic o militar, i sempre al servei dels interessos 

globals de Roma. Alguns nuclis indígenes se n’aprofiten i es reconverteixen; 

altres noves ciutats s’aixequen on fan falta, de forma planificada. Els veterans 

de guerra són sovint els colonitzadors que s’estableixen en els nous 

enclavaments. 

Durant la segona meitat del segle I aC, Tàrraco rep el títol de colònia i amb 

August es converteix en residència del governador de la Hispània Citerior i 

capital d’un conventus, o districte jurídic. És una gran ciutat, amb una superfície 

emmurallada de 6.070 ha. A la zona alta es construeix un imponent fòrum, on 

es concentren els serveis administratius de la província. Un circ de grans 

dimensions ocupa la zona central de l’urbs. A la zona baixa dominen els 

habitatges i hi ha la zona portuària. 

El procés d’urbanització del món romà durant els períodes republicà i imperial 

genera uns models complexos d’arquitectura pública i privada. Es desenvolupa 

una tecnologia constructiva molt acurada, que utilitza massivament el morter i 

les peces de terra cuita: maons, teules i plaques decoratives. La seva aplicació 

permet múltiples solucions per construir els grans i els petits edificis de les 

ciutats (termes, amfiteatres, circs, basíliques, habitatges) i per resoldre els 

problemes relacionats amb l’abastament o l’evacuació d’aigües, la calefacció i 

les grans infraestructures (xarxes viàries, ports, muralles). 

La civitas és una comunitat organitzada, definida per una xarxa de relacions 

socials, institucions d’autogovern i pràctiques col·lectives lúdiques i de culte. La 

ciutat és un marc urbanístic i sòcio-cultural, on el ciutadà assoleix la 
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consciència de pertànyer a un cos cívic. La societat urbana té una gran 

complexitat. Al vèrtex superior hi ha l’elit que controla el poder social i econòmic 

i l’aparell de govern. A la base es troba un grup molt ampli: la plebs urbana 

formada per persones lliures i lliberts. Els esclaus estan en els graons més 

baixos de la societat urbana. L’estratificació social es reflecteix en els diversos 

tipus d’habitatges: des dels domus, residències unifamiliars dotades amb banys 

privats i jardins i decorades luxosament, fins a les insulae, blocs d’apartaments 

modestos. 

Tanmateix, la major part de la població viu al camp. L’agricultura és la principal 

activitat econòmica. En l’àmbit rural es desenvolupen altres activitats 

econòmiques: l’explotació forestal, la mineria i els sectors artesanals vinculats a 

la producció agrària. Les villae, o grans masos dispersos, són alhora nuclis 

residencials i unitats agràries dotades de complexes infraestructures de 

producció. El paisatge rural de Catalunya es transforma a partir del segle II aC. 

La implantació de villae és molt intensa des d’època d’August i es relaciona 

amb l’expansió de la viticultura a la Tarraconense. 

El culte és un element molt important en la vida personal i comunitària. Dins la 

família, s’organitza entorn dels avantpassats i de les divinitats que protegeixen 

la llar, els béns i les persones. El cap de família dirigeix el ritual, que es realitza 

en un espai determinat de la casa; hi participen tots els qui depenen de la seva 

autoritat: la dona, els fills, i els esclaus. La religió també té un vessant públic i 

polític, que inclou el culte i els festivals dedicats als déus propis de cada ciutat, 

a les divinitats del panteó romà, a Roma i a l’emperador. El culte és una mostra 

de lleialtat envers l’Imperi. Des de l’època tardo-republicana es difonen cultes 

orientals, de caire més intimista. 

Pel que fa a la població el hispanoromans constituïts principalment per la suma 

d'ibers i romans itàlics continuen essent el gruix de la població, i tot i que 

"romans" unificats pel dret, la llengua i part de la cultura, mantenen especificitat 

respecte a les societats romanes bastides sobre altres substrats de població: 

gals, celtíbers, bètics, etc...   El 136, però, l'emperador Adrià va intentar 

l'expulsió dels jueus de palestina i això va provocar l'arribada d'actives minories 

jueves dedicades sobre tot al comerç, que van tenir en la propia religió i en el 

manteniment del seu dret privat un dels seus trets de personalitat. 

 

 

 

EL CRISTINIANISME ROMÀ I VISIGOT 

Durant els segles III i IV dC, l’Imperi romà pateix grans convulsions i 

transformacions. Les fronteres deixen de ser segures i les crisis econòmiques 

i socials sovintegen. Una nova religió monoteista d’origen oriental, el 

cristianisme, desplaça els cultes tradicionals. Sant Pau esmenta el desig de 

viatjar a Hispània, en una carta als cristians de Roma, però les primeres 

referències al cristianisme peninsular són del segle II. Les comunitats 
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cristianes són colpejades per les persecucions de Valerià (259) i Dioclecià 

(303-304). Les actes del martiri de sant Fructuós, de Tàrraco, mostren 

l’existència d’una jerarquia eclesiàstica, amb bisbes i diaques, en algunes 

ciutats de Catalunya el segle III. L’origen nord-africà de màrtirs com ara sant 

Cugat i sant Feliu prova el paper de l’església africana en l’extensió del 

cristianisme a Hispània. 

El cristianisme és, d’entrada, un fenomen urbà. El camp és convertit molt 

lentament, fins al punt que el terme que designa l’habitant rural («paganus») 

esdevé sinònim de no cristià. Inicialment, el culte cristià consisteix en la 

pregària en comú i el comentari de textos sagrats; es realitza en domicilis 

privats. El creixement de les comunitats, l’evolució del ritual i el 

desenvolupament d’una jerarquia religiosa generen la necessitat de disposar 

d’edificis addients. Els antics temples no es poden reaprofitar, ja que estan 

concebuts per a la relació individual amb els déus i són poc espaiosos. El 

temple cristià s’inspira en la basílica, un ampli espai urbà destinat a funcions 

judicials, comercials i administratives, capaç d’allotjar còmodament molta gent. 

La importància del baptisme com a ritus d’integració genera una nova 

construcció: el baptisteri. 

       

Durant els segles IV i V les ciutats experimenten reorganitzacions. La pèrdua 

de pes econòmic, la contracció del comerç, la modificació de les funcions 

administratives i les transformacions socials incideixen en la reducció dels 

perímetres urbans. Aquest és el cas de Tarraco, Emporiae, Baetulo i Iluro. 

Davant la creixent inseguretat i les tensions socials, els sectors benestants es 

desplacen al camp. Hi construeixen i potencien villae autosuficients, que 

esdevenen centres econòmics, polítics i socials d’amplis territoris. Algunes 

vil·les són grans nuclis luxosos i complexos. La de Centcelles, a Constantí, va 

ser parcialment condicionada com a mausoleu per acollir, probablement, les 

despulles de l’emperador Constant, fill de Constantí el Gran, assassinat l’any 

350. 

      

El 380, amb l'edicte de Tesalònica, l’emperador Teodosi converteix el 

cristianisme (la variant catòlica del concili de Nicea) en la religió oficial de 

l’estat. La sòlida organització jeràrquica dels cristians fa de l’Església el 

principal suport d’un imperi que trontolla. Durant el segle V diferents pobles 

germànics s’estableixen dins l’Imperi, que es trenca definitivament el 476  amb 

la fallida del darrer emperador Ròmul Augustul. Els visigots arriben aviat, 

dominen el sud de la Gàl·lia i es traslladen a Hispània. El 415 Ataulf estableix 

capitalitat a la ciutat fortalesa de Barcelona que esdevindrà base estratègica 

per hostigar o defensar l'Imperi Romà. La crisi de l’administració centralitzada 

imperial (segles IV i V) fa que Bàrcino adquireixi importància. Les regions 

naturals tendeixen a l’autoorganització i Bàrcino es manifesta idònia per 

vertebrar el nou marc regional. Les excel·lents comunicacions naturals amb el 
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rerepaís atorguen centralitat a la ciutat. Tàrraco, concebuda per articular un 

espai hispànic, perd protagonisme. Durant els segles IV-V, Bàrcino es fortifica 

poderosament, i esdevé referent geoestratègic de la romanitat occidental i 

centre de conspiracions i revoltes: Màxim Tirà, autoproclamat emperador, es fa 

fort a la ciutat; Ataülf i Gal·la Placídia també la converteixen en plataforma el 

415; i al principi del segle VI esdevé plaça geoestratègica dels visigots. 

Entre el 470 i el 475 els exèrcits visigots de Tolosa inicien l'ocupació de la zona 

litoral de la Tarraconense, fidel fins al darrer moment al poder imperial. 

Tanmateix els hispanoromans resisteixen., Pere, anomenat "tiranus" per les 

fonts encara resisteix a Tortosa com a continuador del legítim poder romà. Amb 

la caiguda de la ciutat el 506 és desmorona definitivament el darrer territori i  la 

darrera brasa de l'Imperi d'Occident trenta anys després de la caiguda de 

Roma. Els francs, al seu torn, expulsen els visigots de Tolosa el 507. La 

Septimània (sud-est de les Gàl·lies), esdevé l’únic territori de les Gàl·lies en 

poder dels visigots, els quals finalment aconsegueixen estabilitzar, lluny de 

Tarragona, un reialme centralitzat a Toledo. 

Els territoris de la Tarraconense i de la Septimània, tot i que sota poder polític 

visigot, continuen la trajectòria cultural de romanitat. L’Església assoleix gran 

projecció política i social. El dret públic romà continua plenament vigent, tot i les 

aportacions germàniques. El comerç es dinamitza en les ciutats portuàries, en 

les quals s’instal·len minories de jueus, grecs i sirians. L’agricultura i la 

ramaderia assoleixen una gran expansió. Tanmateix la extraordinària ben 

travada homogeneïtat hispanoromana de del nordest de la Península Ibèrica 

continua desafiant l'autoritat visigoda. Així el 673 el Dux Paulus acabdilla una 

revolució política que s'estén per la Tarraconense i Septimània, els territoris 

amb una patent herència romana humana i cultural, i que obliga a mobilitzar tot 

el poder visigot del rei Wamba per sufocar la secessió del territori. 

L'evolució de la població durant el dilatat període que s'estén entre les darreries 

de l'Imperi Romà i la fallida del reialme visigot es complexa i poc coneguda. La 

població d'origen ibero-romà o hispano-romà,  de llengua llatina, organitzada 

socialment en base al dret romà i vertebrada també sòlidament per l'església 

catòlica, va aguantar l'impacte germànic. Tot i l'escadusser domini polític que 

els nobles visigots van exercir els visigots sobre la Tarraconense la societat 

hispanoromana, nombrosa i organitzada va poder sobreviure. Certament que 

aspectes de dret germànic, aquells que afectaven principalment a la mateixa 

noblesa, es van imposar. Altrament la noblesa visigoda va acaparar càrrecs i 

deuria assolir la possessió de terres. Al capdavall però la llengua llatina escrita, 

i parlada en transició es van mantenir de manera dominant, i també el gruix del 

dret públic romà i amb ell la noció d'Estat. Altrament el catolicisme romà entrà 

en pugna amb el cristianisme arrià que professaven les elits visigodes, i les 

dissidències religioses van incorporar elements de tensió importants en un 

reialme difícil de vertebrar. Els governants arrians sovint es van enfrontar als 

catòlics i van dedicar-se també a perseguir als jueus. Al nucli de població 
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hispanoromà es van sumar contingents germànics, principalment visigots. Els 

nuclis minoritaris com ara els jueus van continuar tenint importància, i cal tenir 

present que a finals del baix Imperi les relacions amb el ric Nord d'Àfrica, tant 

culturals com econòmiques, van ser molt importants i que això deuria 

comportar forçosament un trasvàs de persones relacionades amb el comerç. 

 

 

L'EXTREM NORD D'AL-ANDALUS 

L’any 711, reduïts exèrcits islàmics àrabo-amazics conduïts pel cabdill Tarik 

desembarquen a Hispània (Gibraltar). Aprofiten la debilitat del reialme visigot 

soscavat per la intransigència dels governants cristians arrians contra els 

catòlics i jueus, i pels enfrontaments permanents entre l'aristocràcia visigoda. 

A l'actual zona catalana es proclama un nou rei, Akhila, que s'enfronta al rei 

Roderic de Toledo. Tanmateix amb l'arribada de les expedicions islàmiques 

els reialmes de Roderic i d'Àkhila s’enfonsen sobtadament i la península 

Ibèrica queda sota control polític i militar del califat omeia de Damasc. En 

molts llocs els invasors son rebuts per la població d'origen hispanoromà, i la 

jueva, com alliberadors de la tirania de l'aristocràcia visigoda. El prestigi i 

empenta de la religió dels conqueridors: l'Islam, la senzillesa de la seva 

pràctica i els avantatges fiscals que obtenen els qui abandonen el 

cristianisme provoquen conversions massives que defineixen una autèntica 

revolució islàmica. Es un cas únic a Europa, una societat profondament 

romana vertebrada per la cultura clàssica, el cristianisme i la llengua llatina 

s'islamitza massivament i a una velocitat vertiginosa. En pocs decennis neix 

una nova societat en els confins de Dar al-Islam: Al-Àndalus, i Còrdova 

n'esdevindrà la seva gran capital. Al-Àndalus es converteix en la gran 

potència cultural i econòmica d’Europa. Els hispanoromans i gots conversos, 

els que coneixem amb el nom de muladites, esdevenen majoria a Al-Àndalus. 

Els hispanoromans i gots que continuen lleials a la seva religió son els 

denominats mossàrabs. Algunes famílies aristocràtiques hispanovisigodes 

com els Banu-Qasi de la Vall de l'Ebre també s'islamitzen i s'entronquen en 

les noves estructures de poder. Durant més de quatre segles els territoris de 

la frontera superior d’Al-Àndalus, la zona denominada Tagr al-Ulà, l'actual 

Catalunya, romanen units a una rica comunitat religiosa i econòmica que 

vertebra el comerç i la producció des dels confins de l’Índia fins les costes 

atlàntiques d'Hispania.  

A partir del segle IX, Al-Àndalus estabilitza les fronteres del nord-est, a l’entorn 

de l’Ebre i el Segre. Saraqusta (Saragossa), Waixqa (Osca), Làrida (Lleida), 

Turtuixa (Tortosa) i Balagà (Balaguer) esdevenen grans ciutats. L’Al-Àndalus 

emiral i califal s’estructura a partir de la divisió en cores, o províncies. A la 

capital de cada cora resideix un valí, o governador. La cora s’organitza en 

districtes, amb funcions tributàries i de gestió del territori. Les marques, o zones 

de frontera, són dirigides per un governador militar. La marca superior, a 
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l’entorn de l’Ebre, s’organitza des de Saraqusta, i en formen part els districtes 

de Làrida i Turtuixa. A la ratlla de frontera es construeixen nombrosos husun, o 

castells-fortaleses. Balagà esdevé una important plaça fronterera que articula 

una xarxa defensiva contra les incursions dels Pirineus. Famílies, com els 

hispans Banú Qasi o els àrabs Banú Hud, adquireixen gran influència en el 

control i defensa de la Frontera Superior. 

A les ciutats i al camp, àrabs (arabs, sirians) i amazics conviuen amb els jueus, 

els hispanoromans i visigots conversos (muladites) i els que romanen cristians 

(mossàrabs). El 929, Còrdova esdevé centre del nou califat omeia proclamat 

per Abd ar-Rahmàn. Però el poder califal autòcton es desmorona a 

començament del s. XI en un entorn de guerres i enfrontaments civils. Amb la 

disgregació del Califat les ciutats més dinàmiques, governades per famílies 

rellevants, assoleixen poder sobre els seus entorns, a la frontera nord Làrida i 

Turtuixa són els centres de poder de sengles taifes. Amb els almoràvits primer i 

els almohades després, seguidors nordafricans de noves onades de fervor 

religiós islàmic, Al-Àndalus recupera la unitat política durant diversos períodes 

dels segles XI al XIII. Però el retrocès d'Al-Àndalus a causa de l'agressió de les 

potencies feudals del nord es constant. A mitjan segle XII, la frontera superior 

d’Al-Àndalus s’ensorra davant l’agressió dels exèrcits comtals catalans. 

Al-Àndalus esdevingué una societat multiètnica i força plural. Grups àrabs i 

berbers se sumen a la població hispana, majoritària, descendent dels ibero-

romans i visigots, que majoritariament s'havia islamitzat tot y que restaven 

nuclis cristians; també havien a les ciutats, com hem assenyalat importants 

nuclis de població jueva. Tant els cristians com els jueus eren respectats. La 

societat andalusina però funciona amb les aportacions d'importants 

contingents de ma d'obra esclava i això genera l’afluència d’esclaus de les 

procedències més diverses, cosa que multiplica la diversitat humana i cultural. 

Molts dels esclaus son "eslaus" y nòrdics que arriben precisament a través del 

comerç amb els territoris francs del nord. Amb el temps hi ha esclaus que 

s'alliberen i alguns acaben assumint importants responsabilitats polítiques en 

les taifes, unitats polítiques independents del segle XI, de Murcia, València, 

Tortosa i Denia-Mallorca.   

 

La llengua àrab, vinculada a la religió, s’estén arreu. És la llengua del poder i 

el comerç, tot i la pervivència de llengües neollatines que son les que 

majoritàriament utilitza el poble. L’Alcorà és la base de la xara, o llei de l’Islam 

que desbanca al dret públic romà. L’estat entès com entitat política i religiosa, 

encarnat pel califa, manté unida la comunitat musulmana (umma). Els 

col·lectius religiosos regulen la vida civil mitjançant el dret, l’escola i la 

determinació del que resulta políticament legítim. La cultura musulmana 

s’articula entorn de l’estudi i interpretació de l’Alcorà i dels fets i dits de 

Muhàmmad, transmesos i recollits per la tradició oral. Els fuqaha’-’ulamà, o 

savis, juguen un paper importantíssim en la regulació de la jurisprudència, en la 
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transmissió de coneixements i tradicions, i en la dinamització de les ciències i 

les arts. 

L’Islam juga un paper central i intermediari entre els diversos grans àmbits 

geogràfics de cultura i mercat: Índia, Xina, Europa i Àfrica, aquesta situació 

estimula una economia mercantil i monetària florent. L’herència cultural 

clàssica, la circulació de productes i la difusió d’avenços tecnocientífics 

configuren la nova i emergent cultura andalusina. Tagr al-Ulà, la més allunyada 

de les fronteres, participa d’aquest món cultural i d’intercanvi mercantil. Nous 

productes, nous conreus, noves tècniques, nous invents arriben a la llunyana 

Frontera Superior. Al-Àndalus influeix decisivament en la cultura catalana que 

s’està generant al nord. Durant decennis, els monestirs de la Marca Hispànica, 

seguidors dels avenços del sud, transmeten cap a Europa les novetats 

cientítiques i tècniques més diverses. Alhora les biblioteques andalusines 

recuperen els pensadors greco-romans i el pensament del món clàssic torna a 

entrar a Europa per la via andalusina.  

 

Tagr al-Ulà és la terra d’origen de molts savis que aprenen, ensenyen, viatgen i 

exerceixen càrrecs arreu del món islàmic. Però no tota la cultura gira entorn de 

l’Islam. Les comunitats cristianes i, sobretot, les jueves generen focus culturals 

propis. 

Les ciutats experimenten un gran creixement en els darrers temps califals i 

durant el període de les taifes. Làrida i Turtuixa són les ciutats més importants 

de Tagr al-Ulà, amb uns 15.000 habitants. Turtuixa és un port rellevant i compta 

amb unes importants drassanes, que nodreixen les esquadres califals. Balagà 

disposa de mesquites, muralles, recintes militars i un imponent palau (més tard 

anomenat Castell Formós). 

Les ciutats són centres de poder polític i de recaptació tributària i, alhora, 

populosos àmbits mercantils i de producció artesana. El món rural ateny un 

desenvolupament extraordinari. S’introdueixen nous conreus de cereals, fruites 

i verdures i noves tècniques agràries. Arreu s’estenen conreus de regadiu. La 

tecnologia hidràulica adquireix gran complexitat: sínies, qànats i sèquies porten 

aigua als camps, i molins hidràulics efectuen la mòlta dels cereals. Les 

diferències entre el món rural andalusí i el del nord comtal són notables. Els 

pagesos dels comtats de la Marca Hispànica es veuen obligats a conrear blat, 

susceptible de ser emmagatzemat, per poder pagar els tributs. Els pagesos 

andalusins, contràriament, immersos en una economia monetària, poden 

conrear productes ben diversos. 

Tot plegat Al-Àndalus suposa un interessantissim model de societat 

fonamentada per una important massa de població d'origen ibero-romà i visigot, 

islamitzada els muladites. Aquest grup es complementava amb ibero-romans-

visigots que romangueren cristians i jueus. També se sumaren importants 

contingents arabs i amazics, i gents de les més diverses procedències 

arribades (nòrdics, eslaus, sudanesos...) a partir del comerç d'esclaus. Segons 
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llocs i moments alguns dels col·lectius etno-culturals es van barrejar (muladites, 

àrabs, eslaus), algunes comunitats com ara les jueves es van mantenir més 

estanques, i en alguns casos amazics i àrabs es van enfrontar durament. La 

religió islàmica esdevingué el gran vertebrador social, la llengua i la cultura 

d'origen llatí es mantingueren, però ben presents al llarg de tota la història d'Al-

Àndalus. Els territoris del que avui coneixem com Catalunya Nova, País 

Valencià i Illes Balears i Pitïuses van conèixer les casuístiques anteriorment 

exposades i van romandre durant més de quatre segles en l'entorn andalusí, la 

qual cosa explica la extraordinària herència andalusina que es manifesta en el 

paisatge, la toponímia, l'urbanisme, els costums, l'agricultura, la gastronomia, la 

dansa, la música i en trets de la cosmovisió de la gent del territori. 

 

 

ELS CAROLINGIS I LA FORMACIÓ DE CATALUNYA 

La formació de l’Imperi carolingi assenyala el pas de l’Europa de l’Antiguitat 

tardana a l’Europa medieval. Els exèrcits islàmics, un cop dominada Hispania 

fan incursions cap al cor d'Europa, però els francs de Carles Martell derroten 

les avantguardes musulmanes a la batalla de Poitiers, el 732. Pipí el Breu, fill 

de Carles, derroca els monarques merovingis, institueix la dinastia carolíngia i 

expulsa totalment els islàmics de les Gàl·lies. Carlemany, fill de Pipí, 

aconsegueix formar un gran imperi que vol emular l'antic imperi romà 

d'occident, que serà la base de les futures nacions europees. Sobre el 

fonament dels extensos dominis heretats, Carlemany inicia cap al 771 un 

període de conquestes. Amb la benedicció de l’Església, l’expansió s’efectua 

sobre territoris eslaus, llombards, bretons, bizantins i musulmans. Alhora, 

Carlemany du a terme una política defensiva, mitjançant la creació d’amplis 

territoris de frontera anomenats marques. La Marca Hispànica té com a finalitat 

protegir l’Imperi, de les potencials amenaces d'Al-Àndalus. 

El Nadal de l’any 800 Carlemany, com un nou Cesar, és coronat emperador a 

Roma. Durant el seu regnat s’inicia la intervenció franca a l’antiga 

Tarraconense. L’any 785 els habitants de Girona lliuren la ciutat als francs per 

pròpia voluntat. Vers el 789, l’Urgell, la Cerdanya, el Pallars i la Ribagorça 

segueixen el seu exemple. El 800, una assemblea a Tolosa acorda la 

conquesta de Barcelona. Lluís el Piadós, fill de Carlemany, i Guillem de Tolosa 

dirigeixen l’exèrcit franc. El setge es prolonga des d’aquell hivern fins a la 

primavera següent. El 3 d’abril del 801, rendida per la fam, la ciutat capitula. 

Carlemany atorga als seus habitants una àmplia carta de llibertats. 

És a recer de l’Imperi que la futura Catalunya, a les portes del món islàmic, 

inicia la seva construcció. Després de la conquesta, les terres del que temps a 

venir es coneixerà com a Catalunya Vella són dividides en demarcacions 

comtals. Cada comtat se subdivideix en pagi, unitats territorials d’origen tardo-

romà. A començament del segle IX, els comtats de la Marca formen sis unitats 

administratives: els comtats de Pallars-Ribagorça; els comtats d’Urgell-
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Cerdanya; el comtat de Rosselló, amb el pagus del Vallespir; el comtat 

d’Empúries, amb el pagus de Peralada; el comtat de Girona, amb el pagus de 

Besalú; i el comtat de Barcelona. Els carolingis sovint confiaran la gestió dels 

territoris a la noblesa hispano-goda. Durant els segles X i XI, els territoris dels 

comtats varien en funció d’expansions territorials i polítiques familiars. Des del 

punt de vista eclesiàstic, les diòcesis d’Elna, Girona, Urgell, Vic i Barcelona 

estan annexades a la seu metropolitana de Narbona. 

 

A la fi del segle IX els comtats de la Marca Hispànica (Barcelona, Girona, 

Rosselló, Conflent, Empúries, Peralada, Vallespir, Cerdanya, Osona, Urgell, 

Pallars i Ribagorça) i de Septimània (Rasès, Carcassona, Narbona, Besiers, 

Lodeva, Alès, Nimes i Melghelh) són governats per llinatges autòctons hispano-

gots.  

La dominació carolíngia, que organitza aquests territoris fronterers en 

districtes comtals, a poc a poc es va afeblint. Les joves dinasties comtals, 

sorgides de llinatges autòctons hispanovisigots, falten sovint als lligams de 

dependència i busquen una identitat pròpia. 

L’any 870, Guifré el Pelós, de la casa comtal de Carcassona, és nomenat 

comte d’Urgell i de Cerdanya; el 878 esdevé, a més, comte de Girona i de 

Barcelona. Entre els anys 879 i 897 organitza la repoblació del comtat d’Osona, 

del Berguedà i de part del Bages. Funda els monestirs de Ripoll (880) i de Sant 

Joan de les Abadesses (vers el 885). A la seva mort (897), els seus fills hereten 

els comtats. Són els primers comtes no nomenats pels reis francs i s’inicia una 

dinastia comtal. Guifré Borrell n’hereta el nucli central: Barcelona, Girona i 

Osona; Miró II, la Cerdanya, el Berguedà i el Conflent; i Sunifred, l’Urgell. 

 

 

Poc després de la mort de Carlemany, esdevinguda el 814, l’Imperi havia 

començat un procés de fragmentació. L’afebliment de la Monarquia carolíngia 

durant el segle X havia afavorit el trencament progressiu dels vincles personals 

i d’homenatge dels comtes de la Marca amb els descendents de Carlemany. 

Paral·lelament s’havia iniciat una política de bon veïnatge amb Còrdova. Hi 

havia relacions polítiques i comercials, i el tràfic d’esclaus cap a Al-Àndalus es 

manté. L’entesa amb Al-Àndalus es trenca, però, quan Almansor hegemonitza 

el poder a Còrdova. El 985 el cabdill andalusí llença un atac devastador contra 

la terra d’Ifrank (dels francs). Barcelona és assaltada i espoliada i Almansor 

retorna a Còrdova amb un botí copiós i havent fet nombrosos captius. Borrell 

busca llavors el suport i la protecció dels francs —de qui era vassall—, tot 

propiciant una política d’acostament al rei Lotari, primer, i al seu successor, 

Lluís V. 

A l’Imperi franc, però, els conflictes se succeeixen, i la dinastia carolíngia dóna 

pas als Capet, amb l’entronització d’Hug Capet. El 988 el comte Borrell II envia 

una ambaixada a la cort franca d’Hug Capet per sol·licitar ajut per a la 
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reconstrucció de Barcelona i la defensa del territori. En no rebre l’ajut demanat, 

Borrell II no renova el jurament de fidelitat al monarca franc i no es desplaça 

per retre-li homenatge. El perill cordovès passa i Borrell se sap prou fort per 

ignorar la crida del rei franc. D’ara en endavant els comtes catalans actuaran 

de fet amb plena sobirania als seus territoris. 

Borrell II fa, doncs, un gran pas cap a la independència. Paral·lelament també 

intenta deslligar l’església de la Marca de la seu de Narbona. Ja el 970, Borrell 

II i Ató, bisbe de Vic, havien viatjat a la cort pontifícia per consolidar Vic com a 

seu arquebisbal, amb jurisdicció sobre els bisbats de la frontera. L’intent no 

havia reeixit, però havia posat les bases per a una futura independència 

eclesiàstica, de gran importància. 

Durant el segle X els descendents del comte Guifré avancen les fronteres dels 

comtats més enllà de la línia de frontera del Llobregat-Cardener-Segre mitjà-

Tremp, que havia estat establerta durant les campanyes franques i que 

representa la divisòria entre les anomenades Catalunya Vella (al nord) i 

Catalunya Nova (la que hi pertanyerà més endavant, al sud). Les noves terres, 

dotades amb nombrosos castells, són conegudes amb el nom de «Marca». La 

zona del Penedès adquireix gran importància geoestratègica i es defensa des 

del castell d’Olèrdola, convertit en autèntica ciutat fronterera. A la fi del segle X 

la frontera del comtat de Barcelona s’ha traslladat fins al riu Gaià. La inferioritat 

militar andalusina i l’establiment d’una política de pactes (cobrament de paries 

a canvi de no agressions) amb Al-Àndalus fan que la frontera es mantingui 

estable fins a la definitiva conquesta de Tarragona, l’any 1118. 

 

 

LA GENT DE LA MARCA HISPÀNICA 

Al segle VIII, el Pirineu es troba densament poblat, a causa dels corrents 

migratoris provocats per la crisi del Baix Imperi, les invasions germàniques i la 

conquesta musulmana, que inciten la població a buscar refugi a la muntanya, 

menys permeable al domini dels invasors. La població d'arrels hispano-

romanes i godes de les planes busquen refugi en la Catalunya interior i 

muntanyenca en la qual estava encara molt viva l'herència pre-romana. Quan 

les valls pirinenques assoleixen el sostre demogràfic, s’inicia una forta 

emigració terres avall, vers el pla. Moltes famílies camperoles anònimes 

s’instal·len en zones despoblades. Amb el seu treball, converteixen la terra 

erma en productiva. Són els veritables protagonistes de la conquesta i 

colonització de les planes dels nous territoris carolingis que conformen el que 

coneixem com Catalunya Vella. 

La conquesta de Barcelona el 801 defineix una nova frontera i la fi del control 

andalusí sobre els territoris del nord de l'actual Catalunya. En aquestes zones 

l'impacte islàmic i andalusí ha estat limitat, solament han romàs poc més de 

80 anys sota l'administració emiral, han format part de l'estat andalusí i de Dar 

al-Islam, però la influència s'ha limitat a un control polític i militar, el procés 
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d'islamització ha estat feble, tot i que la influència cultural s'evidencia en els 

canvis de toponímia. Quan els francs atanyen Barcelona totes les contrades 

compreses entre el Llobregat i els Pirineus reprenen, sense condicionants, el 

seu tarannà identitari hispano-got. La població islamitzada es mínima i es 

retira amb els funcionaris emirals que malden per falcar el poder cordovès en 

la línia del Llobregat.  

En el moment de la conquesta franca grans àrees dels comtats de la Marca 

estan abandonades, i els comtes propicien iniciatives de reocupació o els 

donen el vistiplau. Pagesos i pastors baixen de les muntanyes del pirineu i del 

prepirineu cap a les planes i la costa, la majoria son dewcendents de la 

població hispano goda però també arriben descendents de galoromans i francs 

de més enllà dels Pirineus. 

Una bona part dels repobladors són pagesos humils, que emigren empesos 

per la necessitat. Amb recursos materials escadussers desforesten el bosc i 

inicien el conreu de noves terres. Les terres ermes, que segons la llei 

pertanyen al comte, passen a ser propietat dels pagesos a través de l’aprisió, 

un contracte que atorga la titularitat dels camps al pagès que els hagi treballat 

ininterrompudament durant trenta anys, sempre i quan aboni els impostos 

corresponents. 

La família pagesa propietària (anomenada aloera, perquè posseeix una 

propietat lliure: l’alou) dels segles IX-X és de tipus nuclear i es dedica a 

l’agricultura i la ramaderia. Els cereals constitueixen la base dels conreus i 

l’alimentació. La vinya i els arbres fruiters són un bon complement. El guaret és 

una pràctica habitual. La cacera i recol·lecció al bosc arrodoneixen l’economia 

pagesa. Els pagesos viuen en hàbitats dispersos arreu del territori. Hi ha 

nombrosos masos en valls recòndites, fora de l’abast de potencials incursions. 

El mas és format per camps de conreu i la masia, que es compon de dues 

peces: la casa i l’estable del bestiar. Són construccions senzilles, de parament 

de pedra irregular lligada en sec o amb fang. Hi ha també els vici, o llocs, que 

concentren un nombre reduït de famílies. Estan situats en llocs elevats, de 

fàcil defensa, i s’estructuren a partir de pocs carrers o d’un de sol, a recer 

d’una torre o d’una església. Masos i llocs s’estenen per tota la Catalunya Vella 

seguint l’avenç de les línies de frontera. 

Durant els segles IX-XI, es generalitza l’aprofitament de l’energia hidràulica. 

Petits molins hidràulics amb rodet horitzontal sorgeixen arreu, i deslliuren els 

pagesos de la feixuga tasca de moldre a mà. La metal·lúrgia del ferro, gràcies a 

les fargues, permet millorar utillatges de tota mena i elaborar armes de gran 

qualitat, que donen avantatge als guerrers catalans. A partir del segle XII 

l’energia hidràulica s’utilitza en la metal·lúrgia i en diversos processos 

artesanals. 

Al món rural, el cristianisme conviu amb creences i pràctiques rituals paganes: 

ofrenes als difunts, rituals de fecundació, cultes solars, veneració de forces de 

la natura, amulets... Algunes esglésies preromàniques i romàniques són 
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bastides en llocs considerats sagrats des d’èpoques ancestrals.Els pagesos 

tenen poc temps de lleure. Quan han acomplert les tasques del camp, han 

d’elaborar eines i atuells. En els períodes de menys activitat agrícola se 

celebren festes i aplecs. De vegades, en els llogarets apareixen els joglars, que 

hi executen jocs i hi expliquen històries. 

A la fi del segle X, la petita propietat pagesa lliure inicia un procés de davallada 

davant les grans propietats del clergat i de la noblesa. Des dels castells que els 

han estat confiats pels comtes, els veguers —funcionaris comtals— s’apropien 

dels alous pagesos, abusant de l’autoritat. A la primera meitat del segle XI els 

senyors —laics i eclesiàstics—, que s’han atribuït també drets públics com ara 

la justícia i la fiscalitat, graven els pagesos amb noves càrregues i serveis 

personals. Els pagesos oposen resistència: denuncien els abusos a la justícia 

comtal o prenen les armes. L’avenç de la feudalització és, però, imparable. A la 

darreria del segle XI, els encara aloers perden la plenitud de drets sobre les 

propietats, si és necessari amb la complicitat de la jerarquia eclesiàstica, 

emparentada amb la noblesa preeminent. 

 

 

FEUDALISME PRECOÇ 

La conquesta franca de Catalunya origina la formació d’un grup aristocràtic, 

contraposat a la gran massa de població pagesa. Aquest grup sorgeix de la 

fusió entre llinatges indígenes pirinencs i membres de la noblesa hispano-

goda. Formen l’estament governant al cim del qual trobem els comtes i els 

vescomtes, francs o gots, designats pel poder carolingi. Per tant la noblesa 

que es forma en el context de la Catalunya franca està composada 

majoritàriament per gent que te les seves arrels en l’aristocràcia visigoda, 

romano-visigoda, senyors visigots de la Septimània que estenen el seu poder 

cap al sud  i, en menor mesura, nobles francs que arriben amb la conquesta. 

Són els senyors de la guerra i disposen d’un equipament militar complet: 

cavall, arreus, armament... Exerceixen funcions administratives i judicials en 

els seus districtes, que posseeixen en nom del comte, i dels quals obtenen 

rendes públiques. Els castells termenats, es a dir amb jurisdicció sobre un 

terme en seran la base del seu poder. Al segle XI esdevenen els artífexs de la 

revolució feudal i els grans beneficiaris dels canvis socials. 

Els francs són el primer poble a emprar amb èxit l’estrep en la muntura de 

cavalls amb finalitats militars. La generalització de l’ús de l’estrep i de 

ferradures, a partir del s. VIII, i la criança de cavalls potents fan progressar les 

tècniques militars. L’estrep permet que el combatent, ben subjectat al cavall, 

es doti d’armament pesant, ofensiu i defensiu. Els cavallers més ben armats, 

més ben defensats i més ràpids que qualsevol altre combatent, esdevenen els 

nous senyors de la guerra en un moment que, després de la caiguda de 

l’Imperi Romà, els grans exèrcits d’infanteria son rars. Els cavallers es 

professionalitzen, s’han d’entrenar contínuament i altres han de treballar per 
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mantenir-los. Tot comença a girar a l’entorn dels nous personatges. Els 

monarques francs i els seus comtes subsidiaris estimulen els estols de 

cavalleria, que els garanteixen hegemonia militar. Els cavallers es 

converteixen en la nova elit de les societats feudals. En les zones de “marca” o 

de frontera, serà allà on la cavalleria adquirirà major poder. 

A la primera meitat del segle XI, la noblesa aprofita l’afebliment de l’autoritat 

comtal —en bona part arran de la minoritat dels comtes de Barcelona— per 

apropiar-se dels béns i drets públics. En el període 1040-1060 es produeixen 

revoltes nobiliàries als comtats de Pallars, Cerdanya i Barcelona. Ramon 

Berenguer I restableix l’autoritat comtal a partir de 1070, però ha de pactar amb 

la noblesa la validació d’un nou ordre social que oprimeix la pagesia lliure: el 

feudalisme. Indirectament, doncs, la pagesia és qui surt perdent dels pactes de 

no agressió, durant el segle XI, entre els comtes catalans i les taifes 

andalusines: la noblesa s’expandeix endins i els comtes cobren de fora. Per 

mitjà del jurament de fidelitat, la noblesa queda vinculada de forma jeràrquica al 

comte, que se situa al capdamunt de la nova societat feudal. De manera precoç 

respecte a altres contrades europees, els comtats catalans es feudalitzen i 

esdevenen territoris militars i militaritzats abocats a l’expansió i l’agressió. 

El castell termenat és la unitat administrativa bàsica del comtat. El centre de 

poder del terme, el castell, se situa normalment en un enclavament elevat, de 

fàcil defensa i amb presència dissuasiva contra les agressions exteriors; alhora 

és un instrument de control del terme que li és assignat. Per tant, garanteix el 

règim d’apropiació fiscal per part dels poders públics sobre les rendes dels 

camperols. 

Pel que fa a les estructures, les improvisades fortificacions dels segles VIII-IX 

donen pas a construccions més sòlides i habitables. El castell dels segles X-XII 

disposa d’una torre mestra de planta circular, que és envoltada per un recinte 

emmurallat. En aquest espai es troben les estances d’ús domèstic i l’església. 

En algunes ocasions un fossat defensa el conjunt de les construccions. A partir 

del segle XIII les plantes dels castells es fan més complexes i augmenta el 

nombre de recintes. 

El comte exerceix totes les prerrogatives de poder: imparteix justícia, rep 

tributs, encunya moneda, convoca l’host i cavalcada (dret a formar grups 

armats) i posseeix el domini eminent dels béns públics. A partir del segle XI el 

patrimoni comtal experimenta un fort creixement. Els comtes ingressen l’or 

procedent de les paries —tributs pagats per les taifes musulmanes—. Els 

comtes de Cerdanya, d’Empúries, de Besalú, d’Urgell i de Rosselló juren 

fidelitat i vassallatge a Ramon Berenguer I de Barcelona.   

Molts nobles catalans es casen amb dames de la noblesa occitana i viceversa. 

La relació amb Occitània —l’avantguarda de la cultura europea— contribueix al 

refinament de costums. Ermessenda de Carcassona i Àlmodis de la Marca, 

comtesses de Barcelona d’origen occità, destaquen per la seva fermesa política 

i tenen un paper destacat. 
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Fins al segle XI, els tributs comtals es regeixen per les lleis visigòtiques del 

Liber Iudicorum, que recull el gruix del dret romà. La tradició d’un dret públic, 

conseqüència de la profunda romanització, resta molt viva a la Marca Hispànica 

i Septimània durant els inicis de l’Edat Mitjana. La instauració del sistema 

feudal fa necessària l’adequació de les lleis a la nova realitat social i política. 

Els Usatges de Barcelona són el codi jurídic del feudalisme català. Compilen 

lleis procedents de diverses tradicions legals: del dret romà, del dret germànic i 

de costums posteriors. La compilació és realitzada al segle XII per juristes de la 

cort comtal. Les ordalies, o judicis de Déu, són reconegudes pel dret feudal: la 

culpabilitat o innocència dels acusats es demostra a partir de proves amb foc, 

aigua o combats. 

 

 

OLIBA, CONSTRUCTOR DE LA NACIÓ 

En el context carolingi l’Església du a terme una intensa tasca 

d’evangelització durant els segles VIII-X. Les comunitats agràries troben en la 

parròquia l’àmbit bàsic de relació. Els monestirs exerceixen una funció 

important com a transmissors de sabers i coneixements. L’Església té un 

paper determinant en el manteniment de la legalitat i de l’ordre. Per tal de 

frenar la violència feudal, la jerarquia eclesiàstica crea instruments tan 

rellevants com la Pau i Treva de Déu. L’obra de l’abat Olibà (971-1046), bisbe 

de Vic i abat de Ripoll i Cuixà, exemplifica la funció vertebradora i 

constructora de l’Església. 

En un món rural, les parròquies es converteixen en les unitats bàsiques de 

convivència. Els rectors contribueixen a la unificació cultural i de valors, en uns 

territoris desconnectats i aïllats entre ells. Posteriorment, l’Església viu també 

un procés intern de feudalització. La reforma gregoriana, de la fi del segle XI, 

redueix les pràctiques de compra i donació de càrrecs eclesiàstics. Des de les 

seus episcopals (Elna, Girona, Urgell, Vic i Barcelona), l’església proto-catalana 

intenta independitzar-se de Narbona. La restauració de la metròpoli de 

Tarragona, el 1118, assenyala l’obtenció d’aquesta fita. 

Als inicis del segle XI s’imposa una nova estètica: el romànic. És un estil 

internacional que s’estén per tota l’Europa feudal i que sistematitza i unifica les 

experiències preromàniques. Hom atribueix a l’abat Olibà la seva promoció a 

Catalunya probablement després d’haver establert contacte, durant els seus 

viatges a Roma, amb els mestres de la Llombardia. Un gran nombre de 

monestirs, catedrals i esglésies són bastits o modificats amb els cànons del nou 

art: absis semicircular, volta de canó, pilars cruciformes i decoració de les 

façanes amb bandes llombardes. El nou llenguatge també abasta l’arquitectura 

civil i militar i les manifestacions artístiques més diverses: pintura mural, pintura 

sobre taula, escultura i orfebreria. L’estètica preromànica i romànica és 

l’embolcall del desenvolupament nacionalitari català. Entre els monuments més 

destacats de l’arquitectura romànica catalana hi ha Sant Miquel de Cuixà, Sant 
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Pere de Rodes, Sant Vicenç de Cardona i la catedral de la Seu d’Urgell, 

representatius del progressiu desenvolupament del romànic. Al segle XII 

apareix el segon romànic. Els edificis són construïts amb grans carreus 

asserrats i compten amb l’enriquiment de la decoració escultòrica. En pintura 

mural destaquen, pel seus valor i ressò universal, obres com les pintures 

murals de l’absis de Sant Climent de Taüll, pintures sobre taula com ara les de 

Santa Maria d’Avià, o escultures com per exemple la Majestat Batlló. 

L’Orde de Sant Benet, introduït en terres catalanes sota la dominació 

carolíngia, funda entre els segles VIII i XII prop de 150 monestirs. Entre ells 

destaquen Cuixà, Ripoll, Sant Pere de Rodes, Sant Joan de les Abadesses, 

Montserrat, Sant Benet de Bages i Sant Cugat del Vallès. Es regeixen per una 

regla que preconitza l’esperit de la pobresa, la dedicació al treball i l’oració. Els 

monestirs impulsen la repoblació i l’explotació d’amplis territoris. A 

començament del segle XI els monestirs esdevenen grans dominis senyorials. 

Són, també, centres de creació i transmissió de cultura. Ripoll, que difon la 

cultura tecnocientífica andalusina a Europa, n’és el màxim exponent. 

Olibà, comte de Besalú i de Cerdanya, renuncia als títols i entra com a monjo a 

Ripoll l’any 1002. Abat d’aquest monestir i de Cuixà (1008) i bisbe de Vic 

(1018), estimula un ampli moviment de renovació espiritual i cultural. Realitza 

viatges a Roma tractant d’aconseguir la independència de l’església proto-

catalana respecte a la jurisdicció de Narbona. Actua com a conseller de la 

comtessa Ermessenda i intervé com a mitjancer en diversos conflictes. Promou 

la construcció de temples romànics (Sant Miquel de Fluvià, Montserrat, Sant 

Martí de Canigó, la catedral de Vic) i funda escoles i escriptoris. Té un paper 

cabdal en el rebuig als excessos senyorials. 

Olibà esdevé, endemés, gran constructor de Catalunya i Europa en tant que 

impulsa, per primera vegada mecanismes proto-constituionals, que en el cas 

català donaran lloc als Usatges i a una cultura “constitucional”.  Davant la 

situació de violència feudal desfermada a principis del segle XI, l’Església, amb 

Olibà, van reaccionar. El 1027, en un prat de Toluges (el Rosselló) es reuneix 

un sínode que, presidit per l’abat Olibà, aplega nombrosos religiosos i seglars. 

El sínode proclama la Pau i Treva de Déu. Les esglésies i el seu entorn (la 

sagrera) són declarades territori inviolable —on tothom pot buscar refugi— i 

queda prohibit fer la guerra en diumenge. Els senyors que no acompleixin la 

Pau la Treva corren el risc de ser excomunicats i que el seu cadàver quedi 

insepult. A poc a poc les assemblees de Pau i Treva sovintegen, i fins i tot 

compten amb la presència dels comtes de Barcelona. Els nobles s’acostumen a 

dirimir les disputes en aquestes assemblees, que endeguen una tradició de 

diàleg que desembocarà en les Corts com institució de cogovern, i en el 

desenvolupament dels Usatges que al seu torn generaran les Constitucions. 

Tot plegat amb Olibà es van posar a Europa les bases del que seria el 

pensament constitucional fonament de la cultura democràtica. 

L’Església també contribueix a la colonització i l’organització d’extensos 
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territoris, on exerceix el poder seguint els cànons feudals. L’Església, que 

condemna el comerç i justifica la legitimitat arcaïtzant de l’ordre feudal, frena el 

desenvolupament mercantil. 

 

UNA NACIÓ EN MARXA 

El sorgiment del corònim ‘Catalunya’ i de l’ètim ‘català/catalana’ és gairebé 

paral·lel a l’inici de l’ús del català com a llengua escrita. La primera menció 

explícita del corònim ‘Catalunya’ es troba en una crònica pisana escrita entre 

1114 i 1115. La designació de ‘català’ ja apareix, però, en un document 

lleugerament anterior, un jurament de fidelitat dels homes de Carcassona a 

Ramon Berenguer III. En aquests moments els comtes de Barcelona han forjat 

un estat poderós i la seva ensenya de pals de gules damunt camp d’or s’usa 

des del final del segle XI. Els habitants dels comtats es reconeixen com a 

catalans i els forans també identifiquen com a catalans els habitants dels 

comtats. Al llarg del segle XII la cort comtal empra reiteradament el concepte 

Catalunya. La restauració de la seu metropolitana de Tarragona, el 1118, i la 

signatura d’un primer tractat internacional amb Frederic de Sicília, el 1127, són 

expressions de la consolidació de la sobirania política i del reconeixement de la 

personalitat de Catalunya. A la darreria del segle XII es redacten les Homilies 

d’Organyà i la traducció catalana del Forum Iudicum, primers textos coneguts 

escrits íntegrament en llengua catalana. Des d’aleshores, l’ús escrit del català 

avança a un ritme accelerat. 

L’augment de la producció agrària del segle XI fa possible la generalització i la 

intensificació dels intercanvis comercials. La societat feudal, marcadament 

agrària, es dinamitza amb les expressions d’una intensificació del comerç 

amb noves viles, mercats i fires. Barcelona és el nucli urbà més poblat i el 

centre polític, econòmic i social de Catalunya: el seu cap i casal. Arreu 

comencen a celebrar-se mercats i fires. Els comtes acullen aquestes activitats 

sota la seva protecció i garanteixen la seguretat dels camins. Als mercats 

arriben bàsicament productes comarcals, però també altres de procedents d’Al-

Àndalus, el nord d’Àfrica i Europa. S’obren grans rutes per al comerç català al 

nord d’Àfrica i l’Orient, a partir de la Primera Croada, gràcies a la formació 

d’una flota de vaixells mercants i al desenvolupament dels contractes de 

navegació. La dinamització comercial esperona el creixement de ciutats i viles 

poblades per artesans, per mercaders i per minories jueves. 

La fundació de noves viles comtals discorre paral·lela al creixement dels antics 

nuclis urbans. L’expansió de les ciutats és possible a causa de l’activació de la 

vida comercial i del desenvolupament de l’artesanat urbà. Algunes ciutats, com 

ara Barcelona, Vic, la Seu d’Urgell o Girona, s’expandeixen fora muralles, amb 

la formació de ravals i viles noves. Barcelona és la que experimenta un major 

increment de població: passa d’uns 4.000 habitants a la fi del segle XI a uns 

12.000 una centúria després. Dins les muralles continuen els principals edificis 

religiosos i de la cúria, així com el call jueu. Fora muralles comencen a 
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configurar-se ravals o viles noves on s’instal·len artesans i mercaders. Les 

naus sovintegen a les platges barcelonines. Tot i les deficiències portuàries, la 

producció i els mercats de la ciutat es beneficien d’un intens tràfic marítim. 

Els jueus continuen essent la minoria etnico-religiosa més important. 

Configuren una població urbana agrupada usualment en barris diferenciats, els 

calls, i s’aglutinen en base a la religió, però també a causa de les activitats 

econòmiques. Els jueus, majoritàriament cultes i ben preparats exerceixen 

activitats d’intercanvi comercial, que compten amb l’ampli suport de les 

nombroses comunitats jueves esteses arreu de la Mediterrània. En ciutats com 

Barcelona i a l’entorn del segle X els jueus tenen incidència en el tràfec 

d’esclaus, aquests procedents de l’Est d’Europa acaben a la terminal 

barcelonina des d’on son reexpedits cap als mercats cordovesos. Els jueus, 

però, també exerceixen professions especialitzades, entre les quals destaquen 

els metges. Finalment també comercien amb diners efectuant préstecs i 

cobrant interessos. Aquesta activitat proto-bancaria l’exerceixen sense 

competència atès que en aquells moments l’Esglesia prohibeix als cristians 

practicar la usura. Tot plegat, per les seves capacitats professionals i 

financeres sovint els comtes tenen assessors i funcionaris de confiança 

d’origen jueu. Tot plegat les comunitats jueves catalanes van generar un 

important desenvolupament científic, artístic i cultural. 

 

 

EXPANSIÓ POLÍTICA I TERRITORIAL 

Les relacions de la noblesa catalana amb els territoris occitans i especialment 

amb Septimània, es van mantenir durant els segles X, XI i XII. Catalunya 

comença, peró a desenvolupar una autèntica expansió política vers les terres 

del nord que es palesa amb la compra dels comtats de Carcassona-Rasès per 

part de Ramon Berenguer I. El matrimoni de Ramon Berenguer III i Dolça de 

Provença consolida aquesta tendència. Els estrets lligams amb les terres 

d’Occitània faciliten aleshores una ràpida i extensa penetració de la poesia 

trobadoresca entre la noblesa catalana.  

però el dinamisme polític català també es projecta cap a l'oest. El matrimoni del 

Comte Ramon Berenguer IV de Barcelona amb Peronella, filla del rei Ramir I 

d’Aragó, assenyala el desvetllament de la Corona d’Aragó com a potència 

militar capaç d’endegar l’expansió sobre terres musulmanes. La mort sense 

successió directa d’Alfons I el Bataller, el 1134, enceta una crisi en el Regne 

d’Aragó. El succeeix el seu germà, Ramir I, que no té interès a regnar i, l’any 

1137, casa la seva filla Peronella amb el comte Ramon Berenguer IV de 

Barcelona. La unió de Catalunya i Aragó és una unió dinàstica pactada. 

Ambdues entitats conserven la integritat territorial, les lleis, les institucions i la 

llengua, es a dir els llatins evolucionats que ja havien esdevingut català d'una 

banda i aragonès de l'altra. Els descendents de Ramon Berenguer IV i 

Peronella governen amb els títols de rei d’Aragó i comte de Barcelona. 
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Ramon Berenguer IV conquereix Tortosa (1148) i Lleida (1149) i els seus 

territoris. Part de la població andalusina resta a ambdues ciutats, però una part 

prou significativa marxa cap al sud, o es reduida, exterminada o esclavitzada. 

Miravet i Siurana, els darrers baluards andalusins, cauen el 1153. El creixement 

demogràfic de la societat catalana i la concessió de franqueses, que 

garanteixen un règim ampli de llibertats personals, faciliten la repoblació dels 

nous territoris. Es genera un important corrent migratori des de la Catalunya 

Vella vers el sud. Nous ordes religiosos —els cistercencs i els cartoixans— o 

religioso-militars —els templers i els hospitalers— ajuden a vertebrar els 

territoris conquerits en el que coneixem com a Catalunya Nova. Entre els 

monestirs més significatius impulsats amb el suport de Ramon Berenguer IV 

destaquen Santes Creus (1150), Poblet (1150) i Vallbona de les Monges 

(1176), que en poc temps enriqueixen el seu patrimoni a través de les 

donacions comtals i privades.  

Els templers, mitjançant una xarxa de castells i comandes, contribueixen a la 

colonització de les noves fronteres. Els templers són la primera gran força de 

cavalleria regular de l’Edat Mitjana; de fet, formen un exèrcit organitzat que 

contrasta amb les improvisades hosts feudals. Els templers van adquirint 

poder per la seva força militar a Terra Santa i per la seva presència comercial 

arreu d’Europa. 

A tot això el despertar nacional dels catalans, en base a una cultura pròpia, es 

desenvolupa fortament mediatitzat per la generatriu cultural de la revolució 

trovadoresca occitana. Alfons el Trobador impulsa personalment el moviment i 

fins i tot fa poesia. Entre els trobadors catalans, destaquen Berenguer de Palol, 

Guillem de Berguedà, Cerverí de Girona, Huguet de Mataplana i Guillem de 

Cabestany. 

En una època en què gairebé tots els matrimonis són pactats, els trobadors 

inventen l’amor «cortès», d’acord amb els sentiments. A l’entorn de l’amor 

espontani s’exalten valors cabdals per a les futures mentalitats europees: 

generositat, lleialtat, equilibri, mesura, moderació, liberalitat... 

La influència catalana a Occitània provoca, però, l’hostilitat de les cases 

comtals de Baus i Tolosa. L’hegemonia del casal barceloní finalitza arran de 

la persecució de l’heretgia càtara, estesa arreu de la Provença i el Llenguadoc 

—territoris cultes i tolerants—. Els càtars, o albigesos, prediquen el dualisme 

(l’adoració del bé i el mal, entesos com a forces complementàries), la creença 

en la transmutació, la negació de l’encarnació, i uns ideals extrems de perfecció 

espiritual. La croada convocada per Innocent III aconsegueix la participació de 

la noblesa francesa i assola cruelment Occitània. El comte de Barcelona, Pere 

Ier el Catòlic, intervé en el conflicte, en defensa dels seus vassalls provençals i 

llenguadocians. La derrota de Muret (1213) se salda amb la mort del comte i la 

fi de la influència catalana en les terres del nord.  
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LA MAR NOSTRA. VELES E VENTS. 

Jaume I (1213-1276) inicia ben aviat una política d’expansió territorial i 

marítima. La conquesta de Mallorca es projecta a petició dels mercaders de les 

ciutats litorals catalanes. El 5 de setembre de 1229 es fa a la mar l’estol català i 

el 31 de desembre s’ocupa Madína Mayúrqa (Ciutat de Mallorca). El 1231 

Menorca esdevé tributària i el 1235 els catalans conquereixen les illes Pitiüses. 

La campanya de València, on participa també la noblesa aragonesa, s’inicia el 

1233. El 1238 capitula la ciutat de València i el 1245 finalitza la campanya, amb 

l’ocupació de tot el Regne. En el seu testament, Jaume I crea el Regne de 

Mallorca, regit per una branca lateral del casal barceloní fins al 1342; és format 

per Mallorca, les Pitiüses, els comtats de Rosselló i Cerdanya, Montpeller i el 

comtat de Carladès. 

La conquesta de Mallorca i València defineix les bases del que seran els països 

de parla catalana. Jaume Ier concebeix aquests territoris com a entitats 

polítiques independents, al marge de Catalunya la qual cosa li dona més marge 

a la Corona quan a explotació de la conquesta. Tanmateix ja amb Jaume Ier es 

propicia una política de colonització en detriment de la població andalusina. En 

el cas de Mallorca la població andalusina va ser reduïda a l'esclavatge, 

dispersada o directament exterminada. Els jueus van poder esquivar les 

conseqüències de la conquesta i es van poder refer. L'illa es va repoblar amb 

catalans, majoritàriament procedents de l'Empordà i la Catalunya Vella. En el 

cas d'Eivissa i Menorca part de la població andalusina va poder romandre com 

a població subalterna o esclava, tot i que el territori també va ser colonitzat per 

catalans. Al capdavall, però, els descendents de la població andalusina van ser 

absorbits i integrats en el complex lingüístic, cultural i religiós català.  En el cas 

de València bona part de la població andalusina va emigrar cap al sud, molts 

van ser exterminats, altres reduïts a l'esclavatge o a condició servil. Tanmateix 

grans quantitats de població andalusina i jueva van romandre, tant a la ciutat 

com el camp. A l'igual que a Mallorca el territori va ser repoblat amb catalans 

de la Catalunya Nova en tota la zona costanera, i amb aragonesos a les zones 

interiors. Sobre el paper la integració dels andalusins en la nova situació no 

havia de ser complexa atès que majoritàriament eren descendents d'hispano-

romans i parlaven una llengua llatina. Però el principal tret distintiu, la religió 

islàmica esdevingué una barrera important. Part de la població andalusina es 

va convertir al cristianisme, els que acabarien denominant-se "moriscos" i que 

en bona part acabarien fonent-se amb els colonitzadors, una part prou 

significativa de la població, però, va romandre, de grat o per força, fidel a 

l'Islam, els denominats "mudeixars". Així el que va passar a València: 

superposició de colons damunt una important base de població andalusina no 

va ser diferent al que ja havia passat a l'Aragó en temps d'Alfons el Bataller que 

va incorporar als seus territoris les zones de Saragossa i terol que comptaven 

amb una gran quantitat de població islamica. Pero a banda de la presencia 

física de les persones, i tal com havia passat anteriorment en els territoris de la 
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Catalunya Nova, la influcència cultural dels vençuts damunt els vencedors 

esdevingué molt important. Els colonitzadors també es van impregnar dels 

costums, llengua i cultura dels vençuts. Així la toponímia, la gastronomia, la 

tecnologia (agricultura hidràulica), tècniques productives (ceràmiques 

vidriades), sabers científics, etc, dels andalusins van ser incorporats pels 

catalans colonitzadors i n'esdevingueren també trets identitaris per a les noves 

societats que van sorgir a València i Mallorca. 

Pere II el Gran continua amb èxit la política d’expansió per la Mediterrània. 

L’annexió de Sicília, el 1282, enceta un llarg conflicte polític i militar amb 

França i el Papat. Els francesos intenten envair Catalunya, però són derrotats. 

Mentrestant, Roger de Lloria assegura la supremacia de la marina catalana. La 

pau d’Anagni (1295) i el Tractat de Caltabellota (1302) confirmen el domini 

catalano-aragonès a Sicília. 

El 1302 companyies d’almogàvers es traslladen a Bizanci i, després de 

nombroses campanyes, conquereixen els ducats d’Atenes i Neopàtria. Pere el 

Cerimoniós aconsegueix regnar sobre tots els territoris vinculats a la Corona 

d’Aragó: el Principat de Catalunya i els comtats de Rosselló i Cerdanya, el 

Regne d’Aragó i el Regne de València. Reintegra a la Corona el Regne de 

Mallorca després de derrotar Jaume III de Mallorca a la batalla de Llucmajor 

(1349), i encara assegura el domini sobre Sardenya i Sicília i sobre Atenes i 

Neopàtria. Alfons el Magnànim culmina el domini de la Mediterrània central 

amb la conquesta de Nàpols (1443). 

Durant els segles XIII, XIV i XV els catalans participen de forma molt notable en 

el comerç de la Mediterrània. Tot i comptar amb una posició geogràfica 

marginal, a l’extrem occidental i allunyats de les terminals comercials de les 

costes orientals, els mercaders catalans s’obren camí, amb l’ajut de les 

conquestes polítiques i militars. Els mercaders catalans assoleixen un bon 

predomini a la Mediterrània occidental i una certa hegemonia en el nord 

d’Àfrica. No obtenen, però, posicions fortes a l’Orient, tot i disposar de bases a 

la costa de Síria i Egipte. En menor mesura, el comerç català també arriba fins 

als llunyans ports del Mar del Nord. 

Com a suport del comerç, es funden consolats en diferents places comercials: 

42 ciutats d’ultramar en disposen al final del segle XIV. Els catalans compten 

amb una important xarxa de consolats en les ciutats nord-africanes, però també 

a Beirut, a Damasc i Alexandria, a Itàlia, a la Provença, a l’Al-Àndalus i a 

Bruges. La principal zona d’influència dels mercaders catalans és la costa nord-

africana, on exerceixen un control gairebé absolut. Els catalans exporten safrà, 

fruits secs, corall, oli, mel, plom, sal, peix salat, arròs, cuirs i robes (de la 

Corona d’Aragó), cotó, blat i sucre (de Sicília), sabó, salnitre i taní vegetal (de 

Sardenya). També participen en la compra de tota mena de productes, que 

redistribueixen a la Corona d’Aragó i als diferents ports comercials de la 

Mediterrània. El comerç d’esclaus és nombrós i lucratiu i Barcelona n'esdevé, 

una plaça important de compra-venda. 
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En la mesura que s’aferma el comerç català a la Mediterrània, a les principals 

ciutats portuàries de la Corona d’Aragó es crea un tribunal, el Consolat de Mar, 

per solucionar els problemes referents a qüestions marítimes i comercials i per 

exercir la jurisdicció penal en aquests afers. El precedent directe de la 

institució és la Carta consulatus riparie Barchinone de 1258. Les normes 

jurídiques que regulen el dret marítim català es compilen, al final del segle XIV, 

en el Llibre del Consolat de Mar. La normativa reglamenta els Consolats de 

Mar establerts a la Mediterrània. La competència d’aquest organisme, 

l’exerceixen dos cònsols de mar i un jutge d’apel·lació. Les normatives del 

Llibre del Consolat de Mar assoleixen una gran difusió internacional al segle 

XV i sovint es prenen com a model de dret mercantil. 

 

 

EL PROTO-CONSTITUCIONALISME 

La Corona d’Aragó esdevé una organització política complexa. Està constituïda 

com una confederació d’estats independents: el Principat de Catalunya, amb 

els comtats de Rosselló i Cerdanya; el Regne d’Aragó i el Regne de València. 

El govern és assumit pels monarques, assistits per la cúria reial, que regeixen 

els territoris, amb respecte vers els seus drets, lleis i privilegis específics. 

L’antic Regne de Mallorca es regeix per les lleis del Principat, després de ser 

reocupat per Pere el Cerimoniós. L’organització del poder reial a Catalunya 

s’estructura a través dels veguers i dels batlles. Els veguers són funcionaris 

reials que actuen en un districte o vegueria. Representen el monarca i tenen 

cura dels afers judicials. Els batlles administren el patrimoni reial a ciutats i 

viles, en les quals exerceixen endemés jurisdicció civil i criminal.  

La Cort General és una iniciativa de Jaume I, que a l’assemblea de Pau i Treva 

de 1214 estableix la participació dels representants de ciutats i viles lliures. Les 

Corts de Barcelona de 1283, durant el regnat de Pere II, consoliden aquesta 

institució. La tendència cap a l’autoritarisme reial troba un fre eficaç en la 

pràctica i la institucionalització del pacte que representants del país i príncep 

concreten a les Corts. Des d’aquest principi, el govern dels monarques no pot 

fonamentar-se en l’exercici despòtic del poder, sinó en el diàleg i el consens 

amb els braços, que representen els prohoms de la terra: el braç eclesiàstic; 

el militar o nobiliari; i el popular, o de les ciutats, viles i llocs reials. Els 

pagesos, que conformen la immensa majoria de la població, no hi tenen 

presència directa i hi estan representats pels seus senyors. La Cort és 

convocada i presidida pel rei, i hi assisteix el General de Catalunya, és a dir, els 

prohoms dels tres braços: eclesiàstic, militar o nobiliari i popular. Les Corts són 

l’expressió màxima del pacte entre poder reial i poder de la terra: debaten els 

greuges i peticions dels braços i els subsidis i impostos reials, i aproven per 

consens noves lleis i Constitucions. Les Constitucions es configuren com un 

corpus jurídic iniciat amb els Usatges de Barcelona, a partir dels quals 

s'acumulen lleis o "constitucions" que defineixen les llibertats dels catalans i 
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defineixen un regim constitucional proto-democràtic. 

La comissió de representants del General de Catalunya, encarregada de 

recollir els subsidis aprovats en Corts, esdevé permanent durant el regnat de 

Pere el Cerimoniós. D’aquesta manera neix la Diputació del General o 

Generalitat de Catalunya. La Generalitat, institucionalitzada a les Corts de 

1359, és formada per tres diputats i tres oïdors de comptes, un de cada braç. 

Com a òrgan permanent dels braços, es dota d’una administració pròpia i 

eixampla progressivament les seves atribucions: execució de les decisions 

preses a la Cort General, recaptació d’impostos i, sobretot, defensa dels 

particulars i de les institucions en els greuges i contrafaccions de les 

Constitucions de Catalunya. 

La mort del rei Martí sense descendència directa inicia un període d’incertesa 

política (1410-1412). Els pretendents més ben situats són Jaume d’Urgell, 

lloctinent general del regne i besnét d’Alfons III, i Ferran el d’Antequera, fill del 

rei de Castella i nét per línia femenina de Pere III. La pressió del papa Benet 

XIII i la presència bel·ligerant de l’exèrcit castellà a Aragó i València forcen una 

solució de compromís: una comissió restringida nomena successor el candidat 

castellà el 24 de juny de 1412. El resultat del Compromís de Casp, 

conseqüència de la debilitat demogràfica, social i política de Catalunya, 

comporta l’entronització de la dinastia castellana dels Trastàmara a la Corona 

d’Aragó. 

 

L'HORA DE LES CIUTATS 

L’augment de la producció agrària i el desenvolupament dels intercanvis 

comercials impulsen el creixement demogràfic i econòmic de Catalunya. Les 

ciutats, centres manufacturers i comercials, mostren un especial dinamisme i 

pugnen per aconseguir o augmentar els seus nivells d’autogovern. Els 

monarques, al seu torn, emparen les ciutats buscant-hi suport ferm enfront 

d’una noblesa de fidelitats incertes. El creixement urbà esdevé imparable: les 

construccions públiques, religioses i privades en són una expressió 

particularment significativa. Una nova estètica netament urbana, el gòtic, 

s’imposa arreu. Noves i espectaculars esglésies, catedrals, llotges i palaus 

s’aixequen a Barcelona, Mallorca, Perpinyà i València. Són símbol d’una 

expansió en marxa que, impulsada per les ciutats, triomfa a la Mediterrània.  

A la fi del segle XIII, Catalunya assoleix el seu sostre demogràfic que 

probablement supera 500.000 habitants, una xifra que ja no tornarà a igualar 

fins al segle XVIII. Tot just prop d’una quarta part de la població es concentra 

en viles i ciutats de més de 1.000 habitants. Barcelona, amb unes 40.000 

persones, és la més poblada. Perpinyà, Lleida i Tortosa superen de llarg els 

7.000 habitants. Cervera, Vilafranca del Penedès, Manresa, Montblanc, Valls i 

Berga se situen entre els 2.500 i els 6.000. Vic, Tàrrega, Besalú, Tremp, l’Arboç 

i la Seu d’Urgell oscil·len entre els 1.000 i els 2.000 habitants. 

El creixement modifica l’estructura dels nuclis urbans. Les viles noves són 
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incloses en nous murs defensius. A la vora dels nous temples i palaus 

s’aixequen de forma caòtica un gran nombre d’habitatges, que configuren un 

entramat de carrers estrets, obscurs, llòbregs i laberíntics. El gruix dels edificis 

són habitatges artesans, que s’agrupen en carrers segons els oficis. Les ciutats 

es doten de serveis públics (fonts, clavegueram) i d’institucions d’assistència 

(hospitals i pies almoines). Els consells municipals intenten ordenar i 

reglamentar la vida urbana. Barcelona es converteix en una gran ciutat, 

governada pel Consell de Cent, però fortament tutelada per la Corona. 

La població urbana es divideix en tres grups, diferenciats per la riquesa, 

l’activitat laboral i sovint el barri de residència: la mà major, la mà mitjana i la 

mà menor. La mà major és formada pels ciutadans honrats, l’oligarquia urbana, 

que tendeix a controlar el govern municipal. Mercaders i artistes, o 

professionals liberals, constitueixen la mà mitjana. La mà menor és la dels 

menestrals, organitzats en gremis. L’ampli món dels jornalers i peons sense 

ofici i el dels marginats resten fora de l’estructura de mans i del govern 

municipal. 

Els ordes mendicants es desenvolupen a les viles i ciutats. A començament del 

segle XIII es basteix un gran nombre de convents vinculats als diversos ordes: 

mercedaris, d’origen autòcton, dominicans, franciscans, carmelitans i agustins. 

Durant el segle XIV els vells temples romànics, ara massa petits per a ciutats 

de demografia notable, són substituïts per edificis d’estil gòtic. Les noves 

construccions, més grans i esveltes, són possibles gràcies al suport econòmic 

dels mercaders i ciutadans honrats i al treball anònim de menestrals i jornalers.  

Jueus, moriscs i mudèjars constitueixen minories segregades a les ciutats 

medievals. Les comunitats hebrees són importants arreu i assoleixen un paper 

destacat en ciutats i viles com ara Barcelona, Girona, Puigcerdà, Tortosa i 

Lleida. Els jueus, abocats des de l’Alta Edat Mitjana a viure a la ciutat perquè 

els és vedat l’accés a la propietat de la terra, viuen aplegats en calls, que 

disposen de serveis propis: sinagoga, carnisseria, almoina, notaria i cementiri. 

Durant els segles XIII i XIV, com en els segles anteriors la majoria exerceixen 

com artesans, però alguns excel·leixen en oficis especialitzats: funcionaris, 

científics, mercaders, banquers i metges. En general l'actiu que suposa la 

població jueva es apreciat pels reis d'Aragó, fins el punt que van afavorir la 

immigració de jueus. El 1247 Jaume Ier va concedir el seu guiatge i cartes de 

naturalització a tots els jueus que, per terra o per mar, vinguessin a establir-se 

a Catalunya, Mallorca o València, iniciativa que va propiciar l'arribada d'una 

selecta immigració del nord d'Africa i de diferents punts de la mediterrània. La 

població urbana mudèjar desapareix aviat de les grans ciutats de la Catalunya 

Nova, tot i que es manté a les zones rurals. Tanmateix a València i Aragó 

nombroses ciutats mantenen població urbana d’origen andalusí que s’agrupa 

en barris segregats o moreries. Jueus i mudèjars són obligats a dur una 

indumentària distintiva. 
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Durant el segle XIII s’estableixen els consells de les universitats, o municipis. 

Jaume I i Pere II en fixen l’estructura i la composició: una àmplia assemblea 

consultiva de consellers, amb representació de les tres mans; i un òrgan 

executiu format per un nombre reduït de magistrats, anomenats jurats, paers o 

cònsols, segons la terminologia de cada municipi. A Barcelona, el Consell de 

Cent Prohoms és elegit cada any i designa entre el patriciat urbà cinc 

consellers amb funcions executives. Es tracta de formes organitzatives 

funcionals que contribueixen a crear una sòlida cultura proto-democràtica 

congruent i en sinergia al marc de participació política constitucional que 

desenvolupen les Corts. Els consellers s’encarreguen de recaptar impostos, per 

al comú i per al rei. D’acord amb el batlle regulen les activitats dels oficis, el 

comerç i els proveïments. Tenen competències en policia, justícia, sanitat, 

obres públiques, preus, pesos i mesures; i poden convocar la milícia veïnal, un 

autèntic exèrcit. 

 

 

CIÈNCIA, PENSAMENT I CULTURA 

A partir del segle XIII es desenvolupa en els territoris de la Corona d’Aragó una 

ciència autòctona, centrada en àmbits com són la medicina, l’alquímia, 

l’astronomia, l’astrologia i la geografia entesa com cartografia. Les tècniques 

metal·lúrgiques progressen encara més, i triomfa el sistema de farga catalana 

per a l’obtenció del ferro. La pólvora s’aplica a les armes de foc i la brúixola i 

el timó de codast revolucionen la navegació. La fundació d’universitats és 

simultània al desenvolupament d’una pràctica científica autòctona 

Entre els científics catalans destaquen Ramon Llull, que es revela com un 

intel·lectual particularment versàtil i creatiu, i el metge i alquimista Arnau de 

Vilanova, que esdevingué metge de reis i papes. Ramon Llull redacta una obra 

ingent i personalíssima, que mostra els seus coneixements en camps tan 

diversos com la filosofia, la ciència, la teologia o la creació literària. Entre les 

seves obres més difoses hi ha l’Ars magna, l’Arbre de la ciència i el Llibre de 

contemplació. Durant el regnat de Pere el Cerimoniós es produeixen les 

aportacions del metge Jaume d’Agramunt, que va lluitar denonadament contra 

la pesta i del matemàtic Leví ben Gersom. En aquest mateix període excel·leix 

l'escola cartogràfica mallorquina que compta amb científics tant destacats com 

els cartògrafs Abraham i Jafudà Cresques, autors del celebre Atlas Català, 

tasca cartogràfica que van continuar cartògrafs com Gabriel Vallseca o, més 

tard les families Prunes i Olives. La magnífica producció cartogràfica s'ha de 

relacionar amb l'expansió comercial catalana en la mediterrània i amb els 

intents d'exploració de l'Atlàntic. Durant el segle XIV i XV els mallorquins van 

assolir una important presencia a les Canàries, i exploradors com Jacme 

Ferrer, que apareix representat en l'Atlas català de Cresques, van explorar el 

Golf de Guinea. Les prospeccions catalanes en la façana atlàntica africana ultra 

el control d'altres productes de comerç radicava en la possibilitat d'obtenir 
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esclaus subsaharians, molt apreciats per la seva capacitat de treball a pagès. 

Altrament la possibilitat d'obtenir esclaus de Grècia i l'Est d'Europa s'havia 

limitat dràsticament. 

La cultura literària també va conèixer un important desenvolupament. En 

aquest període el català esdevé una llengua escrita plenament regularitzada i 

la literatura abandona progressivament les formes provençals i llatines i dóna 

pas a la generalització de l’ús del català. Les primeres manifestacions 

d’aquest canvi tenen lloc en la historiografia, amb les grans cròniques de 

Jaume I, de Ramon Muntaner, de Bernat Desclot i de Pere III, i en l’obra 

ingent i polifacètica de Ramon Llull. Al segle XV la literatura catalana assoleix 

una qualitat excepcional. Jordi de Sant Jordi, Joan Roís de Corella i Ausiàs 

Marc assenyalen la plenitud en la poesia. El Tirant lo Blanc esdevé un model 

literari i un esglaó decisiu en la formació de la novel·la com a gènere en 

l’àmbit de l’Europa occidental. 

Transformacions i canvis també atenyen l'arquitectura. A començament del 

segle XIII s’introdueix l’art gòtic en terres catalanes. És un nou llenguatge 

estètic, vinculat a l’expansió urbana, que es manifesta en l’arquitectura, les arts 

plàstiques i les arts menors. L’art gòtic és, doncs, un art urbà per excel·lència. 

La nova estètica esdevé emblemàtica d’una Catalunya que es projecta per la 

Mediterrània construint un imperi, aventura en la qual les ciutats juguen un 

paper preponderant. Els orígens del gòtic cal buscar-los en una evolució de l’art 

romànic que va transformant-se en la mesura que el desenvolupament tècnic 

de l’arquitectura ho permet. Els ordes del Cister i del Temple són els grans 

introductors de l’estètica gòtica de transició a partir dels monestirs de Poblet i 

Santes Creus, i de castells com el de Miravet. Durant el XIV, l’arquitectura, 

caracteritzada per un desenvolupament autòcton, viu un segle de plenitud, que 

es perllonga durant els primers decennis dels segle XV. Catalunya desplega un 

art gòtic propi, preocupat per aconseguir espais interiors al més amplis 

possibles i deixant en segon terme l’aspecte exterior de les edificacions. Les 

manifestacions culminants del gòtic català són l’església de Santa Maria de 

Mar de Barcelona, les Drassanes de Barcelona, la Catedral de Mallorca, la 

Catedral de Girona i les llotges de Mallorca i València. En la pintura gòtica 

catalana destaquen autors com són Ferrer Bassa, Lluís Borrassà i Jaume 

Huguet, ja al segle XV. 

 

 

TEMPS DE CRISI 

Al llarg del segles XIV i XV, Catalunya viu un període de convulsions 

polítiques i socials, de marasme econòmic i de retrocés demogràfic. L'esclat 

de la crisi, gestada durant el llarg regnat de Pere el Cerimoniós, coincideix 

amb l’entronització de la dinastia castellana dels Trastàmara. El sostre 

demogràfic, el límit de la relació raonable entre recursos naturals, tecnologia i 

població, es trenca. L’any 1333 la combinació d’una mala collita i la 
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impossibilitat de rebre blat de Sicília i de Sardenya, a causa de la guerra amb 

Gènova, origina l’aparició de la fam. L’any 1348 l’extensió de la Pesta Negra, 

arribada d’Orient, delma una població deficientment alimentada. Males collites, 

pestes i catàstrofes naturals com ara plagues de llagosta i terratrèmols es 

repeteixen al llarg dels segles XIV i XV. La població de Catalunya es redueix de 

manera dramàtica i segons alguns estudiosos queda per dessota dels 300.000 

habitants. La crisi demogràfica aboca al despoblament de molts masos: són els 

masos rònecs o abandonats. Les famílies supervivents els ocupen, tot i que no 

n’obtenen títols de propietat. Per mantenir les rendes, els nobles augmenten 

l’opressió sobre una pagesia cada cop més disminuïda i miserable. Imposen la 

remença, o adscripció a la terra dels pagesos, i altres càrregues vexatòries que 

els camperols anomenen mals usos. La lluita contra els mals usos i per la 

legalització de l’ocupació dels masos rònecs desemboca en un revolta 

generalitzada del camp català. La Guerra Civil (1462-1472) i la II Guerra 

Remença (1484-1485) en són les expressions més violentes. Al final del segle 

XIV, la intransigència religiosa colpeja les comunitats jueves, tot i la protecció 

de la Corona. L’any 1391 el poble menut de moltes localitats catalanes incendia 

els calls i imposa la conversió, a la força, de molts jueus. Els atacs impliquen 

l'assassinat de milers de persones i provoquen la fugida de centenars de 

famílies jueves. La pèrdua d'aquest capital humà d'alta qualitat professional i 

tècnica es deixarà sentir negativament en sectors com el de la banca.  

A principis del segle XV, es detecta a la Corona d'Aragó l'arribada d'un nou 

poble immigrant: els gitanos, o romanís. El primer document que en fa esment, 

un permís per pergrinar cap a Santiago, data del 1425 i està signat a 

Saragossa per Alfons el Magnànim. A partir d'aquest moment l'arribada i trànsit 

de gitonos serà una constant fins a temps contemporanis. 

A mitjan segle XV s’inicia a Barcelona i en altres ciutats el conflicte entre els 

ciutadans honrats i els grans mercaders vinculats al comerç exterior, 

anomenats la Biga,  i els menestrals i sectors mitjans, anomenats la Busca. Els 

ciutadans honrats, lluny de convertir-se en una burgesia urbana dinàmica a 

l'estil d'altres de la Mediterrània, centren els seus esforços a ennoblir-se i a 

viure de rendes. Esdevenen un sector immobilista que s’enfronta amb la 

monarquia, amb una mentalitat més feudal que burgesa, de resultes  

l’economia productiva perd els quadres més ben preparats. Alhora la Busca 

exigeix una major representació al govern municipal i l’aplicació d’una política 

econòmica proteccionista. Amb el suport de la monarquia, la Busca assoleix el 

govern de Barcelona entre 1453 i 1460, la tensió política a Catalunya puja 

perillosament. 

L’empresonament del príncep Carles de Viana per part del seu pare, Joan II, 

l’any 1460, causa un estat de profunda commoció al Principat. La Diputació del 

General mobilitza el país en defensa del jove príncep i arracona al monarca. A 

les Capitulacions de Vilafranca, Joan II ha d’acceptar un règim pactista extrem, 

que debilita enormement el seu poder, en favor de Carles, reconegut com a 
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primogènit i lloctinent general a Catalunya. La mort prematura (i sospitosa) del 

príncep aboca Catalunya a una guerra on se superposen els conflictes socials, 

a la ciutat i el camp, i l’oposició entre monarquia i pactisme, en un clima 

profundament emocional. Enric de Castella, Pere de Portugal i Renat de 

Provença són proclamats successivament comtes de Barcelona, en l’afany per 

part de la Generalitat d’aconseguir suport internacional. Finalment, però, la 

victòria es decanta cap als reialistes. La Capitulació de Pedralbes (1472) 

segella la rendició de les institucions de Catalunya i el compromís del monarca 

a no executar represàlies. 

El regnat de Ferran II d’Aragó, rei consort de Castella des del moment que la 

seva esposa Isabel assoleix la corona, assenyala un tomb decisiu en la història 

de Catalunya. Ferran II introdueix el 1487 la Inquisició castellana (1478) i 

ordena l’expulsió dels jueus (1492). La Inquisició  actua amb el recel evident 

per part de  les institucions del país. El tribunal té com a finalitat vetllar per la 

puresa de la fe i actua, en aquest període, contra els cristians nous, o 

conversos, acusats de judaisme. La seva actuació origina un seguit de 

protestes per part de la Diputació del General, el Consell de Cent i els braços 

reunits en Corts, que es neguen reiteradament a facilitar la tasca dels 

inquisidors. Molts jueus conversos, atemorits per la situació, marxen de 

Catalunya. Tal com havia passat anteriorment Barcelona i altres ciutats perden 

d’aquesta manera uns excel·lents dirigents en el camp de la gestió i les 

finances. La pèrdua d’aquest capital humà repercuteix negativament i 

decisivament en l’evolució econòmica del principi del segle XVI. 

Altrament Ferran II és un monarca constitucional i consagra l’esperit pactista de 

les Constitucions de Catalunya, inicia una política de redreç financer i introdueix 

canvis de contingut oligàrquic en el govern de les ciutats i del país. Ferran II, 

s'enfronta també a la darrera revolta remença que esclata el 1484-1485. 

Derrota i reprimeix durament els exèrcits de pagesos revolucionaris, però poc 

després i per assegurar la pau social al camp aboleix els mals usos, el 1486, 

amb la Sentència Arbitral de Guadalupe. Malgrat que el règim feudal perviu, 

s’estableixen noves relacions en el camp català i, de fet, la revolta remença 

esdevé implícitament la primera revolució victoriosa de la pagesia europea. 

En l’àmbit internacional, Ferran II recupera el Rosselló i la Cerdanya, que Joan 

II havia cedit a França per trenta anys en començar la Guerra Civil. Esdevé en 

diferents moments regent de Castella, just quan aquest reialme es consolida 

com a gran potència. El seu major èxit va ser, però, esdevenir rei de Nàpols el 

1504.   

Ferran coneix i gestiona els prolegòmens de la conquesta de les Indies. El 6 

d’agost de 1492 el navegant Cristòfor Colom, sota el patrocini d’Isabel de 

Castella i de Ferran II, surt de l’illa de la Gomera, en un viatge que el porta a la 

descoberta de les Índies el 12 d’octubre. La nova és comunicada als reis pel 

mateix almirall, a Barcelona, l’abril de 1493. L’abast del descobriment només és 

parcialment valorat pels seus coetanis. L’empresa es considera ja d’antuvi un 
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afer de Castella, però, en el segon i el tercer viatges, hi participen nobles, 

eclesiàstics i mariners catalans. L’esgotament econòmic i demogràfic de 

Catalunya, així com la posició marginal de la Corona d’Aragó en el seu conjunt, 

i amb respecte a la façana atlàntica, impossibilita un protagonisme més 

significatiu de mercaders catalans en el projecte.  

Morta Isabel de Castella el 1504, Ferran II va contreure matrimoni amb 

Germana de Foix el 1505. L’únic fill d'aquest matrimoni mor en néixer la qual 

cosa implica que els drets successoris passen als descendents del seu primer 

matrimoni amb Isabel. Les seves possessions passen al seu nét Carles, futur 

Carles V. 

A tot això la influència catalano-aragonesa a Itàlia no es limita a les iniciatives 

de Ferran, la familia Borja, originaria de Xàtiva, te una destacada presència a la 

Itàlia renaixentista del segle XV. L’any 1455, Alfons Borja és nomenat Papa 

com a Calixt III. El seu nebot Roderic esdevé també Sant Pare el 1492, amb el 

nom d’Alexandre VI. Durant el pontificat els seus fills Cèsar, Lucrècia i Joana 

juguen un paper transcendent a la cort romana. Són polítics excepcionals que 

s’envolten de col·laboradors valencians; el català esdevé llengua d’ús quotidià 

en els cercles de la cort romana. Els Borja contribueixen decisivament a 

consolidar i organitzar el poder terrenal de l’Església, assegurant-ne la 

independència política davant les pressions del moment. Cèsar Borja serà el 

model de príncep modern. A l’entorn dels Borja, protectors de les arts, treballen 

genis tan destacats com ara Leonardo da Vinci i Michelangelo. 

 

DINS L'IMPERI DELS HABSBURG 

En morir Ferran II el 1516 Catalunya queda vinculada al conjunt de territoris 

de la família dels Habsburg, els anomenats Àustria. Es tracta d’un gran imperi 

europeu, que suma possessions a Amèrica i Àsia a velocitat vertiginosa. En 

aquest conjunt emergent, liderat des de Castella, Catalunya és un racó 

perifèric, una cantonada de la península Ibèrica, que fa de frontera amb 

França i amb el poder turc, a través de la Mediterrània, i disposa de poca 

capacitat d’intervenció. La demografia catalana és dèbil. Les contínues 

epidèmies, guerres i crisis han delmat la població. Les constitucions 

medievals asseguren, però, les llibertats dels catalans, que al principi del 

segle XVI són un dels pobles més lliures d’Europa. Tot i les pressions 

centralistes, Catalunya manté la identitat estatal pròpia a l’època dels Àustria, 

uns monarques, amos de mig món, acostumats a governar sense limitacions, 

que s’han de desplaçar regularment a Catalunya, celebrar-hi corts i jurar les 

Constitucions que garanteixen les llibertats dels catalans. 

Carles de Gant, el nét dels Reis Catòlics, un noiet que no té encara els vint 

anys, es troba amb una fabulosa herència: mig món li cau al damunt. Del seu 

pare, Felip el Formós, hereta els Països Baixos, Flandes, l’Artois, Luxemburg i 

el Franc-Comtat. Del seu avi matern, Ferran II, rep Aragó, Catalunya, València, 

Mallorca, Nàpols, Sicília, Sardenya i les fortaleses aragoneses d’Orà, Bugia i 
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Trípoli. De la seva àvia materna, Isabel de Castella, obté Castella amb Navarra 

i Granada, i també les Índies. A la mort del seu avi patern, Maximilià (1519), es 

converteix en arxiduc d’Àustria, Estíria i el Tirol; aquests dominis, però, els 

cedeix al seu germà Ferran. Finalment, el 1519, per acabar d’arrodonir-ho, és 

escollit emperador d’Alemanya. Carles és reconegut com a comte de Barcelona 

en les Corts catalanes celebrades en 1519-1520. 

Carles troba problemes pertot arreu. Els castellans volen mantenir llibertats i 

privilegis i això provoca la insurrecció de les Comunitats de Castella. Els 

comuners, però, són derrotats a la batalla de Villalar, el 1521. A València i 

Mallorca esclata una gran revolta social, les Germanies, que també són 

sufocades, amb un bany de sang, el 1523. Carles sobreviu als primers 

problemes i aviat pot comptar amb els inesperats recursos americans. La 

conquesta de Mèxic (1521), finalment, mostra la gran riquesa del Nou Món: 

flotes carregades amb metalls preciosos aviat arriben a Sevilla 

sistemàticament. 

Felip II, fill de l’emperador Carles, hereta els territoris mediterranis i atlàntics de 

l’Imperi i, a més a més, hi annexiona Portugal i les seves possessions 

africanes, asiàtiques i americanes (1580). Ell i els seus successors governen 

aquest ampli espai des de Castella. Durant la segona meitat del segle XVI i la 

primera meitat del XVII la dinastia dels Àustria, que disposa dels enormes 

recursos del tresor americà, controla un gran imperi i domina bona part 

d'Europa i el món.  

Els catalans en formen part, però el mediterraní ja no es ni l'objecte ni el 

subjecte de la història. L'Atlàntic i les riqueses americanes prenen ara tot el 

protagonisme. Tanmateix Castella es reserva el control i explotació de les 

colonies americanes. Els catalans impossibilitats de comerciar amb Amèrica, 

ho fan indirectament a través dels mercats de Medina del Campo, Sevilla i 

Lisboa. Amb els Àustria, Catalunya manté l’estat sorgit de l’època medieval. 

Les Corts, tot i que son convocades cada cop amb menys freqüència pels 

monarques, són l’única institució que pot elaborar Constitucions i aprovar 

impostos. La Generalitat i els consells municipals amplien les seves funcions, 

que s’estenen àmpliament en els referents fiscals. Tanmateix, el rei, abans 

físicament i culturalment tan proper, s’ha tornat en un bé foraster, estrany i 

escàs. L’absentisme dels monarques es cobreix amb el lloctinent o virrei. Les 

tensions entre la tendència absolutista dels reis i dels seus funcionaris i la 

pressió renovadora del corrent constitucionalista català, que al capdavall vol 

aprofundir en les llibertats medievals, originen un fort debat jurídic, que 

degenera en enfrontament polític i finalment en confrontació armada a partir del 

1640. La pugna entre poder reial disposat a desdibuixar les llibertats catalanes i 

els poders autòctons impedeix al capdavall el desenvolupament legislatiu, tot 

provocant conflictes institucionals endèmics. 

Les famílies més poderoses de la noblesa catalana s’assimilen, a través d’una 

política de matrimonis, amb els grandes d’Espanya i s’integren en les 
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estructures cortesanes. Aixoplugats en el poder de la Corona, experimenten un 

procés vertiginós de castellanització política i cultural. L’Església segueix un 

procés paral·lel. Els bisbes, nomenats pel rei, sovint són castellans; els 

monestirs més importants es vinculen a la província espanyola del seu orde i 

són ocupats per monjos espanyols. La petita noblesa catalana no disposa 

d’alternatives: no pot fer carrera política ni militar, la cort és llunyana i 

inabastable, i l’aventura americana tampoc no és una empresa al seu abast. 

Els hereus de la petita noblesa tracten de conservar privilegis i propietats, tot i 

el risc de provocar el conflicte social; els germans menors intenten ocupar 

càrrecs intermedis dins l’Església, però sovint estan mancats d’expectatives de 

futur. La falta de sortides per a la petita noblesa i la seva tenacitat per mantenir 

un cert poder provoquen el bandolerisme i tensions endèmiques amb la 

pagesia. 

Molts ciutadans honrats aconsegueixen l’ennobliment, a través del matrimoni o 

per concessió reial. Finalment la noblesa és admesa al govern municipal, del 

qual ha estat marginada durant el període medieval. Els mercaders també 

estan en davallada: controlen un tràfec comercial més reduït que en èpoques 

medievals i el seu poder econòmic relatiu disminueix. La irrupció turca a la 

Mediterrània i el desplaçament del protagonisme de la història cap a l’eix 

atlàntic provoquen l’esclerosi dels mercats mediterranis. 

La societat catalana en general, i la urbana en particular, està estrictament 

ordenada per estaments i molt reglamentada. Els gremis, que apleguen els 

oficis menestrals, augmenten els privilegis. Fins i tot els captaires s’agrupen en 

organitzacions fortament codificades, com ara la Confraria del Sant Esperit, de 

Barcelona, que aplega cecs, coixos i mancos. La major part de la població viu 

al camp i del camp. Al si de la pagesia s’inicia un procés de diferenciació social. 

Els pagesos grassos, hereus d’aquells que s’havien vist beneficiats per la 

revolució remença i per la Sentència Arbitral de Guadalupe, consoliden llur 

posició i basteixen grans masies. Alhora sorgeix una important massa de 

camperols,cabalers, pagesos empobrits, immigrats occitans, que constitueix 

una mena de proletariat inestable de parcers, jornalers o segadors. Immigració 

occitana esdevé el fenòmen migratori més important del moment. Els conflictes 

entre les corones de França i Espanya son constant, tot i així la misèria, i els 

conflictes que es desfermen per raons de religió, fa que milers de persones 

provinents d'Occitania busquin un futur a Catalunya. En algunes ciutats 

catalanes el percentatge d'immigrants occitans arriba a ser superior al 10%. La 

incorporació al país d'aquests grans contingents esdevé poc problemàtica, tot i 

les freqüents guerres amb França, i la possibilitat d'expansió del protestantisme 

hugonot que representen els nouvinguts. 

 

BANDOLERS, PIRATES I CORSARIS 

La pràctica de la violència és usual i freqüent a la Catalunya moderna. Sovint 

els conflictes privats es resolen per la via de les armes. La debilitat estructural 
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de l’estat català, amb dificultats per fer respectar el dret públic, explica les 

tendències cap a solucions expeditives. Dos fenòmens cobren importància: el 

bandolerisme i el cors. La proliferació d’escamots de bandolers és una 

conseqüència de la crisi social i política de Catalunya. Revenges, crims, 

segrests, xantatges, atemptats i petites guerres proliferen en una societat 

impregnada per les bandositats. El cors creix a l’escalf de la lluita entre els 

diversos estats mediterranis, i notablement entre l’imperi otomà i els regnes 

hispànics. Alhora estols procedents de les costes del nord d’Àfrica ataquen les 

costes catalanes amb virulència; són pirates i corsaris que actuen al servei del 

poder otomà. Alhora catalans i mallorquins responen amb corsaris que també 

porten el terror a les costes contràries. 

Usualment les colles bandoleres estan formades per desenes d’homes armats. 

La majoria dels seus membres provenen de sectors populars. Moltes quadrilles 

actuen sota les ordres directes de nobles que els contracten i els ofereixen 

refugi. Jaume Masferrer, Antoni Roca, Barbeta, Tocason, Perot Rocaguinarda i 

Joan Sala «Serrallonga» són alguns bandolers famosos. El seu comportament 

amb les víctimes acostuma a ser cruel. Per les dimensions del fenomen i per la 

presència d’una xarxa de col·laboradors que travessa tots els sectors socials, el 

bandolerisme transcendeix l’àmbit de la delinqüència i es converteix en un gran 

problema polític. Alguns nobles, a banda dels seus afers, es dediquen al 

bandolerisme, i el seu exemple contagia gent de la més diversa procedència 

social. 

Es configuren bàndols complexos, de nyerros i de cadells (o de canamunts i de 

canavalls, a Mallorca), que actuen com a delinqüents a través de xarxes de 

relacions. Les seves activitats abasten pràcticament tots els àmbits i estaments 

de la societat. Corrupció de jutges i administració, creació de bandes 

d’assassins a sou, pressions directes o indirectes sobre qualsevol persona, etc. 

Catalunya es converteix en un país en armes on l’autodefensa, legitimada per 

les Constitucions, es fa present i evident en les manifestacions més diverses, 

des de l’ostentació usual d’armes fins a la fortificació de masies. 

A més del robatori o el lloguer de serveis per solucionar rivalitats (mitjançant 

incendis, assalts, assassinats, etc.), també paren atenció especial als carros de 

la moneda del rei d’Espanya. La plata americana que arriba a Sevilla sovint és 

transportada, a partir de la revolta dels Països Baixos, mitjançant combois 

terrestres fins a Barcelona, on l’embarquen cap a Gènova i d’allí pel «camí 

espanyol» travessant els Alps cap als Països Baixos. La captura del carro de la 

moneda esdevé una aspiració per a les quadrilles de  bandolers. 

Les bandositats i les lluites entre faccions paralitzen Catalunya. Les 

comunicacions i el comerç intern resulten perillosos o inviables. Els virreis 

intenten posar ordre, però han de superar moltes traves, tant perquè hi ha 

moltes baronies on no poden exercir la jurisdicció, com perquè a vegades la mà 

de les bandositats arriba fins a la mateixa administració reial, i sobretot perquè 

els poders catalans no estan disposats a admetre actuacions dels virreis que 
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contravinguin els furs. La repressió contra els bandolers, protagonitzada sovint 

per les tropes reials, s’estén finalment a tots aquells que són considerats 

col·laboradors i inclou pràctiques tals com la crema de boscos i 

l’enderrocament de cases i castells. Els bandolers condemnats són sotmesos a 

execucions cruels. El cadàver de Serrallonga és esquarterat i el cap és penjat 

d’una gàbia en un portal de la muralla de Barcelona. En alguns casos la 

repressió es combina amb el perdó i es promulguen indults a canvi de servir en 

els exèrcits de Nàpols o Flandes; sembla que aquesta va ser, precisament, la 

destinació de Perot Rocaguinarda. 

La pirateria barbaresca és un altre dels flagells que s’abat sobre Catalunya i 

Balears. La irrupció dels turcs al nord d’Àfrica enceta una nova etapa 

d’enfrontament a la Mediterrània, tot i que els contactes comercials no 

desapareixen del tot. Les costes catalanes sovint són sorpreses per les visites 

desagradables de pirates i corsaris. La pressió resulta tan forta que les 

autoritats catalanes s’arriben a plantejar l’evacuació de Menorca, després dels 

saqueigs de Maó (1535) i Ciutadella (1558). Les costes del Principat s’eriçonen 

amb torres de vigilància i defensa. Les viles construeixen torres de guaita i 

muralles defensives, que generen una complexa xarxa d’autodefensa; moltes 

masies basteixen les anomenades torres de moros annexes a l’edifici principal.  

La pirateria i el cors, però, no són el mateix. La pirateria és un afer de 

delinqüència privada; el cors disposa del suport d’un estat. Ambdós actuen de 

manera similar: capturen naus mar endins i fan incursions ràpides a la costa. El 

seu mòbil és el botí: béns o persones, que són segrestades. Durant els segles 

XVI i XVII sovintegen els atacs corsaris provinents del Magreb o de l’Imperi 

otomà. Moltes viles són saquejades i el comerç és interromput sovint. Els 

catalans organitzen, en algunes ocasions, el seu propi cors. Les Drassanes de 

Barcelona multipliquen la producció de galeres a la segona meitat del segle 

XVI. Per vigilar la costa, la Generalitat disposa de galeres pròpies, com per 

exemple la «Sant Jordi». 

L’avenç turc és imparable als Balcans i al nord d’Àfrica i alhora les seves naus 

senyoregen la Mediterrània. Els cavallers de l’Orde de l’Hospital, entre els quals 

hi ha una nodrida presència catalana, perden l’illa de Rodes el 1522. Malta, 

defensada també pels hospitalers, entre els quals també hi ha molts catalans i 

aragonesos, és atacada el 1565. 

La batalla de Lepant es produeix al golf del mateix nom el 7 d’octubre de 1571. 

Enfronta l’estol de la Lliga Santa (formada per la Monarquia hispànica, el Papat 

i la República de Venècia), compost per 280 vaixells, i l’estol otomà, i se salda 

amb una rotunda victòria de la coalició cristiana. Hi participa un alt nombre de 

catalans, entre els quals Lluís de Requesens, lloctinent de l’armada, l’autèntic 

dirigent de l’estol cristià. Tot i que la victòria de Lepant frena l’expansió turca, 

no s’aconsegueix capgirar la correlació de forces a la Mediterrània. 

 

LA FI DELS MORISCS  
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La Reforma reliogiosa iniciada per Luter genera reaccions en el món cristià. La 

Contrareforma és el moviment de reforma catòlica suscitat a partir del Concili 

de Trento (1545-1563) i representa la resposta del món catòlic envers la 

dissensió protestant. En aquest concili, l’Església redefineix els seus dogmes, 

fortament qüestionats pels corrents protestants, i proposa una nova moralitat. 

Als regnes hispànics, la Contrareforma és impulsada i imposada per Felip II, 

amb un evident integrisme que atia els enfrontaments i les guerres de religió. 

El fanatisme religiós hispànic continua acarnissant-se contra jueus conversos, 

moriscs, bruixes, etc. Les persecucions religioses també proliferen a França. 

Les pràctiques genocides contra els hugonots provoquen la multiplicació dels 

corrents migratoris occitans vers Catalunya.  

Les noves directrius de l’Església són difoses a Catalunya a través de la creació 

de nous seminaris. S’exigeix als eclesiàstics un comportament entregat, militant 

i d’exemplificació moralitzant. La pretensió de formar un clergat totalment 

disciplinat topa amb fortes resistències, especialment en alguns monestirs i 

capítols de canonges. Tot i que a Catalunya no es registren nuclis protestants, 

la seva situació fronterera amb els hugonots occitans és considerada un perill 

per Felip II. S’extrema la repressió contra qualsevol conducta o opinió 

considerada heterodoxa. La prohibició d’estudiar a l’estranger, la censura de 

llibres i l’atorgament de prerrogatives a la Inquisició són algunes de les 

mesures impulsades per fer front a la dissidència religiosa. Aquestes mesures 

impacten en terreny abonat, sobretot en el camp català que comptava amb una 

pagesia caracteritzada per la religiositat. L’hegemonia ideològica del 

cristianisme catòlic a Catalunya és total.  

El 1610 són expulsats els moriscs de Catalunya. L’expulsió afecta més de 

4.000 persones. Un any abans més de 130.000 moriscs havien estat foragitats 

del País Valencià. Els moriscos o tagarís són una comunitat poc nombrosa al 

Principat, concentrada a les àrees del Segre i de l’Ebre, on sí que és 

significativa. Són descendents de l’antiga població andalusina que s’havia 

mantingut en un entorn cultural islàmic. Treballen les terres de nobles i 

institucions eclesiàstiques. Tot i que han estat batejats  i que  formalment són 

cristians, molts d’ells segueixen fidels a l’Islam i mantenen costums. La 

intransigència religiosa i el traumàtic perill turc els fa sospitosos, sobretot pel 

temor de les autoritats que els moriscos col·laborin en una eventual revolta, 

com la de les Alpujarras, o una invasió otomana. Són expulsats cap a terres de 

Barbaria a través del port dels Alfacs. Al País Valencià, la mesura suposa un 

autèntic desastre demogràfic i econòmic, atès que la població morisca és molt 

nombrosa i la seva marxa implica l’ensorrament de l’agricultura.  

La intransigència ignorant tampoc no s’atura davant de pràctiques ancestrals. 

Entre 1618 i 1622, alguns tribunals locals organitzen una important cacera de 

bruixes que en bona part serveix de prova d’autoritat d’aquests tribunals. En un 

context d’ofec moral i de rivalitats i gelosies, qualsevol pot ésser acusat de 

bruixeria per les raons més inversemblants. Més de cinc-centes víctimes, 
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majoritàriament dones humils, sanadores o practicants de la medicina 

tradicional, són penjades a la forca, acusades de tenir tractes amb el diable, de 

destruir collites i d’encantar o matar persones i animals. Les encausades no 

disposen de les garanties judicials mínimes. Als processos, la tortura és el mitjà 

usual per aconseguir la confessió. El turment obliga a confessar els delictes 

més fantàstics a persones que en poques ocasions passen de les pràctiques 

remeieres, màgiques o supersticioses tradicionals. La cacera de bruixes afecta 

la major part d’Europa Occidental durant el segle XVII. A Catalunya, els 

processos es realitzen contra el parer de la Inquisició i d’una bona part de la 

jerarquia eclesiàstica. 

Pel que fa a l'expressió artística d'aquest període l’estètica renaixentista dóna 

pas al Barroc, caracteritzat per un llenguatge més tenebrista i, alhora, 

grandiloqüent i exuberant. En aquest marc, la pressió cultural de Castella 

sobre Catalunya guanya en profunditat. Catalunya no repeteix l’eclosió del 

gòtic, però sí que genera importants manifestacions renaixentistes i barroques, 

Entre les figures principals del renaixement català cal esmentar l’arquitecte 

Pere Blai, autor de la façana del Palau de la Generalitat, i l’escultor Damià 

Forment, que elabora el retaule major de Poblet. L’art barroc, més popular, és 

present a la majoria de viles i ciutats de Catalunya; esglésies, capelles, 

capelletes, retaules... mostren l’exuberància barroca i la impressionant 

religiositat popular. Entre els pintors, sobresurt Francesc Ribalta, solsoní 

establert a València, mestre de la tècnica del tenebrisme. La popularització de 

la impremta, l’absència de mecenes i el fort influx de la literatura castellana del 

Siglo de Oro expliquen, en part, l’escàs pes de la producció literària catalana. 

Tanmateix, s’editen obres importants en camps com ara la història, la 

pedagogia, la tècnica i el dret, i els clàssics medievals són divulgats a través de 

la impremta. 

 

LA GUERRA DE SEPARACIÓ 

Les tensions entre la Monarquia espanyola i la francesa col·loquen Catalunya 

en una posició difícil. De fet, Catalunya és un petit estat situat entre ambdós 

poders i un dels pocs espais físics on poden enfrontar-se militarment. Els 

catalans, protegits per les seves Constitucions, únicament estan obligats a 

prendre les armes per defensar el país i es neguen a participar en les guerres 

de la Monarquia hispana. La presència i els abusos dels terços espanyols són 

l’espurna que provoca un conflicte social i polític latent. Felip IV deixa el 

govern a mans del seu conseller, el comte-duc d'Olivares que aspira a la 

castellanització política de la península; és a dir, a liquidar les llibertats dels 

estats independents i a sotmetre els seus súbdits a la voluntat reial, tal com 

s’havia fet amb els castellans. Les pràctiques d’Olivares provoquen diverses 

revoltes que debiliten Espanya, precisament quan està empantanegada en la 

Guerra dels Trenta Anys. 

Biscaia s’amotina el 1630, Catalunya i Portugal el 1640, Andalusia el 1641 i 
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Aragó i Navarra el 1646. Totes les revoltes són sufocades, a excepció de la de 

Portugal, que triomfa. Reduir Catalunya, però, costa als espanyols una llarga i 

gravosa guerra. La revolta de Catalunya té els antecedents immediats en les 

seqüeles de la guerra amb França. Felip IV fa la guerra contra França des del 

1635, i un dels llocs des d’on pot atacar és, lògicament, la frontera catalana. 

Olivares fa entrar els tercios, o tropes del rei, a Catalunya. Primerament, els 

catalans es mantenen al marge de la guerra, ja que, segons les Constitucions, 

el rei únicament els pot exigir participació si Catalunya és atacada. Però quan 

la contraofensiva francesa comença a ocupar el país, els catalans s’hi han de 

comprometre. 

El 20 de juny de 1639 els francesos ocupen el castell de Salses sense que les 

tropes reials els oposin resistència, actitud que és vista pels catalans com una 

traïció. La Generalitat mobilitza un exèrcit del país que, sacrificant milers de 

soldats, expulsa als francesos de la fortalesa. Els terços, però, defensen amb 

poc coratge allò que els catalans han aconseguit amb gran sacrifici, i Salses 

torna a caure en mans dels francesos, i això fa créixer la sensació de traïció. 

Contràriament a Olivares no li semblen suficients els esforços de guerra dels 

catalans. Per acabar d’enterbolir la situació, els terços han d’allotjar-se a 

Catalunya durant l’hivern, mentre no hi ha activitat bèl·lica. La soldadesca, que 

cobra del rei tard i poc, es dedica al pillatge i abusa de la pagesia; això provoca 

enfrontaments entre pagesos i soldats, topades que al capdavall preparen la 

revolució pagesa. Quan els soldats profanen i cremen l’església de Riudarenes, 

el conflicte pren endemés una dimensió religiosa, ja que l’ofensa és massa 

forta per a una pagesia extremadament devota.  

Les malfiances entre les autoritats catalanes i la cort van en augment. Els actes 

de repressió indiscriminada i les topades entre pagesos armats i soldats són 

cada cop més freqüents. Els camperols entren a viles i ciutats, on disposen del 

suport del poble menut, i provoquen avalots. El comte-duc Olivares ordena 

l’empresonament de dos consellers de Barcelona i del diputat militar de la 

Generalitat Francesc de Tamarit. Tots ells són alliberats, juntament amb els 

altres presos, per dos mil camperols armats que entren a Barcelona el 22 de 

maig. 

La tensió social i política va en augment a tot Catalunya, en un context on es 

preveu una mala collita. Grups de jornalers es concentren davant Barcelona per 

llogar-se en les feines de la sega. El 7 de juny de 1640 un petit incident, en què 

un segador resulta ferit, és el detonant de la revolta. Centenars de segadors 

entren a la ciutat i es concentren davant la casa del virrei, comte de Santa 

Coloma; després saquegen diverses cases de nobles i funcionaris reials. A 

primera hora de la tarda s’estén la falsa notícia de la mort d’un conseller. Això 

avalota el conjunt de la ciutat. Uns tres mil homes assalten les Drassanes, on 

s’ha refugiat el virrei, confiat en la solidesa de la fortificació. Davant el perill 

imminent, el comte de Santa Coloma intenta fugir i embarcar en una de les 

galeres ancorades vora les Drassanes. Descobert i encalçat, és mort pels 
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segadors al peu de Montjuïc. Els revoltats s’emparen de la ciutat durant tres 

dies, davant la passivitat o la impotència de consellers i diputats. La revolta 

s’estén ràpidament a altres indrets de Catalunya: Tortosa, Mataró, Vic, Girona... 

El Corpus de Sang és el punt culminant de la revolució popular i el preludi de la 

revolució política.  

Durant l’estiu i la tardor de 1640 comença l’anomenada Guerra de Separació. 

La Generalitat, presidida per Pau Claris, enquadra políticament la revolta social. 

La ruptura amb la Monarquia hispànica esdevé inevitable. Felip IV i Olivares 

demanen responsabilitats i alhora planegen la invasió i l’abolició de les 

Constitucions. Mentrestant, la Generalitat busca el suport de França. El 7 de 

setembre se signa el Pacte de Ceret: Lluís XIII de França es compromet a 

donar ajut militar a Catalunya, que s’ha de configurar com a república lliure sota 

protecció del monarca francès. Pau Claris convoca una Junta de Braços que 

legitima la ruptura amb la Monarquia hispànica. La invasió espanyola s’inicia 

per Tortosa el 23 de novembre. El 21 de gener de 1641 les tropes castellanes 

ja són a Martorell. El 23 de gener, la Junta de Braços, amb les tropes 

castellanes arribant a Barcelona, abandona la via republicana i proclama Lluís 

XIII comte de Barcelona (Lluís I). 

El 26 de gener de 1641, té lloc la batalla de Montjuïc. Les tropes castellanes 

acampades a l’entorn de Barcelona inicien l’atac contra la ciutat. La primera 

envestida es dirigeix contra Montjuïc, precàriament fortificat pels barcelonins. 

Contra tot pronòstic, les forces catalanes amb el suport de contingents 

francesos rebutgen l’atac. Els catalans passen a l’ofensiva i els terços reculen 

Montjuïc avall. El pànic s’apodera de l’exèrcit castellà, que retrocedeix en 

desbandada. S’esvaeix el somni de Felip IV d’aniquilar ràpidament Catalunya. 

Els supervivents amb penes i treballs es fan enrere fins a Tortosa, i deixen gran 

quantitat d’armes i bagatges en mans dels catalans.  

Pau Claris mor un mes després de la victòria. Els francesos envien tropes i els 

fronts s’estabilitzen. Catalunya es converteix en un front més de la Guerra dels 

Trenta Anys. La llarga guerra resulta desastrosa. Els lloctinents francesos 

vulneren sovint les Constitucions, amb allotjaments, impostos i reclutaments 

il·legals. França no paga les seves tropes o les paga tard, i els abusos i 

excessos de la soldadesca es generalitzen. Les tensions en el camp català 

esdevenen explosives. El jurament de les Constitucions per part de Felip IV, a 

Lleida (1644), fa augmentar el nombre de partidaris del retorn a la Monarquia 

hispànica. La irrupció de la pesta, el 1650, delma el país. L’octubre de 1652, 

després de dotze mesos de setge, Barcelona capitula. La lluita, però, continua 

a la zona nord del Principat fins que el 7 de novembre de 1659, francesos i 

espanyols signen el Tractat dels Pirineus, que concedeix a França el comtat de 

Rosselló i l’alta Cerdanya. Les autoritats catalanes es neguen a acceptar-lo. El 

poder de França en les terres catalanes que ha obtingut es fa ben palès: les 

institucions catalanes són abolides el 1660 i l’ús públic de la llengua és prohibit 

el 1700. 
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Al llarg del darrer terç del segle XVII Catalunya continua patint les guerres entre 

Espanya i França i una gran conflictivitat al camp. La conflictivitat permanent 

estimula la creació de milícies i companyies de miquelets que es lloguen per 

lluitar en les guerres de frontera. Noves revoltes pageses es produeixen al 

camp, com ara la dels Gorretes o Barretines. El 1688 els pagesos formen un 

exèrcit popular i avancen decididament contra Barcelona. Però no es 

repeteixen els fets del 1640; el virrei, aquesta vegada amb el suport de la 

noblesa i de la burgesia urbana, fa retrocedir els revolucionaris. 

Al Conflent i al Vallespir esclata la revolta dels Angelets de la Terra, el 1666, 

contra les noves autoritats franceses, que graven la pagesia amb nous 

impostos, especialment sobre la sal. Els pagesos formen un exèrcit 

d’alliberament nacional i social, dirigit pel patriota Josep de la Trinxeria. Els 

insurrectes ocupen Arles i Ceret, però són finalment derrotats per l’exèrcit 

francès. 

A tot això, els espanyols reprenen la guerra amb França el 1667. A partir del 

1688 els combats es generalitzen, les tropes franceses entren al Principat i 

ocupen bona part de la Catalunya Vella. El 1697 el mariscal Vendôme assetja 

Barcelona i la pren. Lluís XIV (Lluís II) reclama llavors els seus drets sobre 

Catalunya i Vendôme, com a lloctinent a Catalunya, jura, en nom del rei, les 

Constitucions catalanes. Sembla que definitivament Catalunya queda vinculada 

a la Monarquia francesa. Però el mateix any 1697 se signa el Tractat de 

Rijswijk, pel qual Lluís XIV renuncia a Catalunya com a troc de contrapartides 

territorials i polítiques. Probablement la retirada francesa es produeix a canvi 

d’un compromís secret que propicia la candidatura dels Borbó a la successió de 

la Corona espanyola. 

 

LA GUERRA DE SUCCESIÓ I L’ONZE DE SETEMBRE 

La Guerra dels Segadors és desastrosa per a Catalunya. A la desfeta humana 

i econòmica se suma la pèrdua territorial dels comtats del Rosselló i 

Cerdanya. Tanmateix, l’ordenament institucional que garanteix l’autogovern 

es manté al Principat. La Monarquia dels Habsburg respecta les llibertats 

catalanes tot i que ara les ingerències reials són més fortes. Les guerres de 

frontera amb França son endèmiques, però malgrat el clima bèl·lic 

predominant, al darrer terç del segle XVII Catalunya viu un període d’expansió 

agrària i comercial. El país es recompon ràpidament, l’agricultura es 

desenvolupa de manera extraordinària i s’estén, imparable, la producció de vins 

i aiguardents en resposta a les demandes de països europeus com Anglaterra i 

Holanda. Les manufactures de les ciutats també creixen. El ram de guerra 

demanda més i més productes, i els artesans no poden satisfer els concursos 

de subministres de la monarquía. Sorgeixen llavors burgesos capitalistes que, 

superant les dinàmiques gremials, apleguen operaris que a canvi d'un sou 

treballen en fàbriques. La burgesia proto-industrial comença a emergir en un 

país avançat política i econòmicament. I aquest dinamisme es projecta, també 
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cap a l'exterior, així els catalans són autoritzats a noliejar uns quants vaixells 

per comerciar amb Amèrica. Mentrestant, a Barcelona s’organitza una Junta 

General de Comerç (1684) i la Junta de Comerç de Barcelona (1692). Narcís 

Feliu de la Penya, un dels grans impulsors del redreçament econòmic català, 

lluita per promoure la indústria i la creació de companyies de comerç per 

accions a l’estil holandès. 

Carles II el darrer monarca de la casa d’Àustria i mor sense descendència el 

1700. Dos aspirants es disputen la Corona: l’arxiduc Carles d’Àustria, fill segon 

de l’emperador Leopold d’Àustria; i Felip de Borbó, duc d’Anjou, nét de Lluís 

XIV de França. Totes les potències europees estan a l’expectativa, ja que tant 

si hereta l’un com si ho fa l’altre, la solució pot significar que França o Àustria 

sumin als seus territoris els de la Corona espanyola. França o Àustria poden 

convertir-se en potències supremes i hegemòniques. Carles II, just abans de la 

seva mort, fa i refà el testament diverses vegades. Al final opta per deixar la 

Corona a Felip, cal suposar que sota pressió de la noblesa espanyola. Aquesta 

decisió fa imminent la guerra mundial. Però el conflicte es quelcom més que 

una disputa territorial, dos projectes per la humaniotat estan en joc. Lluís XIV 

aspira a l'absolutisme universal, a ser monarca despòtic del món, sense 

compartir poder amb ningú. Davant d'ell s'alcen les potencies industrioses, 

constitucionals i proto-liberals: Anglaterra i Holanda, i també la monarquia 

benvolent dels Habsburg. Catalunya, al capdavall una potencia constitucional i 

mercantil, en bona part vinculada econòmicament als mercats anglesos i 

holandesos, acabarà  fent balançada en favor dels aliats. 

Felip arriba a Madrid el 1701 i és proclamat rei. Posteriorment es fa reconèixer 

en els estats de la Corona d’Aragó. Felip convoca Corts a Catalunya, jura les 

Constitucions i és proclamat comte de Barcelona. 

La guerra és, però, imparable. Es forma la Gran Aliança de la Haia, que aplega 

les potències partidàries del manteniment dels Habsburg a les corones de 

Castella i Aragó. Anglaterra, Portugal, Àustria, Holanda, Prússia, Hannover i 

Savoia, tement que França i Espanya restin a mans d’un mateix rei si mor Lluís 

XIV, declaren la guerra al Borbó de França i al d’Espanya, tot proclamant els 

drets de l’arxiduc Carles a la successió. 

La Guerra de Successió és, d’antuvi, un conflicte internacional, que té també 

una dimensió peninsular. En línies generals, Castella opta pels Borbó i 

Catalunya, València i Aragó prenen part pels Àustria.  

Tot i que Felip V reuneix Corts i jura les Constitucions, a Catalunya s’estén un 

important corrent de simpatia cap a l’arxiduc Carles, alimentat per l’actitud del 

virrei Velasco, poc respectuosa amb la tradició constitucional catalana. El juny 

de 1705 representants de l’oposició clandestina catalana signen amb 

diplomàtics anglesos el Pacte de Gènova, que obliga totes dues parts a la lluita 

contra de Felip V. La Monarquia anglesa es compromet a garantir que en cap 

cas Catalunya no perdrà les seves constitucions. Tot seguit València es revolta 

en nom de l’Arxiduc, i també Catalunya. El novembre del 1705 un estol aliat i 
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voluntaris austriacistes ocupen Barcelona, on l’arxiduc Carles és proclamat rei i 

decideix establir la seva cort a la ciutat. Tots els estats de la Corona d’Aragó 

fan pinya en favor de l’austríac. Des d’aleshores, la Guerra de Successió 

esdevé també una guerra interestatal i civil a la península. La guerra, que és 

llarga, als fronts europeus l’estant guanyant els aliats, i en diferents ocasions (el 

1706 i el 1710), també a la Península, on les forces de l’Arxiduc arriben a 

ocupar fugaçment Madrid, però se n’han de retirar. El 1707 el País Valencià 

cau a mans de Felip V després de la batalla d’Almansa. València i d’Aragó 

perden els seus furs. El 1710 després de les batalles Brihuega i Villaviciosa els 

austriacistes s'han de retirar. Únicament Catalunya resta en poder de l’Arxiduc. 

El 17 d’abril de 1711 mor sense descendència l’emperador d’Àustria, Josep I, i 

és succeït pel seu germà, justament l’arxiduc Carles. A partir d’aquest moment 

els aliats comencen a repensar la situació, ja que el triomf de l’Arxiduc a la 

península Ibèrica pot representar una hegemonia massa poderosa dels Àustria. 

El 1713 els bel·ligerants, llevat d'Austria, es reuneixen a Utrecht i pacten la pau. 

Felip és reconegut com a rei d’Espanya i de les colònies americanes, amb el 

compromís de renunciar a la corona de França i a canvi de cedir territoris i de 

compartir el comerç amb Amèrica. Nàpols, Milà i els Països Baixos espanyols 

passen a Àustria, Sicília a Savoia, les fortaleses de Bèlgica a mans holandeses, 

i Gibraltar i Menorca a la Gran Bretanya. 

El juliol de 1713 Catalunya, l’únic territori peninsular que resisteix, és traïda i 

abandonada a la violència del Borbó. Els catalans decideixen continuar sols la 

lluita amb el convenciment que la victòria militar es possible i a l’espera que la 

situació internacional giri en favor seu. Felip Vé es successivament derrotat fins 

que a la primavera de 1714, Lluis XIX, preocupat envia un ingent exèrcit 

comandat pel Duc de Berwick per tal de sotmetre definitivament els catalans. 

Més de 30.000 soldats espanyols i francesos assetgen Barcelona des de mitjan 

1713. El setge es perllonga un any. Els continuats bombardeigs causen una 

gran quantitat de baixes entre la població civil i obren esvorancs a les muralles.  

La matinada de l’11 de setembre de 1714, l’exèrcit borbònic llença l’atac 

definitiu sobre la ciutat, tot enfilant-se pels enderrocs de les muralles. Les 

tropes catalanes resisteixen amb èxit sota el comandament d’Antoni de 

Villarroel. Rafael de Casanova, conseller en cap de la ciutat, fidel a la decisió 

majoritària de resistir, tot i que personalment és partidari de pactar la 

capitulació, aplega tropes i llença un darrer contraatac amb la bandera de 

Santa Eulàlia al capdavant. La violència dels combats fa dubtar Berwick, que 

no veu clara una victòria que pot ser massa costosa. El Duc,  tot i tenir ordres 

explícites de destruir i saquejar la ciutat accepta el parlament dels catalans. La 

resistència a ultrança salva Barcelona del saqueig, Berwick accepta la rendició i 

es compromet a respectar la ciutat. Cap a les tres de la tarda, els catalans 

demanen  treva i el dia 12 capitulen. El 13 de setembre els soldats borbònics 

entren a la ciutat, però en tot moment son respectades vides i hisendes dels 

catalans. Amb la presa de Barcelona i la capitulació del castell de Cardona 
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s’acaba la Guerra de Successió a la península, s’extingeix la sobirania de 

Catalunya i deixa d’existir l’estat català. Les Constitucions i l’ordenament 

institucional-jurídic català són derogats. Les armes són requisades. Comença 

una duríssima repressió contra els opositors a Felip V. L’exèrcit borbònic fa 

enderrocar part del barri de la Ribera, de Barcelona, per construir una fortalesa 

gegantina. La Ciutadella i el castell de Montjuïc asseguren la submissió de la 

ciutat rebel. Es confecciona un cadastre detallat que permet una política fiscal 

d’espoliació organitzada. El règim d’ocupació militar és confirmat pel Decret de 

Nova Planta (1716). El nou govern s’estructura a partir d’un capità general, que 

ostenta tot el poder civil i militar i presideix l’Audiència. Totes les institucions 

municipals, de caire representatiu, són abolides i el govern local és encarregat 

a alcaldes i regidors nomenats pel rei o pel capità general. 

 

AGRICULTURA, MANUFACTUR I COMERÇ 

Tot i el context de postguerra, i de barbàrie absolutista, la societat catalana 

aferma durant el segle XVIII les bases del creixement econòmic. 

L’especialització agrària de les comarques litorals i prelitorals, en favor de la 

vinya, i el desenvolupament de les indústries tradicionals, i del ram de guerra, 

i de la indústria cotonera, en una segona fase, permeten la consolidació d’una 

economia d’exportació. L’establiment de contactes comercials amb Amèrica 

esperona encara més l’economia catalana. La demografia del Principat 

augmenta espectacularment al llarg del segle XVIII. Ciutats com Reus, 

Vilanova i Mataró es converteixen en nous grans centres d’exportació i 

manufactura. La marina catalana es reorganitza i esdevé una peça cabdal en 

el rellançament econòmic. Catalunya fa un important salt qualitatiu, tot i el 

règim d’ocupació reblat pel Decret de Nova Planta.  

El creixement econòmic del segle XVIII es produeix malgrat el règim 

absolutista. Molts càrrecs superiors de govern són a mans de castellans, que 

no tenen cap connexió amb la realitat social catalana i que, en general, 

compten amb poca qualificació tècnica. Els catalans que han donat suport als 

Borbó, anomenats popularment botiflers, són recompensats amb càrrecs com 

per exemple els de corregidor, alcalde i regidor. Les noves autoritats 

borbòniques confien aviat als seus partidaris la repressió contra els 

austriacistes o contra les unitats catalanes vingudes de França.  Els Mossos 

d’Esquadra són reorganitzats pel sotsbatlle de Valls Pere Anton Veciana en el 

període 1719-1721, i constitueixen el cos local encarregat de garantir l'ordre 

públic. Gràcies a la força el nou règim es consolida políticament i culturalment. 

La persecució política de la llengua i la imposició de patrons culturals castellans 

es palesen en tots els àmbits públics. 

La prosperitat econòmica del segle XVIII es fonamenta en l’agricultura, i 

singularment en la vinya. Per l’augment de la pressió demogràfica, arreu creix 

la superfície cultivada. Els conreus conquereixen turons i muntanyes, amb la 

construcció de marges i feixes d’elaboració complexa; a les zones litorals es 
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guanyen per al conreu zones d’aiguamolls. Diverses millores tècniques 

permeten augmentar la productivitat: introducció de maquinària hidràulica, 

innovacions en l’utillatge, ús massiu de la mula, estabulació de ramats, etc. La 

producció agrària de les comarques litorals canvia d’orientació: ja no es 

produeix per a l’autoconsum sinó per a la venda; això implica una 

especialització. La demanda de vins fa augmentar l’extensió del conreu de la 

vinya, sobretot a les zones costaneres.  

Un canvi gegantí comença a operar-se a la ruralia catalana de les comarques 

litorals i prelitorals que consolida els canvis iniciats durant la segona meitat del 

XVII en aquestes zones i d'altres interiors que ara ralenteixen la seva activitat. 

Fins llavors la masia havia estat, principalment, una unitat de producció 

autàrquica, amb un conjunt d’activitats, produccions i conreus que tenien com a 

finalitat cobrir les necessitats de la família pagesa. Les pagesies propiciaven 

tota mena de conreus per subsistir i eren capaces de dotar-se de bona part de 

l’instrumental que els era necessari per a la vida quotidiana. En la mesura que 

la vinya s’imposa, altres conreus desapareixen, i les masies litorals i prelitorals 

tendeixen a especialitzar-se en la producció vitivinícola. Amb els guanys 

d’aquesta activitat podran comprar tot allò que els és necessari. Una agricultura 

i una ramaderia gairebé de subsistència donen pas, doncs, a una altra de 

mercat. Al seu torn, els productes agrícoles entren en circulació i contribueixen 

decisivament a la consolidació del mercat, i a l’acumulació de capitals. La vinya 

és, sens dubte, un dels motors de la transformació econòmica de Catalunya. 

Alhora el comerç del vi és una de les columnes vertebrals de la presència 

econòmica catalana a les colònies. Sovint les grans fortunes s’acumulen amb 

l’empenta del comerç del vi i dels aiguardents, i es consoliden amb el tràfic 

d’esclaus i els negocis del sucre. Les planes litorals i prelitorals s’afanyen 

durant els segles XVIII i XIX a produir vi i a transformar-lo en aiguardent, que es 

carrega en ciutats portuàries que coneixen una gran empenta (Mataró, Sitges, 

Vilanova) i afavoreixen la creació de nous i grans emporis comercials i 

productius, com ara Reus i el port de Salou. El vi és determinant per afaiçonar 

les fortunes d’aquells que s’aventuren a fer les amèriques. Tanmateix, també 

propicia l’aparició d’una pagesia poderosa que pot reinvertir els guanys en els 

negocis més diversos, inclosa la manufactura. L’expansió de la vinya és, al 

capdavall, un element determinant de modernització de l’agricultura i del 

desenvolupament d’indústries i activitats colaterals.  

Més endavant, en ple període industrial, entre 1868 i 1890, la viticultura coneix 

els moments de màxima expansió, a causa que la plaga de la fil·loxera arruïna 

les vinyes franceses i, per tant, la demanda exterior i els preus augmenten. 

Però quan la fil·loxera arriba a Catalunya, s’inicia un llarg període de crisi. 

El desenvolupament econòmic, altrament, es possible en tant que el comerç es 

dinamitza i pren perspectives cap a Amèrica. Des del darrer terç del segle XVII 

la ruta del mar del Nord, a través de Lisboa, Amsterdam i Londres, és 

freqüentada per les exportacions catalanes, especialment  els aiguardents, que 
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sempre tenen bona sortida entre la marineria de les gegantines flotes militars i 

civils d’anglesos i holandesos. El comerç amb Amèrica, ampliat per Carles III 

amb el decret de liberalització de l’any 1778, reorienta una part molt important 

de l’exportació de vins i aiguardents i d’altres productes agraris, així com de 

productes manufacturats. Els catalans exporten a Amèrica estampats de cotó, 

anomenats indianes, mitges, barrets, mocadors de seda, teixits de llana, paper, 

cuirs adobats i productes metal·lúrgics (claus, armes...). Els vaixells retornen de 

les Índies amb productes alimentaris (cacau, sucre) i matèries primeres (cotó 

en floca, tints i cuirs). El cacau dóna lloc a la producció de xocolata; com a 

beguda, fa enfollir les classes dominants.  

El nou context esperona la producció industrial, ara el protagonista principal es 

el tèxtil en detriment del ram de guerra que havia iniciat la industrialització a la 

segona meitad del XVII. Els sectors tradicionals (llana, paper i les fargues) 

coneixen noves etapes de creixement. A banda dels gremis de les ciutats, la 

manufactura s’estén al camp, on utilitza mà d’obra pagesa en les estacions de 

menys treball agrari. Els estampats de cotó, o indianes, són el sector més 

innovador. S’estructuren com a empreses capitalistes, amb una clara divisió 

entre propietari i  assalariats, que treballen concentrats en un mateix local: la 

manufactura o fàbrica. En una primera fase, el capital inicial necessari per crear 

manufactures no és gaire elevat. La introducció de fusos mecànics, com ara 

l’spinning-jenny o la berguedana, de creació autòctona, inicia la mecanització. 

La proliferació de fàbriques trenca progressivament el monopoli dels gremis, 

que en els sectors tèxtils entren en declivi. D’altra banda, tant la Corona com 

els nous capitalistes veuen en els gremis un fre al lliure desenvolupament de 

l’economia i es proposen erosionar-los.   

Durant el segle XVIII Catalunya esdevé un mercat integrat. Això és possible, 

malgrat la deficient xarxa de comunicacions, gràcies a l’especialització agrària. 

L’existència d’una classe mitjana pagesa, amb possibilitats de consum, és un 

esperó per a comerciants i fabricants. La botiga, present a les capitals 

comarcals i als centres agrícoles més actius, és una institució bàsica en el 

comerç interior. La xarxa de botigues s’estén també al conjunt dels territoris 

peninsulars de la Corona.  

El comerç colonial s’articula a través de companyies comercials, formades per 

socis que tenen lligams familiars o d’amistat i que mancomunen capitals 

modestos per impulsar projectes. Un gran nombre de drassanes, distribuïdes 

per tot el litoral, construeixen vaixells per al tràfic colonial. També la pesca 

assoleix una notable importància, amb la introducció de noves tècniques, com 

la del bou. Els catalans estableixen companyies pesqueres a Galícia, Andalusia 

i la Patagònia. 

Catalunya no disposa d’institucions polítiques autòctones per organitzar i 

emmarcar les activitats econòmiques. Tanmateix, les iniciatives privades 

tendeixen a crear organismes de coordinació per suplir les mancances. La 

Junta Particular de Comerç es funda a Barcelona el 1758; tot reclamant la 
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tradició medieval, forma una unitat amb la Matrícula de Comerciants i el 

Tribunal del Consolat. La Junta s’instal·la a l’antic edifici de la Llotja de 

Barcelona i estén la seva influència al conjunt del Principat: dinamitza i ordena 

els diferents sectors de l’economia.  

Des de la Junta s’organitza una obra cultural de caràcter utilitari i es creen 

nombroses escoles de formació professional al servei de l’expansió econòmica: 

Nàutica (1769), Taquigrafia (1775), Dibuix (1775), Química (1805), Mecànica 

(1808), Física (1814) i Economia (1814). 

 

L’EMPENTA CULTURAL 

Les autoritats borbòniques tanquen les universitats catalanes, i singularment 

la de Barcelona, i n’obren una de nova a Cervera l’any 1717. De fet, és un 

càstig contra la capital, que tant s’havia distingit en la lluita contra els Borbó. 

L’embranzida cultural i científica de la segona meitat del segle XVIII, 

connectada amb la Il·lustració, es desenvolupa des d’acadèmies i institucions 

privades: la Junta de Comerç, l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 

l’Acadèmia de Ciències Naturals i Arts i l’Acadèmia de Medicina. L’Acadèmia 

Militar de Matemàtiques i el Col·legi de Cirurgia, vinculats a l’exèrcit, realitzen 

també una tasca renovadora important. Totes aquestes institucions destaquen 

els treballs de caire tècnic i pràctic i fan un gran esforç per introduir les 

novetats científiques. L’estètica del segle XVIII assenyala el pas del barroc al 

barroc acadèmic i el neoclassicisme. 

L’exèrcit pren un gran protagonisme en la promoció i execució d’obres d’interès 

públic. La tendència a utilitzar l’exèrcit amb finalitats funcionals s’incrementa en 

la mesura que el pensament il·lustrat es filtra a la cort. L’Acadèmia Militar de 

Matemàtiques, establerta a Barcelona el 1720, forma enginyers militars, però 

també mestres d’obres civils. Els enginyers militars participen en els projectes 

més diversos. Es construeixen noves poblacions (la Barceloneta i Sant Carles 

de la Ràpita), carreteres (la de Barcelona a Vilafranca), ponts (el de Molins de 

Rei i el Lledoner) i fortificacions (el castell de Sant Ferran, de Figueres). La 

política de fortificació de fronteres comprèn arranjaments diversos a les 

fortaleses del Principat. Els enginyers militars formats a Barcelona també tenen 

un paper important en la política de fortificació a les Índies.  

El 1760 es crea el Col·legi de Cirurgia de Barcelona, destinat a preparar 

personal per a l’exèrcit. Pere Virgili i Antoni Gimbernat en són els cirurgians 

més destacats. Com que el Col·legi s’emplaça a tocar de l’Hospital de la Santa 

Creu, de Barcelona, els estudiants s’instrueixen tractant amb malalts i ferits 

autèntics. Aquesta situació contrasta amb la dels metges formats a la 

Universitat de Cervera, que estudien molt de llatí però que no desenvolupen 

vessants pràctics. 

Al llarg del segle XVIII el barroc acadèmic i el neoclàssic, com a tot Europa, són 

els corrents estètics dominants. L’arquitectura neoclàssica, introduïda pels 

enginyers militars, s’estén a les construccions civils més diverses. Joan Soler i 
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Faneca és un dels arquitectes civils destacats. En pintura destaquen Antoni 

Viladomat i Josep Flaugier, i en escultura Damià Campeny. El coneixement de 

la història esdevé una necessitat; Jaume Caresmar i Antoni de Capmany són 

els investigadors que més sobresurten. La llengua espanyola esdevé 

hegemònica en la vida oficial, la producció cultural, els mitjans de comunicació i 

l’ensenyament. Tanmateix, pedagogs com ara Baldiri Reixac defensen 

l’ensenyament en català i renoven l’escola primària catalana. La cultura 

universitària se centra en la Universitat de Cervera, que té el contrapunt en les 

dinàmiques escoles de formació professional impulsades per la Junta de 

Comerç. 

 

 

TEMPS DE REVOLUCIÓ 

El XIX és un segle de guerres, de revolucions i de revoltes, que expressen les 

contradiccions d’una societat que està vivint una profunda transformació. Les 

guerres continentals de la fi del segle XVIII i la Guerra del Francès 

precedeixen la caiguda de l’Antic Règim. El nou Estat espanyol, l’estat liberal, 

hereta la tradició centralista dels Borbó i es disposa a unificar políticament, 

econòmicament i culturalment tots els territoris. La burgesia industrial 

catalana, massa feble i políticament desorganitzada, no és capaç de dirigir les 

reformes liberals. El nou model d’estat és contestat a Catalunya des 

d’òptiques ben diferents: el carlisme conservador i el republicanisme 

revolucionari; ambdós corrents tenen en comú la consciència d'establir un 

marc constitucional polític per Catalunya. El nou estat es consolida amb una 

articulació política que no contempla l’especificitat catalana. Els catalans, al 

seu torn, no són capaços de definir i d’imposar les seves aspiracions. 

La Guerra Gran (1793-1795) contra la França revolucionària s’inicia amb la 

conquesta del Rosselló. La Convenció francesa contraataca amb contundència 

i ocupa la Cerdanya, la Vall d’Aran i part de l’Empordà, després de l’abandó de 

la fortalesa de Figueres per part de l’exèrcit espanyol. Els representants de 

cinquanta-cinc ciutats catalanes assumeixen la direcció de la lluita i creen un 

cos de 18.000 miquelets, que rebutja els francesos la primavera de 1795. La 

posterior aliança de la Monarquia espanyola amb França contra Gran Bretanya 

és desastrosa per a l’economia catalana. Els mercats anglès i holandès resten 

tancats, i la marina britànica talla l’accés als mercats americans. 

El 1808 la irrupció de nous exèrcits francesos als territoris de la Corona 

espanyola comporta el col·lapse de la Monarquia dels Borbó. Tot secundant 

l’operació, el general Duhesme entra a Catalunya i s’empara de Figueres, de la 

Ciutadella de Barcelona i de Montjuïc. A tot això els Borbó espanyols abdiquen 

i Napoleó ha d'improvisar col·locant al seu germà Josep com a rei. 

L'entronització, avalada per les institucions del moment es del tot legal i Josep 

esdevindria rei constitucional dels espanyols. L’entrada de tropes franceses a 

Catalunya provoca un buit d’autoritat. La pagesia pren les armes contra les 
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tropes imperials, però també contra els sectors benestants, amenaçant amb 

una revolta social. A les comarques d’interior es crea la Junta Superior de 

Catalunya, amb l’objectiu de mantenir l’ordre i organitzar la resistència. La 

violència i la fam s’escampen arreu. Hi ha grans combats, com per exemple el 

setge de Girona el 1809, però els napoleònics liquiden la resistència el 1812 

després de la conquesta de Tarragona i Montserrat, tot i que mai no arriben a 

controlar l’interior del territori. Des de 1810 inicien una política d’acostament al 

país, creen un Govern de Catalunya independent de la Corona espanyola i 

proclamen l’oficialitat de la llengua catalana. L’any 1812 Napoleó annexiona 

Catalunya a França. Sectors de la burgesia manufacturera de Barcelona i 

d’altres ciutats col·laboren amb els francesos. En general, els sectors 

manufacturers i urbans del litoral accepten bé el pensament il·lustrat i de 

renovació que significa l’ocupació francesa. Ciutats com ara Barcelona 

continuen la seva activitat fabril i intenten readaptar-se als nous mercats; a la 

ciutat no hi ha cap intent de revolta llevat del de 1809, protagonitzat per 

elements del clergat i per militars. Contràriament, la Catalunya interior, 

profundament catòlica i conservadora, és la que manté una actitud 

d’enfrontament obert contra francesos, afrancesats i il·lustrats que els donen 

suport. La Guerra del Francès prefigura l’escenari del que seran les guerres 

carlines tipificades per l’enfrontament entre, per una banda, el litoral urbà i 

industrial i, per l’altra, l’interior conservador, catòlic i preindustrial. 

Mentrestant, a Cadis, els liberals espanyols, amb participacions tan destacades 

per part catalana com la d’Antoni de Capmany, proclamen la Constitució de 

1812.  

La derrota de Napoleó provoca el retorn de Ferran VII. En tornar de França, 

Ferran es nega a sojornar a Barcelona argumentant que és una ciutat traïdora i 

afrancesada. El seu regnat (1814-1833) suposa l’intent de restaurar una 

monarquia absoluta que ha quedat ferida de mort amb la Constitució de Cadis, 

de 1812. Els liberals fan un cop d’estat el 1820, però l’exèrcit francès, ara 

col·laborador de l’absolutisme espanyol (els Cent Mil Fills de Sant Lluís), 

retorna el poder al monarca i doblega la resistència que troba a Catalunya. 

L’any 1833, amb l’entronització d’Isabel II, de tres anys d’edat, filla de Ferran 

VII, s’inicia la construcció de l’estat-nació espanyol, sota tutela de França i Gran 

Bretanya, i amb poques modernitzacions. Maria Cristina de Borbó, reina regent, 

ha d’aliar-se amb els liberals per fer front als carlins, partidaris de Don Carles, 

germà de Ferran VII i de l’absolutisme a ultrança. De la mà de Maria Cristina i 

més tard d’Isabel II (1843), l’estat-nació espanyol contemporani es va 

prefigurant amb moltes dificultats. Els carlins són arraconats i derrotats, i 

comença una certa liquidació dels residus del feudalisme. Herència absolutista i 

postulats jacobins es retroben en una nova concepció centralitzada de l’estat. 

Les desamortitzacions dels béns del clergat regular beneficien els sectors més 

poderosos: propietats immobles de l’Església i ajuntaments van a parar a mans 

de terratinents i especuladors immobiliaris. De les desamortitzacions, no se’n 
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beneficien ni camperols pobres ni parcers. A banda, no es contempla el sufragi 

universal. La burgesia terratinent i financera espanyola sintonitza amb les 

reformes, però en cap moment manifesta una voluntat industrialitzadora. La 

burgesia industrial catalana —la més moderna de l’Estat— no té prou força per 

dirigir el procés de reformes polítiques, i a Catalunya està atenallada pel poder 

del Capità General. D’altra banda, els liberals tenen seriosos enfrontaments 

entre ells: els partidaris de reformes en profunditat són els «progressistes», i els 

partidaris de reformes mínimes són els «moderats». De fet, els moderats 

ostenten el poder, malgrat intermitències i revoltes, fins al 1854. Entre el 1854 i 

el 1856 governen els progressistes, i entre 1856 i 1868 novament els moderats. 

El país pateix, a tot això, el flagell de la revolta carlina. El carlisme és un 

moviment político-social vertebrat entorn de la figura de Carles M. Isidre, germà 

de Ferran VII, que aglutina els nostàlgics de l’absolutisme i una pagesia 

perjudicada per les reformes liberals. El carlisme significa també la impugnació 

del model centralista d’estat, tot reclamant les Constitucions (furs) des d’una 

òptica tradicional i medievalizant. Catalunya pateix tres guerres carlines: la 

Guerra dels Set Anys (1833-1840), la Guerra dels Matiners (1846-1849) i la 

Tercera Guerra Carlina (1872-1876). Durant més de quaranta anys, just en el 

moment de l’esforç industrial, el país es veu empantanegat en els endèmics 

conflictes carlins, que impliquen l’enfrontament civil, combats duríssims i la 

presència de milers d’homes en armes establerts al territori. 

Entre 1835 i 1843 el jove i nombrós proletariat generat pel procés industrial, així 

com sectors de la menestralia i la petita burgesia, s’enquadra en el 

republicanisme. Les bullangues, revoltes espontànies urbanes, palesen la 

inquietud social i s’escampa la reivindicació de participació democràtica dels 

nous grups generats per la industrialització. El 25 de juliol de 1835, la notícia 

d’una victòria carlina a Reus impulsa la multitud a cremar els convents de 

Barcelona, considerats nius d’absolutistes. El 5 d’agost de 1835, les patuleies 

armades maten el general Bassa i incendien la fàbrica Bonaplata. El 15 de 

novembre de 1842, Barcelona protagonitza una insurrecció contra el regent 

Espartero, que acaba amb el bombardeig de la ciutat des de Montjuïc. La 

revolta de la Jamància, amb un elevat contingut social, s’inicia el setembre de 

1843 i es clou el gener de 1844, amb la rendició de Figueres. En aquest 

període la Jamància es fa forta a Barcelona i defensa les muralles contra 

l’exèrcit, que ataca la ciutat des de les posicions de la Ciutadella. Crispí Gabíria 

proclama la república a Barcelona amb el suport dels jamancis, que són 

majoritàriament obrers i elements populars.  

En contrast amb l’efervescència de les classes populars, els elements 

benestants no manifesten iniciatives clares. La burgesia catalana és l’única 

amb interessos industrials a l’Estat espanyol d’aleshores. La seva debilitat li 

impedeix encapçalar el procés de reformes, del qual resta marginada. El poder 

és a mans de la burgesia financera de Madrid vinculada al capital anglès i 

francès, dels terratinents del sud peninsular i de la burgesia comercial de les 
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ciutats portuàries. Els interessos d’aquests sectors són indiferents a la 

industrialització i sovint proclius al lliurecanvisme. Els partits moderat i 

progressista expressen, amb matisos, aquesta actitud política. La burgesia 

catalana participa poc en la gestió de l’estat durant el segle XIX. Els més 

compromesos en política, vinculats als moderats des de 1844, es limiten a 

pressionar en favor de mesures econòmiques proteccionistes, que redueixin la 

competència dels productes industrials anglesos i d’altres països europeus. 

Durant el període 1840-1868 els moderats mantenen l’hegemonia política, tot 

just qüestionada en el breu parèntesi progressista de 1854-1856. Des de 1859 

el govern enceta una política imperialista, amb la presència de l’exèrcit 

espanyol al Marroc i a Mèxic. En ambdues empreses destaca el general Joan 

Prim. El 1868 una nova revolució, la Gloriosa, destrona Isabel II. Progressistes, 

demòcrates i republicans en són els protagonistes; el general Prim es revela 

com un dels seus cervells i esdevé l’home fort del nou règim. La Constitució de 

1869 proclama el sufragi universal. El fracàs del projecte d’instauració d’una 

nova dinastia reial austriacista amb Amadeu de Savoia, l’assassinat de Prim, la 

revolta carlina i la radicalització dels enfrontaments socials obren el camí de la 

proclamació de la República. 

L’11 de febrer de 1873, el Congrés i el Senat proclamen la República. El nou 

règim és amenaçat aviat per la insurrecció carlina, pels anomenats radicals, 

partidaris del retorn dels Borbó, i per l’hostilitat de la gran burgesia. Els 

republicans federals assagen de construir un model alternatiu d’estat, a través 

de la federació d’estats regionals. A Catalunya, federals i obrers 

internacionalistes fan diferents intents de proclamar un Estat Català. L’11 de 

juny, després de les eleccions, s’instaura la República Federal, sota la 

presidència del català Francesc Pi i Margall, però aquest projecte és desbordat 

aviat per les revoltes cantonals. Pi i Margall és substituït per Salmerón i aquest 

per Castelar, que propicia un gir a la dreta i lliura de fet el poder a militars i 

sectors conservadors. 

La I República és dissolta pels militars el 1874. La Monarquia queda restablerta 

en la persona d’Alfons XII, fill d’Isabel II, i s’enceta un nou i llarg període polític 

conegut com la Restauració; dos partits monopolitzen el poder: el conservador i 

el liberal. El règim es configura finalment com una democràcia formal, amb 

sufragi universal masculí des de 1890, controlada pels cacics i manipulada des 

del Ministeri de Governació. Les continuades tupinades electorals 

desenganyen els sectors populars i d’oposició. Alfons XII mor el 1885 i la reina 

Maria Cristina assumeix la regència fins a l’any 1902, quan Alfons XIII assoleix 

la majoria d’edat. El 1898, Espanya perd les darreres colònies d’ultramar: 

Cuba, Puerto Rico i Filipines. 

 

LA INDUSTRIALITZACIÓ DEL VAPOR 

Catalunya coneix durant el segle XIX les transformacions econòmiques i 

socials derivades de la industrialització: el pas de les manufactures amb 
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tecnologia tradicional a la indústria moderna impulsada per la maquinització. 

Tot partint de l’embranzida del segle XVIII, el procés industrialitzador és lent i 

progressiu fins al 1840; després de la Primera Guerra Carlina el creixement 

és espectacular. El Vapor Bonaplata de Barcelona incorpora per primera 

vegada, el 1833, la màquina de vapor a la indústria tèxtil. Tot seguit, les 

fàbriques amb vapor comencen a proliferar. Barcelona es converteix en 

capdavantera del procés: el carbó arriba fàcilment al port i això facilita 

l’embranzida fabril. En pocs anys els espais lliures intramurs de Barcelona 

queden saturats de fàbriques. Aquestes primeres fàbriques amb màquines de 

vapor són anomenades popularment vapors. L’expansió industrial continua pels 

pobles del Pla de Barcelona, ja que a tocar de la ciutat no s’hi pot construir. Les 

muralles encara estan en actiu i les ordenances militars prohibeixen 

construccions a menys de la distància d’un tret de canó. Al final dels anys 

quaranta, Sants compta amb dos grans vapors: el Vapor Vell (Güell, Ramis i 

Cia.) i el Vapor Nou (l’Espanya Industrial). A Gràcia s’aixequen els vapors 

Puigmartí i Vilaregut, i a Sant Andreu de Palomar el Vapor del Fil i La Cotonera 

a redós de les fàbriques els pobles del Pla de Barcelona es configuren com a 

populoses viles industrials. 

La indústria tèxtil, sobretot cotonera, s’estén a través d’una doble xarxa: per les 

planes litorals i prelitorals i pels rius. Vora la costa, els vapors es generalitzen i 

utilitzen el carbó que arriba per via marítima com a font energètica. El 

Maresme, el Vallès Occidental, el Garraf i el Camp de Tarragona en són àrees 

pioneres. El carbó, procedent majoritàriament de Cardiff, s’ha d’importar i 

resulta car; a més, és difícil de transportar, ja que s’ha de fer en carro des de 

ports, com el de Barcelona, fins a les fàbriques. Per tal d’estalviar, hi ha 

fabricants que aviat intenten aprofitar l’energia hidràulica i fan instal·lar les 

seves fàbriques a les conques del Llobregat, el Cardener i el Ter principalment. 

Les fàbriques s’ubiquen on hi ha els millors salts d’aigua a fi d’aconseguir el 

màxim rendiment de les turbines, i sovint aquests indrets estan lluny de les 

poblacions. Llavors les fàbriques es munten com a colònies: a l’entorn dels 

edificis fabrils, hi construeixen habitatges per als obrers, botigues, casinos, 

esglésies... Sovint la colònia està concebuda com un recinte tancat, amb porta 

controlada. Aquest sistema afavoreix un major control social sobre els obrers 

per part dels propietaris. Alhora part de les despeses dels obrers reverteixen 

als patrons, atès que el comerç i els serveis a la colònia acostumen a estar 

controlats pels amos. 

La vertiginosa industrialització de Catalunya té el motor en el sector tèxtil. 

L’aplicació de la màquina de vapor i la progressiva maquinització són 

determinants per estabilitzar el sector. El cotó és l’autèntic protagonista del 

procés que esmicola la competència que poden oferir altres fibres (la seda, el lli 

o la tradicional llana). Gràcies a la vertebració de la indústria cotonera, teles i 

robes de qualitat poden arribar a un gran nombre de persones. El cotó és la 

gran oportunitat: la màquina de vapor accionant modernes màquines de filar i 



CATALUNYA+SUMA                                                                                                   DIDPATRI 

61 

 

telers mecànics pot produir grans quantitats de fil i tela de cotó. El preu 

raonable d’aquest producte, comparat amb els elaborats amb mitjans 

tradicionals, el fa especialment accessible a un mercat ansiós i amb capacitat 

per adquirir-lo. Tot plegat significa una democratització de l’accés a la roba; fins 

aquest moment la llana, un bé escàs i totalment inadequat per a determinades 

teles, havia estat el material dominant ates que la seda i el lli eren molt 

costoses. Durant segles la gent havia disposat de molt poca roba i les 

condicions higièniques se n’havien ressentit. El cotó industrialitzat ofereix 

solucions de preu, confort i higiene i, a més a més, és l’única possibilitat per 

equipar poblacions en ràpid augment demogràfic. Fins i tot, el cotó, presentat 

com a pana, esdevé útil per abrigar; no és casualitat que Joan Güell aposti per 

fabricar pana a la seva factoria de Sants. La fabricació i la venda de roba de 

cotó constitueix una oportunitat de negoci única, possible gràcies a l’articulació 

de maquinària, capital i iniciativa. Tot allò que es produeix té bona sortida en el 

nou mercat que el modern estat liberal intenta consolidar en els contorns de 

l'estat i les seves colònies. 

En aquest context d’expectatives, els capitals autòctons foguejats en la 

manufactura aposten per la mecanització del cotó: els Bonaplata, Bertrand 

Serra, Vilaregut, etc. També arriben capitals dels negocis d’ultramar generats 

en el camp del sucre i l’esclavatge, que també s’inverteixen en el cotó, el 

negoci amb més futur. En efecte, els grans guanys que proporciona el negoci 

del sucre a Cuba («or blanc») i el tràfic d’esclaus generen fortunes que 

s’inverteixen en especulació immobiliària i financera, però els indians catalans 

també inverteixen en indústria, a Europa i a Catalunya. Els guanys del comerç i 

l’esclavatge possibiliten la construcció de no poques fàbriques catalanes. El fet 

que la revolució industrial britànica, així com altres processos d’industrialització 

europeus, estigui basada en el cotó avala la inversió i dóna garantia d’èxit. El 

sector cotoner impulsa la primera industrialització i precipita el 

desenvolupament d’altres sectors. Durant tot el segle XIX constitueix la 

columna vertebral de la industrialització i del canvi social a Catalunya. 

Tanmateix, la indústria tèxtil catalana té problemes de base: la dependència, no 

solament de recursos energètics, sinó també de primeres matèries, la limitada 

producció de tecnologia i la insuficiència de capitalització. El cotó català depèn 

de les conjuntures internacionals i rep l’impacte, amb gran prejudici, de crisis 

com ara la de la guerra civil nord-americana. Malgrat tot, el tèxtil és el sector 

central al llarg del segle XIX, i encara manté un protagonisme compartit durant 

la primera meitat del segle XX.  

Els productes tèxtils catalans esdevenen hegemònics en el mercat espanyol, 

que pugna per estabilitzar-se en el marc de les transformacions liberals. Les 

empreses metal·lúrgiques coneixen un primer desenvolupament important 

gràcies a la fabricació de maquinària i materials de construcció per a les 

fàbriques. De fet, el mateix Bonaplata ja construeix el primer vapor amb un 

taller metal·lúrgic annex, dirigit per Valentí Esperó, que té l’objectiu estratègic 
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de desenvolupar-se al compàs de l’expansió tèxtil. El tèxtil és, doncs, 

l’avantguarda de la industrialització catalana i el creador, al seu entorn, d’una 

cultura i una societat autènticament industrials. La industrialització del tèxtil i la 

revolució dels transports constitueixen un esperó per a la fabricació autòctona 

de màquines de vapor. 

L’any 1836 els tallers Nuevo Vulcano, de Barcelona, construeixen el primer 

vaixell de vapor a Catalunya i a l’Estat espanyol. El 1850 els germans 

Alexandre, escocesos, instal·len una foneria a la Barceloneta. El 1855 es 

constitueix la Maquinista Terrestre i Marítima, la primera gran empresa de la 

metal·lúrgia catalana. La indústria siderometal·lúrgica creix a l’escalf de noves 

demandes de béns d’equip, d’eines i màquines. La industrialització catalana, 

vertebrada pel tèxtil, experimenta una diversificació notable, que ateny els 

camps de la producció més diversos. La tecnologia del vapor també incideix de 

manera determinant en els transports terrestres i marítims. 

Paral·lelament, el món de les finances també viu canvis. El modern sistema 

bancari català es vertebra a través de la nova banca comercial, que té el màxim 

exponent en el Banc de Barcelona, promogut per Manuel Girona el 1844. La 

nova legislació econòmica de 1856 facilita l’aparició d’un entramat de societats 

de crèdit. Les limitacions i els recursos del país no permeten, però, l’aparició de 

bancs potents i són majoria les petites i mitjanes banques familiars. La feblesa 

de la banca catalana incideix negativament en la capitalització de la indústria. 

Les caixes d’estalvi fomenten l’estalvi dels treballadors i pretenen convertir-se 

en un instrument de previsió en cas de dificultats, malaltia o vellesa. La Febre 

d’Or, un període altament especulatiu, amb un floriment d’iniciatives bancàries, 

s’estronca amb la crisi borsària de 1866. 

Els canvis tècnics i econòmics, provocats per la industrialització, també afecten 

el camp català, que des del segle XVIII orienta la producció al mercat i a 

l’exportació. L’any 1879, la fil·loxera (philloxera vastatrix), un insecte mortífer 

que s’ha escampat per França, és detectat a Rabós d’Empordà. En menys de 

tres dècades arrasa tota la vinya catalana. L’any 1909 han quedat destruïdes 

394.228 hectàrees de vinya. A poc a poc, i amb un gran esforç, el cep autòcton 

és substituït pel peu de cep de procedència americana, immune a la malura. 

Les conseqüències econòmiques i socials d’aquest procés són enormes. 

Malgrat tot, el procés de modernització del camp és irreversible; utillatge i 

maquinària de nova factura permeten l’optimització de la producció i del treball 

agraris. 

Els enormes èxits de la industrialització, que generen una nova societat, tenen 

també el seu sostre, definit per les mateixes deficiències de base. Catalunya no 

disposa de matèries primeres ni de recursos energètics propis, hi ha 

dependència quant a tecnologia i la capitalització és escassa. Tot plegat 

comporta un encariment dels productes, que els fa poc competitius en els 

mercats internacionals. El mercat espanyol, que no ha produït una revolució 

agrària similar a la viscuda per Catalunya en la centúria anterior, es mostra 
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dèbil i inelàstic. La política de l’estat no sempre és partidària de la protecció a la 

indústria. El desafiament industrial català és, però, una realitat, malgrat la 

feblesa de les seves bases. 

L’esclat industrial de Catalunya, vertebrat pel tèxtil, no és pas el mateix que 

havien tingut els britànics, que mig segle abans també havien bastit la seva 

revolució. Catalunya no compta amb primeres matèries tèxtils, no hi ha cotó i la 

llana és escassa; gairebé tot s’ha d’importar. El sector cotoner ha de refiar-se, 

principalment, de les importacions de cotó nord-americà. Però tampoc no hi ha 

prou carbó per fer rutllar les màquines i també cal comprar-lo a fora. Els 

britànics són els principals subministradors, atès que el carbó asturià resulta 

més car i és de menys qualitat. En qualsevol dels casos, el carbó ha d’arribar 

en vaixell fins als ports catalans. En un primer moment, la maquinària s’ha 

d’adquirir a l’exterior, principalment a la Gran Bretanya.  

Mentre es produeix el procés industrial, el país és un desgavell de conflictes. 

Els carlins inicien una guerra darrere una altra i mantenen sota control bona 

part de l’interior de Catalunya. Durant gairebé tot el segle XIX Catalunya viu un 

estat de guerra permanent, amb poderosos exèrcits acantonats o maniobrant-

hi. A les ciutats, el nou proletariat i les classes populars urbanes assagen 

contínuament revoltes per assolir drets democràtics. Catalunya no compta amb 

un estat propi per poder organitzar una política industrial i depèn de les 

decisions polítiques de Madrid. L’Estat espanyol no té clara la necessitat d’una 

política de protecció a la indústria; ans al contrari, està molt supeditat als 

interessos de Gran Bretanya i França, potències que no estan gens 

interessades en la consolidació d’àrees industrials que puguin fer-lis la 

competència. A més, hi ha grans sectors, la burgesia espanyola de les places 

comercials i portuàries, que estan objectivament interessats en el 

lliurecanvisme. 

Sense estat propi, i amb un estat en contra, en un marc de guerra i revolta, 

sense primeres matèries, sense ferro ni carbó, la industrialització catalana 

únicament pot explicar-se per la tenacitat i l’empenta dels industrials i la 

profunda cultura del treball. Malgrat totes les dificultats, la industrialització de 

Catalunya va endavant. D’ençà el segle XVIII hi ha experiència i xarxa per 

vendre productes al conjunt de l’Estat espanyol, i les colònies de Cuba i 

Filipines constitueixen també un bon mercat. De sempre els industrials catalans 

procuren que l’estat els garanteixi aquests mercats amb una política 

proteccionista; és a dir, fent pagar aranzels als productes estrangers que s’han 

de vendre al mercat espanyol. 

 

LA REVOLUCIÓ DELS TRANSPORTS 

Per la seva particular fesomia muntanyosa, Catalunya sempre ha estat un 

país difícil de transitar. Ja en segle XVIII el dèficit quant a infraestructures 

terrestres és important, i bona part del transport s’ha de realitzar amb 

cavalleries. L’arribada del vapor i la construcció de les primeres línies 
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ferroviàries propicien un canvi més simbòlic que real. Les escasses línies 

construïdes no representen, a curt termini, variacions significatives quant a 

transport de persones i mercaderies. El transport terrestre i marítim a vapor 

estimula, això sí, la producció de tallers metal·lúrgics. En definitiva, durant 

bona part dels segles XIX i XX, els carros i les cavalleries continuen essent la 

columna vertebral del transport. 

La tecnologia del vapor, però, impacta decisivament en els transports. 

L’aplicació de la nova energia a la navegació i a les locomotores una revolució.  

La construcció de la xarxa ferroviària significa una autèntica dinamització dels 

transports i exigeix l’aportació d’un gran nombre de capitals. L’any 1848 

s’inaugura la línia fèrria entre Barcelona i Mataró, a iniciativa de Miquel Biada, 

un indià que ha amassat la fortuna a Veneçuela i Cuba; és la primera línia de la 

península Ibèrica. Tanmateix, a Cuba, el territori més ric i avançat de l’Estat 

espanyol, des del 1837 ja hi ha una línia en funcionament, entre l’Havana i 

Güines. 

Les línies bàsiques de la xarxa ferroviària del Principat es construeixen en el 

període 1856-1865; la crisi financera de 1866 en paralitza la realització, que es 

reprèn amb força a partir de 1875. L’entramat ferroviari, amb centre a 

Barcelona, s’organitza en quatre direccions: vers Saragossa, per Manresa i 

Lleida; vers França, amb un doble traçat litoral i d’interior; vers Tarragona via 

Vilafranca del Penedès; i vers Sant Joan de les Abadesses. Diverses 

companyies ferroviàries organitzen les seves línies, tant de via ampla, 

incompatible amb la francesa, com de via estreta. La companyia del Nord 

enllaça Barcelona amb Lleida, i amb la Cerdanya, amb successives 

ampliacions de línia, durant la segona meitat del segle XIX i el primer terç del 

XX. Al seu torn, Lleida enllaça amb Tarragona, Tortosa i el litoral de València. 

La companyia MZA (Madrid, Zaragoza, Alicante), en el mateix període, 

connecta Barcelona amb Portbou i la frontera francesa, amb Reus i amb Aragó 

per Móra i Flix. Nombrosos ferrocarrils de via estreta, construïts amb mentalitat 

de connexió industrial, vinculen Barcelona amb Igualada, Súria, la Pobla de 

Lillet, Terrassa i Sabadell. Hi ha una xarxa al nord que interconnecta Olot amb 

Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. I encara altres línies locals, com la de 

Lleida a Balaguer, la de Tortosa a la Cava, etc. 

El ferrocarril estatal és un desastre quant a planificació i rendibilitat, però 

contribueix al desenvolupament de la indústria catalana, i singularment de la 

metal·lúrgia. Empreses com ara la Maquinista Terrestre i Marítima tenen un 

paper destacat en la fabricació d’infraestructures ferroviàries i de locomotores, i 

en la construcció de ponts. Al principi del segle XX comença l’electrificació 

d’algunes línies i això també dinamitza la indústria catalana. 

El transport marítim també copsa l’arribada de les noves tecnologies. El 1836 

els tallers de Nuevo Vulcano construeixen el Dofí, el primer vaixell a vapor de 

Catalunya. La indústria metal·lúrgica naval catalana fa les primeres passes. La 

Nuevo Vulcano, de la Barceloneta, neix vinculada a l’empresa Vapors Catalans, 
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que des del 1833 manté la línia, amb un vaixell de vapor, entre Barcelona, les 

Balears i Marsella. El vapor aplicat a la navegació es converteix, doncs, en 

símbol avançat de la revolució industrial. Al llarg de la seva història, la Nuevo 

Vulcano excel·leix en reparacions i en maquinària. La construcció naval amb 

ferro és important, tanmateix no es consolida com un dels sectors capdavanters 

de la indústria catalana. 

La Maquinista Terrestre i Marítima arriba a construir bucs de ferro, però en allò 

en què destaca és en la fabricació de màquines de vapor, caldereria i motors 

marítims per als vaixells, així com en la del gran dic flotant de Barcelona. 

Algunes iniciatives tecnològiques sorprenents, com ara els prototipus 

submarins de Monturiol, que s’havien d’aplicar a la pesca del corall i a la marina 

de guerra, no es tradueixen en cap iniciativa industrial. 

Al llarg de la segona meitat del segle XIX i la primera part del XX, les drassanes 

dels ports catalans continuen emprant tecnologia tradicional i construint velers 

de fusta: goletes, bergantins, fragates, etc. Malgrat tot, quan hi ha noves 

empreses, com la Companyia Transatlàntica, el 1876, que assumeixen un gran 

protagonisme en el tràfic comercial, i que utilitzen potents i grans vaixells de 

vapor, els encarreguen o compren directament en el mercat britànic.  

 

BURGESOS I PROLETARIS 

Des de 1840, Catalunya ha iniciat el trànsit irreversible vers una societat 

plenament industrial i moderna. El país coneix amb rapidesa, en un procés de 

transició trepidant i ininterromput, els progressos i els problemes i conflictes 

d’una societat capitalista i industrial. La consolidació d’una nova burgesia i 

l’extensió de noves indústries tenen el contrapunt en la formació i l’expansió 

d’una nova classe obrera industrial, cada cop més nombrosa. Catalunya 

esdevé una societat tipificada per burgesos i proletaris. El 1865, un 30% de la 

població activa catalana es dedica a la indústria; el 1930 la proporció gairebé 

arriba al 50%. A partir de 1930, amb una velocitat vertiginosa, el proletariat es 

converteix en el grup social més nombrós. La immigració del camp, de 

Catalunya primer i d'Espanya després, cap a les ciutats industrials és 

constant. Aquest transvasament camp-ciutat provoca problemes d’adaptació i 

esperona canvis en les mentalitats. 

El desenvolupament econòmic català és vertiginós i alhora complex. Els 

capitals repatriats d’Amèrica, arran de la independència de les colònies, juguen 

un paper important en la industrialització del país. Alguns propietaris industrials 

procedeixen del comerç, i no abandonen aquesta activitat en esdevenir 

fabricants. Però, a banda de les grans inversions, molts vapors es constitueixen 

amb capitals limitats o exigus d’abast familiar.  La reinversió dels beneficis 

permet augmentar la dimensió de les empreses i, en alguns casos, genera 

l’aparició d’una classe de banquers i financers que s’articulen amb la indústria a 

partir de petites banques locals. En poc temps, però, es defineixen les grans 

nissagues empresarials del país; moltes d’elles tenen l’origen en els indianos o 



CATALUNYA+SUMA                                                                                                   DIDPATRI 

66 

 

americanos. Les organitzacions patronals enquadren aquesta burgesia 

emergent, que desenvolupa un nou tipus de cultura, de lleure i de relacions 

socials. 

La burgesia catalana, gairebé l’única burgesia industrial de l’Estat espanyol, es 

caracteritza, però, per la feblesa estructural, derivada de la precarietat de la 

pròpia industrialització catalana. Els productes catalans, sense mesures 

proteccionistes, no poden aguantar la competència d’altres països europeus. 

D’altra banda, els industrials catalans no tenen prou capacitat per generar un 

sector financer fort que actuï sistemàticament en suport de la indústria. La 

burgesia catalana tampoc no pot dirigir mínimament el procés de revolució 

liberal a Espanya. Durant tot el segle XIX, la burgesia catalana és incapaç de 

vertebrar-se políticament per defensar els seus interessos. 

Solament des dels inicis del segle XX i fins a la Guerra Civil, la burgesia 

industrial catalana aconsegueix crear un partit propi, la Lliga Regionalista, que 

busca en el catalanisme la base d’una hegemonia política. Després de la 

Guerra Civil, la burgesia catalana perd la seva influència política i es converteix 

en gestora dels interessos de la gran banca espanyola, de les empreses 

multinacionals i dels interessos de l'Estat espanyol quant a liquidació de la 

formació nacional catalana. 

La burgesia intenta desenvolupar les formes de cultura usuals en els països 

europeus en situació semblant. L’exhibició de la riquesa, en les façanes de les 

cases, en les passejades de diumenge o al Liceu, es combina amb l’interès 

pels guanys de la ciència i la modernitat il·lustrada. La burgesia industrial 

triomfant del final de segle XIX aconsegueix, amb més o menys fortuna, 

imposar la industrialització i s’implica en un moviment estètic acèfal i 

interclassista, el Modernisme, que cal entendre com el marc cultural global d’un 

país conscient dels canvis succeïts. 

Durant la segona meitat del XIX, Catalunya esdevé un país industrial i modern 

en el qual els treballadors fabrils constitueixen el gruix de la població; si més 

no, el sector més compacte i que s’organitza amb rapidesa. Milers 

d'immigrants, procedents de les comarques catalanes, es desplacen del camp 

a la ciutat, en uns moments en què la construcció política de l’estat liberal 

espanyol comporta tota mena de convulsions polítiques i socials. Durant els 

primers decennis del segle XX, quan el camp català ja és incapaç de 

subministrar més mà d’obra a la indústria, arriben nous immigrants, procedents 

de València i Aragó primer, i de Múrcia i Andalusia després. 

Catalunya és, doncs, un tipus de societat, de burgesos i proletaris, sense 

experiències prèvies i on, òbviament, l’ajustament de les regles del joc resulta 

molt dura. El proletariat, mancat de drets i sovint sobreexplotat, fa servir la força 

del seu nombre, de la seva concentració i de la seva organització per 

pressionar a fi de fer valer els seus drets. El proletariat entra a la història en 

torrentada: n’és l’autèntic subjecte i és conscient que la seva acció organitzada 

pot canviar el futur. Els obrers industrials són una força molt compacta, sovint 
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comparteixen solidaritats d’origen, viuen agrupats en determinats barris que 

treballen per determinades fàbriques. En les escasses estones d’esbarjo també 

sovintegen els mateixos tipus de locals. És a dir, són un grup social tramat per 

xarxes de solidaritats diverses. La puixança del moviment sindical, 

espectacularment poderós a Catalunya, és la mostra més fefaent de la cohesió 

obrera.  

A mitjan segle XIX les dones constitueixen més del 40% de la població obrera 

de Barcelona. Les filadores i teixidores, que ja han jugat un paper important en 

la indústria tradicional, continuen ocupant-lo en la nova indústria mecanitzada. 

La presència de la dona és molt important en el sector industrial tèxtil, i també 

en el de les treballadores a domicili: sastresses, cosidores, modistes, 

bugaderes, planxadores... La feina a la fàbrica s’ha de compaginar sovint amb 

els treballs domèstics: rentar, cuinar, cosir i tenir cura de la mainada. El treball 

de la dona, nombrós i decisiu, i el treball infantil no deixen de ser una forma 

cruel d’explotació, no solament per les llargues jornades laborals, sinó perquè 

s’entén que el treball de dones i nens és complementari al dels homes, i els 

salaris són molt més baixos. 

Les primeres societats obreres apareixen a la llum pública a partir de 1840, 

vinculades als conflictes laborals entre empresaris i treballadors del tèxtil. 

L’Associació Mútua de la Indústria Cotonera és la instància capdavantera d’un 

procés associatiu que afecta ben aviat els filadors i altres branques de la 

producció industrial. Tanmateix, l’associacionisme resta fora de la llei i 

contínuament reprimit. L’execució del dirigent obrer Josep Barceló i la 

reivindicació del dret a l’associació provoquen la primera vaga general a 

Catalunya, l’any 1855. El dret a l’associació juntament amb el sufragi universal 

es conquereixen el 1868. Les primeres entitats, de caire professional i 

corporatiu, vinculades molt difusament al republicanisme, donen pas, a poc a 

poc, a un sindicalisme de classe definit per l’apoliticisme i l’acostament als 

ideals llibertaris. 

A mitjan segle XIX les doctrines socialistes utòpiques s’estenen entre sectors 

de la classe treballadora, menestrals i professionals. Els postulats d’Etienne 

Cabet, divulgats en l’obra Viatge a Icària, obtenen un èxit notable. Cabet 

propugna la instauració d’una societat comunista, basada en els ideals 

igualitaristes de fraternitat i de justícia social, a través de la propaganda i de 

l’exemple. Les seves idees impacten personatges catalans de la talla de Narcís 

Monturiol, el metge Joan Rovira, Francesc Sunyer i Capdevila, i els germans 

Antoni i Josep Anselm Clavé. Amb una important presència catalana, hi ha 

l’intent de construir una comunitat icariana a Nauvoo (Illinois), experiència que 

se salda amb un fracàs estrepitós. 

El procés de conscienciació i autoorganització de la classe obrera és, però, 

imparable. L'organització obrera respon a jornades laborals de 14 i 16 hores 

diàries, deficiències en les condicions d’higiene i de seguretat de les empreses, 

salaris insuficients, infraalimentació, habitatges insalubres, baix nivell de 
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consum, explotació del treball de dones i infants i inestabilitat en l’ocupació 

configuren un panorama habitual en el món obrer de mitjan segle XIX. Tot 

plegat fa que els proletaris visquin en condicions de misèria generalitzades i 

que siguin víctimes de les malalties més diverses: biològiques, com la 

tuberculosi, o socials, com l’alcoholisme. L’obra d’Ildefons Cerdà Monografía 

estadística de la clase obrera de Barcelona en 1856 és una font de primera 

magnitud per conèixer la condició obrera a la Catalunya del Vuit-cents. Gràcies 

a aquest estudi, la denúncia d’una situació social extrema passa de la literatura 

i el tractat social al camp de l’estadística, tot inaugurant una nova disciplina: la 

sociologia. 

El moviment obrer català aviat sintonitza amb els corrents internacionals de 

l’època. El 1869 el Centre Federal de les Societats Obreres s’adhereix a la 

Internacional. El 1870 se celebra, a Barcelona, el primer congrés obrer, d’abast 

estatal. Dels 98 delegats assistents, 74 ho fan en representació dels obrers 

catalans. En aquest congrés triomfen els bakuninistes enfront dels marxistes. 

L’hegemonia llibertària implica una independència formal de les organitzacions 

obreres respecte a les organitzacions polítiques. La majoria dels dirigents 

obrers actuen políticament en l’òrbita republicana federal i sindicalment en 

organitzacions llibertàries. Durant la I República els dirigents de l’AIT treballen 

en sintonia amb els republicans federals, i es consolida una col·laboració que 

es manté fins ben entrat el segle XX. 

Amb la Restauració del 1874, es produeix una dura repressió contra el 

moviment obrer català, que tot just comença a recuperar-se a partir de la 

dècada dels 80. L’any 1881 els sindicalistes catalans constitueixen la Federació 

de Treballadors de la Regió Espanyola, partidària de l’acció col·lectiva i 

contrària al terrorisme individual. La UGT es funda a Barcelona el 1888, però, 

llevat d’algunes excepcions (Mataró, Reus), no aconsegueix arrelar en la classe 

obrera catalana, majoritàriament inclinada cap a les organitzacions d’inspiració 

llibertària i refractària a tota mena de centralismes. L’any 1890 se celebra per 

primer cop la festa dels treballadors, de l’1 de Maig. Paral·lelament, sectors 

marginals i intel·lectuals de l’anarquisme generen, al final de segle, un 

terrorisme individualista que es manifesta en atemptats sagnants, com el del 

Liceu el 1893. 

El fet que el moviment obrer català s’enquadri creativament en l’esfera 

llibertària és un element de singularitat únic a Europa. El proletariat català dóna 

mostres d’una increïble capacitat i imaginació organitzatives. Els obrers munten 

societats solidàries, cooperatives i sindicats, i per pal·liar els dèficits culturals 

organitzen ateneus i escoles pròpies. D’altra banda, participen en els 

moviments internacionalistes de l’AIT (Asociació Internacional dels 

Treballadors) i a Catalunya endeguen una dinàmica sindical pròpia, basada en 

els principis antiestatistes de l’anarquisme. Tal orientació no és d’estranyar a 

Catalunya, on els sectors populars, d’ençà 1714, perceben l’estat com l’enemic 

natural dels catalans. El socialisme, fortament estatista, té una presència 
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irrellevant a Catalunya. Fins i tot a nivell polític els obrers catalans confien 

prioritàriament en el republicanisme nacionalista per defensar els seus 

interessos. 

Així, doncs, a diferència dels paral·lels més significatius a escala europea, el 

sistema políticosindical dels treballadors i les esquerres catalanes no 

s’organitza a l’entorn del socialisme o de partits obrers, sinó que ho fa 

políticament a partir del republicanisme nacionalista i sindicalment a partir de 

l’anarcosindicalisme. Catalunya també és diferent perquè al capdavall defineix 

una tradició sociopolítica diferent. Cal tenir present altrament que el 

republicanisme desenvolupa un nacionalisme polític de ciutadania centrat en 

una nació definida per les lleis, drets i deures, i que te els seus referents en el 

constitucionalisme català desmoronat el 1714. Aquest nacionalisme 

homologable al de les revolucions liberals i que te en compte les experiències 

americana i francesa es molt diferent al que sorgirà a l'escalf de les unificacions 

d'Alemanya i Itàlia i que es basarà en la llengua i la cultura. 

L’esforç reivindicatiu i la lluita obrera es deixen sentir a Catalunya i arreu 

d’Europa. L’avenç de la democràcia com a forma de govern i el millorament de 

la cultura democràtica, tendent a la igualtat d’oportunitats i la compaginació 

de drets i deures, té lloc en bona part dels països industrialitzats a mesura que 

la revolució industrial va guanyant posicions. Tanmateix, el procés de la 

conquesta dels drets i llibertats democràtiques no és gens senzill. S’han de 

vèncer importants herències de privilegis i dominacions. Els moviments 

sindicals i els moviments polítics democràtics tenen un paper cabdal en la 

progressiva supressió d’injustícies socials. El treball infantil desapareix 

formalment, amb successives iniciatives, al final del XIX. Amb la revolució del 

68 s’obté, per primer cop, el sufragi universal, això sí, restringit als homes. El 

1919, i després de l’espectacular vaga general de la Canadenca, la CNT 

(Confederació Nacional del Treball), el sindicat més poderós de Catalunya, pot 

imposar la jornada de vuit hores. La ruptura democràtica republicana del 1931 

comporta el dret de sufragi de les dones i altres drets bàsics com el de 

l’escolarització, el divorci, l’avortament, etc. 

 

RENAIXENÇA, CIVISME I NACIONALISME 

Al llarg del segle XIX Catalunya es configura com un país industrial. A 

l’especificitat cultural se suma un nou tret diferencial respecte a altres territoris 

de l’estat: una economia i una societat diferents. La Catalunya industrial 

contrasta amb una Espanya bàsicament agrària. L’escalada diferencial 

implica al seu torn un nou rellançament cultural que sintonitza amb els 

corrents romanticistes europeus i que desemboca en la Renaixença. Durant el 

segle XIX Catalunya inicia una recuperació literària i cultural sense 

precedents. La llengua catalana reconquereix a poc a poc el seu estatus de 

llengua de cultura. La Renaixença literària i cultural abasta tots els àmbits de 

la creació i travessa les diverses realitats socials. El nou marc econòmic i 
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cultural aboca a la recerca de sistemes polítics propis. El federalisme 

republicà i el carlisme donen pas a l’eclosió política del nacionalisme, que es 

produeix a la fi del segle. Es tracta d'una nacionalisme polític que pren com a 

referència el constitucionalisme. Allò que ha de definir la nació son les lleis, 

els drets i deures dels ciutadans. Els carlins ho entenen en un biaix tradicional 

de replantejar el marc constitucional dels furs mentre que els republicans, tot i 

partir de l'herència de l'Estat constitucional del 1714, plantegen una nació que 

entronqui nacionalisme i democràcia. 

En qualsevol cas la industrialització és el factor principal o determinant en el 

desenvolupament de la dinàmica nacionalitària catalana del segle XIX. Els 

moviments de caràcter nacional que es desenvolupen en la política i la cultura 

estan en relació amb els canvis econòmics i socials que es produeixen al país. 

Així, l'empenta del nacionalisme a Catalunya seria el producte d’un procés de 

modernització de la societat. 

En efecte, a partir de la dècada del 1830, Catalunya accelera el procés de 

creixement econòmic que ja experimenta des del segle XVIII. La màquina de 

vapor transforma ràpidament el paisatge i la societat. En poc menys de 50 

anys, la meitat de la població activa, fins aleshores majoritàriament rural, passa 

a treballar a les fàbriques i es converteix en el modern proletariat industrial. 

No solament sorgeixen noves formes de treball, sinó també noves formes de 

vida, en un àmbit urbà i modern. Per descomptat, totes les estructures 

ideològiques tradicionals donen pas a noves maneres d’entendre el món i a 

noves idees per transformar-lo. En aquest context, les fractures socials i 

polítiques de tota mena són una constant. Així, convulsions com ara les de les 

guerres carlines o les bullangues urbanes, cal entendre-les com a resistències 

o subproductes dels canvis accelerats d’una societat en transformació. 

Durant la segona meitat del segle XIX Catalunya és diferent de la resta de 

l’Estat espanyol, ja que compta amb llengua, cultura, tradició i cosmovisions 

pròpies, però sobretot és diferent perquè, globalment considerada, Catalunya 

és una societat moderna, industrial i urbana. Aquest esdevé el principal tret 

diferencial, que actua d’esperó als trets de personalitat pròpia. Alhora els canvis 

a Catalunya influeixen en els territoris germans de València, que coneix també 

un important procés d'industrialització, i Balears. 

Aquesta societat en transformació busca consolidar els seus trets de 

personalitat a partir de l’autoafirmació. Així, moviments com el de la 

Renaixença s’han de comprendre en sintonia amb el desenvolupament d’una 

societat industrial, de la mateixa manera que formes d’expressió com el 

Modernisme cal veure-les com el resultat d’una societat industrial, triomfant i 

consolidada, que busca un llenguatge estètic propi. El component d’exaltació 

medievalista de la Renaixença, primer, i el Modernisme, després, són 

símptomes d’inquietud respecte als orígens. La recuperació de les arrels en un 

país nou, cal explicar-la per l’intent de dotar-se de personalitat i seguretats 

col·lectives en una situació de canvi, propiciada precisament per la indústria. 
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El restabliment del català com a llengua de cultura és un procés lent i de 

resultats desiguals. Inicialment, el català es reintrodueix en la poesia i el teatre, 

considerats gèneres més intimistes. La novel·la, la història, el tractat polític i 

l’oratòria continuen desenvolupant-se en castellà, fins i tot quan expressen un 

discurs abrandadament catalanista. Joaquim Rubió i Ors, lo Gaiter del 

Llobregat, és el primer a exposar una programa global de normalització de la 

literatura catalana que defuig la nostàlgia i afronta la modernitat. La irrupció del 

romanticisme alemany arreu d’Europa, que identifica pàtria i llengua, esdevé un 

important estímul. Alguns poetes del País Valencià i de les illes Balears se 

sumen també a l’expressió en català. 

La Renaixença inclou fenòmens i moviments molt diversos, i fins contradictoris, 

en l’àmbit literari i social. Hi ha una renaixença conservadora, vinculada a la 

restauració dels Jocs Florals i a determinats sectors de la burgesia i de 

l’Església. I hi ha una Renaixença popular i republicana, que es relaciona amb 

el teatre urbà i amb setmanaris satírics (La Campana de Gràcia, L’Esquella de 

la Torratxa). El debat sobre la llengua normativa, que enfronta els partidaris 

d’un català arcaïtzant i els qui defensen lo català que ara es parla, no hi és pas 

aliè. Les grans figures, però, beuen d’ambdós corrents i assoleixen una 

dimensió plenament universal i contemporània. Aquest és el cas, sobretot, de 

Jacint Verdaguer en poesia i Àngel Guimerà en teatre. Narcís Oller, vinculat als 

corrents més vigents a l’Europa de l’època, aborda els temes més actuals de la 

vida contemporània i és considerat el fundador de la novel·la catalana 

moderna. 

Durant la segona meitat del segle XIX el teixit associatiu s’amplia enormement i 

integra les noves realitats socials. L’any 1887 els Cors de Clavé integren 106 

societats corals, amb uns 40.000 membres. L’excursionisme científic assoleix la 

majoria d’edat amb la formació del Centre Excursionista de Catalunya, el 1890. 

Els ateneus obrers afavoreixen la formació de la classe treballadora. Els nous 

esports (el futbol) coexisteixen amb altres pràctiques cada cop més 

generalitzades (la gimnàstica i el ciclisme) i amb esports d’elit (l’equitació). 

Amb el derrocament de la I República, el nacionalisme català generat pels 

republicans federals, cívic i constitucional basat en la modernitat il·lustrada, 

s’afebleix. Al capdavall, el fracàs de la República significa la derrota dels 

moviments populars urbans obreristes i republicanistes. La tradició nacionalista 

republicana, gairebé aniquilada perl fracàs de la I República, dóna pas a noves 

idees i noves formes d’organització.  

Fracassada la via cívica i constitucional el nacionalisme prendrà com a 

referència les experiències contemporànies d'Itàlia i Alemanya. La nació ja no 

s'entén a partir de la fracassada experiència política, sinó com una comunitat 

cultural i lingüística. Durant la Restauració es constitueix aquest catalanisme 

més cultural, que tanmateix també tindrà projecció política i que es projectarà a 

partir de tres tradicions diferents: la republicana federal, hereva del període 

anterior, encapçalada per Valentí Almirall, que publica el Diari Català (des de 
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1879) i escriu l’obra Lo catalanisme (el 1886); la pròpiament culturalista, que 

aglutina alguns dels principals intel·lectuals, al voltant de la revista La 

Renaixensa (1871-1905); i la catòlica i tradicionalista, que publica La Veu del 

Montserrat (1887) i que compta amb pensadors de la talla de Josep Torras i 

Bages. El 1880 se celebra el primer Congrés Catalanista. Dos anys més tard es 

constitueix el Centre Català. La presentació d’un Memorial de greuges a Alfons 

XII, el 1885, acosta sectors de la burgesia industrial al catalanisme. El 1891 es 

forma la Unió Catalanista, que aplega diverses organitzacions preexistents. 

El març de 1892 la Unió Catalanista celebra a Manresa una reunió de delegats 

amb l’objectiu d’elaborar el programa polític de l’entitat. El resultat són les 

Bases per a la Constitució Regional Catalana. Les Bases de Manresa, que tot i 

la seva dimensió cultural reivindiquen les antigues constitucions, propugnen 

Catalunya com a país sobirà, n’organitzen propostes de divisió territorial a partir 

de la comarca, demanen l’oficialitat de la llengua catalana i reflexionen sobre la 

creació d’un cos de voluntaris per a la formació d'un exèrcit. Amb les Bases de 

Manresa, el nou catalanisme cultural, sense renunciar a l'herència cívica, 

disposa per primer cop d’un projecte polític definit. 

El 1898, l’entrada dels Estats Units en la guerra que Espanya manté contra els 

independentistes de Cuba i Filipines precipita la pèrdua de les últimes colònies 

espanyoles d’ultramar. Pel Tractat de París, Cuba esdevé independent i Puerto 

Rico i Filipines es constitueixen en protectorats nord-americans. Les pèrdues 

humanes de la guerra són enormes, com també ho són les conseqüències 

econòmiques derivades de la desaparició d’uns mercats segurs, tractats fins ara 

en termes colonials. La fallida de 1898 aboca a la crisi de l’estat i a l’aparició 

d’un important corrent regeneracionista espanyol. A Catalunya assenyala la 

presa de consciència de la burgesia industrial i l’arrencada definitiva del 

catalanisme polític. 

 

 

LES TRANSFORMACIONS URBANES 

A mitjans segle XIX els enormes canvis socials i el creixement espectacular 

de la població urbana plantegen la necessitat d’adequar l’espai urbà a les 

noves exigències. L’enderrocament de les muralles que encotillen les ciutats i 

la construcció d’eixamples i barris nous, planificats en termes de racionalitat 

urbanística, són un primer pas en aquesta direcció. Les ciutats es doten 

d’equipaments diversos. El clavegueram i el subministrament d’aigua als 

habitatges es generalitzen. La gasificació arriba a algunes ciutats i contribueix 

decisivament a l’enllumenat. El transport es modernitza amb tramvies de 

tracció animal. Els serveis també augmenten: hospitals, sanatoris, parcs de 

bombers, casernes de policia municipal fan possible la funcionalitat de les 

ciutats. El Modernisme és el llenguatge estètic que acompanya els canvis i es 

converteix en el testimoni d’una nació emergent a partir d’una industrialització 

triomfant. 



CATALUNYA+SUMA                                                                                                   DIDPATRI 

73 

 

La revolució industrial exigeix nous espais qualitatius de producció i residència. 

Alhora, en la mesura que la industrialització incideix en l’augment i la 

redistribució demogràfica, també hi ha una necessitat quantitativa d’espais. Les 

noves demandes es poden afrontar gràcies a la recerca i l’obtenció de nous 

materials i al desenvolupament de noves tecnologies. L’acer, el ferro i el ferro 

colat permeten noves solucions de suport i cobertura. El ciment provoca una 

autèntica revolució, especialment quan s’aplica en forjats de formigó armat. Els 

productes ceràmics també milloren: maons, totxos i vidres faciliten la 

construcció. Noves tècniques, com ara la volta de maó pla i els encofrats de 

formigó, fan millorar qualitativament la construcció. 

La població augmenta, sobretot a les zones industrials. Al fort creixement 

vegetatiu se sumen, segons els moments, potentíssimes aportacions 

immigratòries. A l’entorn de les principals ciutats industrials, en pocs anys 

s’aixequen noves i grans barriades obreres, i alhora nous i grans eixamples 

allotgen les classes mitjanes i poderoses. Al llarg dels segles XIX i XX les 

ciutats catalanes coneixen creixements espectaculars i la transformació urbana 

genera, al seu torn, una cultura que sintonitza amb la industrial. 

Les llars es doten successivament de nous equipaments. Al final del segle XIX 

l’aigua corrent arriba a la major part dels habitatges urbans, que s’equipen 

també amb sistemes de desguàs. A poc a poc l’enllumenat de gas deixa pas a 

l’elèctric. La preparació d’aliments s’aconsegueix durant força temps gràcies a 

fogons de carbó primer, i a cuines econòmiques després. 

El desenvolupament industrial comporta un creixement demogràfic sense 

precedents a Catalunya. El Principat té 1.975.555 habitants el 1877, i passa als 

2.269.406 el 1900 i a 2.394.557 el 1910. Barcelona, que a la fi del segle XVIII 

té poc més de 100.000 habitants, es converteix en la gran capital d’una regió 

industrial; passa de 249.590 habitants (el 1861) a 533.000 (el 1900) i arriba a 

1.150.000 (el 1930). Moltes altres ciutats catalanes dupliquen, tripliquen i fins 

quintupliquen el nombre d’habitants al llarg del segle XIX, a l’escalf del procés 

industrialitzador. Terrassa, Sabadell, Vilanova i la Geltrú i Mataró també es 

configuren com a importants ciutats industrials. La urbanització creixent de la 

població comporta, però, problemes higiènics, sanitaris, de residència i 

d’infraestructures. Les velles muralles cauen sota el pes de la pressió 

demogràfica i de les noves realitats econòmiques i socials. 

Barcelona es converteix en la capital i el centre indiscutible de la Catalunya 

industrial. El seu creixement, però, està hipotecat pel cinyell de muralles i la 

gegantina ciutadella. Després de múltiples pressions, a partir del 1854, els 

barcelonins aconsegueixen permís per enderrocar muralles. Queda, doncs, per 

urbanitzar un ampli espai entre la ciutat vella i la corona de pobles 

industrialitzats del Pla de Barcelona; i la ciutat es prepara per urbanitzar-lo. 

L’Ajuntament de Barcelona convoca un concurs públic per premiar el millor 

projecte d’eixample.  

El projecte guanyador, de l’arquitecte Antoni Rovira i Trias, és finalment 
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desbancat pel de l’enginyer Ildefons Cerdà, molt més revolucionari i innovador, 

que obté el suport del govern de Madrid. El projecte d’Eixample de Cerdà 

s’estructura en un tramat d’illes ortogonals que integren habitatges i espais 

verds. La combinació de natura i elements urbanitzats, el racionalisme i una 

radical voluntat igualitarista en fan un projecte original i únic, que només 

l’especulació posteriorment pot emmascarar. Víctor Balaguer, un intel·lectual 

de la Renaixença, proposa els noms dels nous carrers, lligats a la història 

catalana. Les muralles i la Ciutadella són enderrocades i, a poc a poc, 

l’Eixample enllaça la ciutat vella amb la perifèria de pobles industrials. Aquests 

municipis obrers i menestrals (Gràcia, Sant Andreu, Sants, Sant Martí de 

Provençals) el 1898 són annexats a Barcelona. Al principi del segle XX, una 

part de l’Eixample es configura com una zona residencial per a classes 

mitjanes i la burgesia. També compta amb illes polivalents i productives. Els 

antics municipis i la ciutat vella mantenen, en general, el caràcter treballador. 

Les funcions de la nova ciutat moderna comporten la posada en marxa de nous 

serveis i equipaments. A Barcelona, l’enginyer Pere Garcia Fària projecta, el 

1893, una xarxa de clavegueram que ha de garantir l’evacuació d’aigües de 

manera definitiva, i que els ajuntaments caciquils només apliquen parcialment. 

L’enllumenat públic de gas s’inicia a partir de 1842. El cos de bombers, 

reorganitzat el 1845, es dota de la primera bomba de vapor el 1877 i del primer 

automòbil el 1907. Els tramvies de tracció animal comencen a funcionar el 

1872. El 1875 un gran nombre d’habitatges disposa d’aigua corrent. La ciutat 

continua equipant-se: borsa, enllumenat elèctric, clavegueram, telègraf, 

hospitals, escoles, estacions de tren, telèfons, etc. Al final del XIX, els tramvies 

elèctrics revolucionen el transport urbà i aviat automòbils i bicicletes sovintegen 

pels carrers. Als anys vint, arriba finalment el metro. Altres ciutats catalanes 

també experimenten importants eixamples urbanístics entorn del canvi de 

segle: Reus, Vilanova, Mataró, Sabadell, Terrassa, etc. 

 

 

EL MODERNISME 

del segle XIX esclata un nou corrent artístic: el Modernisme. El caracteritzen 

el desig de modernitat, la vinculació amb les novetats artístiques europees, 

notablement les alemanyes, i la intenció de vehicular un corrent d’expressió 

autòcton, nacional català. El moviment sintonitza amb les noves corrents 

nacionalistes que es fonamenten en el factor cultural que posa especial 

èmfasi en el patrimoni i en la recuperació de la història de la nació com a trets 

identitaris.  

El Modernisme s’estén per tots els àmbits de les arts (incloses les arts 

aplicades o menors) i desenvolupa un sentiment de rebel·lia artística que 

exigeix un lloc per a l’art i l’artista en la societat moderna, i que porta alguns 

dels seus membres al compromís social. En el tombant de segle la burgesia 

integra l’estètica modernista i encarrega els seus habitatges i projectes 
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constructius a arquitectes modernistes. 

L’aparició de la revista L’Avenç aglutina un grup de joves intel·lectuals al voltant 

d’un projecte que es defineix com a «jove» i «de progrés». Vinculat a les idees 

del catalanisme avançat, L’Avenç defensa la necessitat de modernitzar i 

normativitzar la llengua. La poesia, el teatre i la novel·la deixen de ser 

ocupacions de burgesos o professionals que escriuen les tardes de diumenge 

per esdevenir plataformes de joves escriptors que aspiren a professionalitzar-

se.  

Les temàtiques i la nova estètica acosten els autors i la producció literària als 

corrents més avançats de la literatura del seu temps. Un desig de rebel·lia i 

d’individualisme i una crítica ferotge a la nova societat burgesa els agermanen, 

malgrat els orígens socials diversos i les diferències polítiques. En el camp de 

la literatura destaquen Raimon Casellas, Joan Maragall, Adrià Gual i Caterina 

Albert («Víctor Català»). 

Sota l’influx d'Auguste Rodin, els escultors modernistes elaboren obres 

carregades de simbolisme, idealistes i espirituals. Ramon Casas i Santiago 

Rusiñol inicien vers el 1890 un nou estil pictòric, caracteritzat pel predomini de 

les línies estilitzades i per les temàtiques inspirades en la naturalesa i de 

denúncia social; els segueixen una segona generació de pintors: Isidre Nonell, 

Joaquim Mir, Anglada i Camarasa i el jove Pablo Ruiz Picasso. El cartell, 

aleshores paradigma de la publicitat, esdevé obra d’art. 

En el Modernisme no hi ha una distinció precisa entre arts majors i menors. La 

dignificació del treball de l’artesà, per contraposició a l’obra de producció en 

sèrie, corre paral·lela a l’adopció de la nova estètica en tots els camps. La 

ceràmica, l’orfebreria, el treball amb el ferro forjat, els vitralls, el disseny i 

l’execució del mobiliari s’impregnen de l’ideal de bellesa modernista i 

produeixen obres úniques. 

La música evoluciona també dins els postulats del Modernisme. Entre els 

compositors més coneguts, cal assenyalar Felip Pedrell, Enric Morera, Antoni 

Nicolau, Lluís Millet, Isaac Albéniz i Enric Granados. En la darrera dècada del 

segle XIX es constitueixen entitats com ara l’Orfeó Català (1891), la Societat 

Catalana de Concerts (1892), la Societat Coral Catalunya Nova i la Societat 

Filharmònica de Barcelona (1897). 

El Palau de la Música Catalana, construït per Lluís Domènech i Montaner entre 

1905 i 1908 com a seu de l’Orfeó Català, enllaça unes mateixes inquietuds en 

els camps de l’arquitectura i de la música. 

El Modernisme assoleix la seva màxima expressió en el terreny de 

l’arquitectura. És aquí on es manifesta com un art total i integrador, que utilitza 

materials molt diversos i aprofita les aportacions de les arts menors: vitralls, 

ferros forjats, ceràmica, mobiliari. La concepció individual de cada obra i el gust 

pel detall caracteritzen un estil que defuig la línia recta i les solucions 

clàssiques i que escapa de qualsevol convencionalisme. Les ciutats i els pobles 

veuen edificar palauets, fàbriques, esglésies, cellers, botigues i habitatges 
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populars construïts seguint el gust modernista. Un dels arquitectes modernistes 

més importants és Domènech i Montaner, autor del Palau de la Música 

Catalana i de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona. L’altre gran geni vinculat al 

Modernisme és Antoni Gaudí, constructor de la Pedrera, el Parc Güell, la Casa 

Batlló i la Sagrada Família de Barcelona. Gaudí, Puig i Cadafalch (artífex de la 

Casa Ametller, entre d’altres obres) i Domènech i Montaner sobresurten entre 

una legió de petits i grans arquitectes.  

El Modernisme, amb totes les seves contradiccions, és el llenguatge estètic i 

esclatant de la industrialització triomfant. Es desenvolupa al final del segle XIX i 

sobreviu fins als anys vint del segle XX, encara que en competència, als 

darrers temps, amb el Noucentisme, corrent estètic impulsat per la burgesia en 

el poder. 

El Modernisme català recupera, igual que ho havia fet la Renaixença, motius i 

elements històrics que es consideren emblemàtics de Catalunya. En aquest 

sentit, les constants referències a la medievalitat, cal entendre-les com un 

recerca de les arrels. Al capdavall, Catalunya és un país que experimenta una 

brutal transformació a causa de l’impacte industrial, i l’imaginari dels seus 

habitants busca seguretats a partir d’una autoafirmació fonamentada en els 

orígens. 

 

 

ELECTRICITAT: LA SEGONA ONADA INDUSTRIAL 

En el traspàs del segle XIX al XX es produeix un nou impuls en els sistemes 

de producció, és el que es coneix com a segona revolució industrial. El 

caracteritzen la utilització de noves energies (l’electricitat i el petroli), la 

diversificació industrial amb l’aparició i el desenvolupament de nous sectors 

(la química) i la renovació constant en els sistemes de comunicació i 

transport, que dóna lloc al naixement de l’automòbil i de l’aviació. Catalunya 

no és aliena a aquestes transformacions. Per bé que el tèxtil continua essent 

el sector hegemònic, s’inicia una important diversificació industrial i s’estén 

l’ús de l’energia hidroelèctrica.  

Des de la dècada de 1870, a Catalunya comencen a funcionar petites centrals 

elèctriques que utilitzen l’aigua o el vapor. Els usos industrials i d’enllumenat, 

progressivament ampliats, generen la creació de companyies més grans, sovint 

amb capitals estrangers, i la construcció de les primeres grans centrals 

tèrmiques a les ciutats. Durant la segona dècada del segle XX, la construcció 

de línies d’alta tensió abarateix els costos de trasllat de l’energia elèctrica i 

permet la utilització a gran escala dels recursos hidràulics. La Barcelona 

Traction, Light and Power, coneguda com la Canadenca, construeix les centrals 

de Tremp, Camarasa i Seròs i assoleix una clara hegemonia en el camp de la 

producció i distribució d’electricitat. 

El desenvolupament de l’energia elèctrica impulsa la renovació a fons de la 

indústria catalana, que és afavorida per la neutralitat espanyola en la I Guerra 
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Mundial. L’expansió del sector tèxtil és paral·lela a la diversificació de sectors 

industrials i a les noves necessitats generades per l’electrificació i la revolució 

dels transports. El desenvolupament del sector químic, amb l’aparició 

d’empreses com, per exemple, la Cros, el naixement de noves indústries 

destinades a la producció de materials de construcció i l’expansió de les 

indústries metal·lúrgiques, alimentàries i papereres posen de manifest la 

vitalitat assolida per l’economia catalana en els primers anys del nou segle. 

Al començament del segle XX, Barcelona és encara una seu financera 

important de l’Estat espanyol. Les petites banques familiars continuen dominant 

el panorama bancari. El Banc de Barcelona, que és l’entitat més important, 

actua de forma conservadora, amb una política de crèdits molt restrictiva, però 

a partir de 1912 comença a especular amb divises. La caiguda del valor del 

franc i altres monedes aboquen el banc a la suspensió de pagaments. La fallida 

del Banc de Barcelona i del Banc de Terrassa l’any 1920, i del Banc de 

Catalunya el 1931, consuma la crisi de la banca autòctona, iniciada amb la fi de 

la Febre d’Or. El capital financer espanyol s’instal·la progressivament a 

Catalunya. La influència progressiva de la banca espanyola així com les 

iniciatives del capital estranger allunyen de Catalunya els centres de decisió 

econòmica. 

En els primers decennis del segle XX Barcelona creix a un ritme prodigiós. 

L’obertura de la Via Laietana i l’expansió de l’Eixample són seguides ben aviat 

pel creixement a través del subsòl: les obres del metro, en el decenni dels anys 

vint, inicien un nou model de transport col·lectiu. L’expansió urbana culmina 

amb l’annexió dels municipis del Pla: Gràcia, Sant Martí de Provençals, Sant 

Gervasi de Cassoles, Sants, les Corts de Sarrià i Sant Andreu de Palomar 

s’incorporen a la ciutat el 1897; Horta ho fa l’any 1904 i Sarrià, el 1921. 

Al final del segle XIX, el camp català es manifesta incapaç de seguir 

subministrant mà d’obra a la indústria i comencen a arribar valencians i 

aragonesos. A l’escalf de les grans obres de construcció iniciades a Barcelona, 

com per exemple el metro, la immigració continua; ara prové sobretot de Múrcia 

i Andalusia oriental, i s’instal·la en barris com la Torrassa i Collblanc, a 

l’Hospitalet de Llobregat. El nombre d’habitants creix a un ritme espectacular; 

Catalunya passa de dos milions a començament de segle a prop de tres l’any 

1936. Barcelona duplica la població en el mateix període i se situa per damunt 

del milió d’habitants. L’Hospitalet de Llobregat, que el 1900 tenia prop de 5.000 

veïns, s’acosta als 50.000 en iniciar-se la Guerra Civil. 

 

 

INFRAESTRUCTURES I INDUSTRIES EMERGENTS 

Des de les darreres dècades del segle XIX, la revolució dels transports coneix 

una nova expansió amb la invenció del motor d’explosió interna i l’aplicació de 

l’electricitat. Automòbils, avions, trens elèctrics, metros i tramvies escurcen les 

distàncies. El 1904 es constitueix a Barcelona La Hispano Suïssa, fàbrica 
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d’automòbils pionera a tot l’Estat. El 1914 circula el primer cotxe construït per 

Artur Elizalde, de la Fàbrica Espanyola d’Automòbils. El petroli, que es 

comercialitza a Catalunya des del 1860, en el tombant de segle pren una 

nova embranzida amb l’aparició dels primers motors d’explosió. Les primeres 

refineries s’ubiquen a Barcelona (1868) i Reus (1879). L’any 1927 l’Estat crea 

l’empresa CAMPSA en termes de monopoli. 

Catalunya ha emprès un procés d’industrialització, però no compta amb una 

xarxa mínima de camins dignes. A mitjan segle XIX el carro tirat per mula o 

«matxo» és l’encarregat de traginar el carbó, des dels ports a les fàbriques, i 

els productes fabricats fins als magatzems de distribució de les grans ciutats. El 

ferrocarril ajuda molt lleugerament al desenvolupament industrial, i no és fins al 

final del segle XIX que les línies que vertebren el Llobregat i el Ter i les que 

uneixen la zona costanera es converteixen en un suport ferm del 

desenvolupament industrial. Tanmateix, el ferrocarril permet l’exportació a 

l’Estat espanyol de les produccions industrials més diverses. Les 

infraestructures portuàries es concentren, cada cop més, a Barcelona, que és 

el principal port receptor de carbó i el principal lloc d’exportació de mercaderies. 

El desenvolupament de l’automoció al començament del segle XX incideix 

definitivament en la construcció i adequació d’una xarxa de camins i carreteres, 

i alhora centrals hidroelèctriques i termoelèctriques, de diferents tipus, fan 

arribar electricitat a llocs impensables. Tot plegat afavoreix la cohesió del 

mercat interior i, per descomptat, les possibilitats de diversificar el procés 

d’industrialització tant sectorialment com geogràficament. 

Al llarg dels segles XIX i XX es desenvolupen diverses tecnologies de 

comunicació que propicien, al seu torn, activitats econòmiques i industrials per 

implementar-les. La telegrafia amb fils s’inicia al final del segle XIX, tot i que al 

principi del segle XX se’n continua consolidant la xarxa. La telefonia arrenca 

amb força al segle XX; la Mancomunitat de Catalunya fa esforços per 

promocionar-la. El 1910 la xarxa telefònica es limita a les zones litorals i 

prelitorals, entre Figueres i Tarragona, i amb ramals que arriben a Lleida i 

Berga. Durant la dècada del 1930 la Companyia Telefònica estén la seva xarxa 

gairebé al conjunt de municipis del Principat. Un nou i espectacular gratacels a 

la Plaça de Catalunya de Barcelona mostra la puixança del sector. 

La invenció dels motors d’explosió mena de dret a la fabricació d’automòbils. 

Els Estats Units, Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit s’apressen a crear 

indústries automobilístiques. Catalunya participa de bon començament en la 

carrera internacional de la indústria automobilística amb empreses com La 

Hispano Suïssa i l’Elizalde. La Hispano Suïssa sorgeix el 1904 en aprofitar la 

tasca pionera en la fabricació d’automòbils que havia fet l’empresa Castro. 

L’ànima del projecte és l’enginyer suís Markus Birkigt, responsable de dissenys 

extraordinaris, sobretot en referència als motors. Els cotxes, autobusos i 

camions Hispano Suïssa són els millors de la seva època, i guanyen 

nombroses competicions i concursos internacionals. 
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El 1911 la Hispano, que obre sucursal prop de París, construeix una nova i 

gran fàbrica a la Sagrera, a Barcelona. En el marc de la I Guerra Mundial 

amplia la producció als motors d’aviació i l’armament. Tanmateix, la Hispano 

s’especialitza en la producció de models d’automòbils luxosos i cars, els 

consumidors dels quals són les elits econòmiques, una estratègia radicalment 

oposada a la que segueix Ford als Estats Units, preocupat per construir cotxes 

senzills i barats que puguin arribar a tothom. Així, mentre que, el 1909, Ford 

fabrica un milió de cotxes Ford T, a la fàbrica de Detroit, La Hispano Suïssa 

solament en munta 500 en els seus tallers barcelonins. Contràriament, Citroën, 

Renault, Opel i Fiat segueixen amb interès el model americà. 

L’aviació comença aviat a Catalunya. El 1913, a l’hipòdrom de Sants, per 

primer cop a la península Ibèrica, s’enlaira un avió. L’aeroport del Prat es 

configura com la principal infraestructura aeronàutica. L’esclat de la I Guerra 

Mundial i el desenvolupament galopant de l’aviació propicien que la fàbrica 

Hispano Suïssa desenvolupi i posi en circulació un excel·lent prototipus de 

motor d’aviació dissenyat per l’enginyer Markus Birkigt el 1913. L’aviació militar 

francesa l’adopta i durant la guerra se’n fabriquen 50.000 unitats. La patent es 

ven a empreses franceses, britàniques, nord-americanes, italianes, russes i 

japoneses. Després de la guerra, els motors d’aviació de la Hispano Suïssa, 

fabricats a Barcelona i París, s’apliquen a l’aviació civil. Els avions amb motors 

Hispano Suïssa guanyen tota mena de copes i raids i obtenen rècords de 

velocitat a escala mundial. Tanmateix, la sucursal francesa de la Hispano 

s’acaba independitzant, i controla la producció dels motors d’aviació. 

 

 

 

LLIGA REGIONALISTA I NOUCENTISME 

El 1898 comença una àmplia crisi colonial, que té importants repercussions per 

al futur d’Espanya i Catalunya. Els Estats Units, seguint una política de 

consolidació d’àrees d’influència, donen suport a la resistència cubana contra 

Espanya. Després de l’atemptat contra el cuirassat Maine, al port de l’Havana, 

els Estats Units entren en guerra per assegurar-se presència a Cuba, contrafort 

de la influència a l’Amèrica Central, i a Filipines per tenir una avançada just 

davant el continent asiàtic. 

La situació de guerra esdevé delicada per a la indústria catalana, ja que les 

importacions i les exportacions a les zones colonials són un dels puntals del 

desenvolupament econòmic català. No és d’estranyar, doncs, que la burgesia 

catalana promogui àmplies campanyes en defensa de l’espanyolitat de Cuba i 

Filipines, i que estimuli el reclutament de voluntaris per defensar les colònies. 

Contràriament, els sectors republicans mantenen una actitud de simpatia amb 

els independentistes cubans i filipins i promouen i protagonitzen campanyes en 

favor de l’abolició de l’esclavatge. 

La guerra, però, és curta, ja que els nord-americans escombren, en poc temps, 
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la presència militar espanyola a les colònies. Com a conseqüència de les 

pèrdues colonials, el comerç, la producció i les exportacions catalanes s’han de 

reorientar. La resposta de la indústria catalana passa per multiplicar la seva 

influència i presència en el mercat interior i espanyol. 

Paral·lelament, la convulsió impulsa, definitivament, un canvi d’estratègia de la 

burgesia industrial catalana, en el sentit d’articular un partit que defensi els 

interessos industrials i que, tenint en compte que aquests es limiten a 

Catalunya, aprofiti el formidable ascens del catalanisme emergent.  

L’articulació política cristal·litza aviat. La catàstrofe colonial provoca grans 

protestes i incerteses, al Principat, contra el desgovern de l’Estat. Sectors de la 

burgesia catalana, amb pes econòmic, avalen el general Polavieja, que en 

tornar de Filipines promet un programa de reformes que inclouen aspectes 

descentralitzadors i regionalistes. Les intencions de Polavieja, però, no 

prosperen i els elements que li donen suport es reagrupen en la Unió 

Regionalista, que l’any 1901 es fusiona amb el Centre Nacional Català per 

donar lloc a la Lliga. Amb el naixement de la Lliga Regionalista s’uneixen 

determinats sectors econòmics amb els sectors del catalanisme conservador 

amb experiència política i definitivament sorgeix un partit al servei implícit dels 

interessos de la burgesia industrial catalana. 

En el període 1901-1923 la Lliga Regionalista és la força política hegemònica 

a Catalunya. Representa un catalanisme moderat i socialment conservador 

que expressa les inquietuds d’un sector de la burgesia industrial, dels 

propietaris agraris i de les classes mitjanes. Elabora un projecte polític que 

pretén un autogovern per a Catalunya que en garanteixi la modernització, i es 

planteja intervenir en el govern de l’Estat amb pragmatisme i voluntat 

modernitzadora. L’obra de la Mancomunitat de Catalunya, endegada el 1914, 

representa la seva realització més reeixida. 

Enric Prat de la Riba (1870-1917) és el màxim dirigent de la Lliga Regionalista. 

La seva teoria política es resumeix en l’obra La Nacionalitat Catalana, editada 

el 1906. Com a polític i estadista, es caracteritza per una hàbil combinació de 

pragmatisme i idealisme. Des de la Diputació de Barcelona, que presideix 

d’ençà de 1907, i des de la Mancomunitat de Catalunya, a partir de 1914, 

emprèn una profunda política de modernització, caracteritzada per l’obra 

pública i la creació d’infraestructures. Prat sap envoltar-se de tècnics de totes 

les tendències, honestos i ben preparats, i aglutinar-los. 

L’assalt a les redaccions de Cu-cut! i de La Veu de Catalunya, protagonitzat el 

25 de novembre de 1905 per uns quants centenars de militars, és la punta de 

llança d’una onada d’anticatalanisme arreu d’Espanya. L’oposició a la Llei de 

Jurisdiccions, que posa sota jurisdicció militar qualsevol ofensa a l’exèrcit o a la 

unitat de la pàtria, aplega en un ampli front de rebuig polítics catalans de 

diverses ideologies: la Solidaritat Catalana.  

Aquest front, que comprèn carlins, regionalistes, republicans i nacionalistes 

d’esquerres, es constitueix en coalició electoral el 1907. L’àmplia victòria a les 
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urnes segella la fi del caciquisme arreu de Catalunya. 

Alejandro Lerroux (1864-1949), dirigent del Partit Republicà Radical, combina, 

en els seus anys de política catalana, un radicalisme verbal i anticlerical pròxim 

a l’estètica revolucionària amb una actitud política espanyolista. Des de 1905 

esdevé paladí de l’exèrcit i enemic de la Solidaritat Catalana. El seu discurs 

confús i demagògic assoleix una forta presència entre les classes mitjanes i 

treballadores de Barcelona. Dotat d’una oratòria brillant, converteix en un partit 

de masses modern el segment del republicanisme que lidera. Des del 

catalanisme i des del moviment llibertari, Lerroux és acusat d’actuar a sou del 

Ministeri de la Governació. 

 

 

 

LA MANCOMUNITAT DE PRAT DE LA RIBA 

El 6 d’abril de 1914 al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat es 

constitueix oficialment la Mancomunitat de Catalunya, com a resultat de 

l’aplicació de la Llei de Mancomunitats Provincials aprovada per les Corts 

espanyoles el desembre de 1913. La Mancomunitat federa les quatre 

diputacions provincials catalanes i, per bé que es tracta d’una institució 

estrictament administrativa, simbolitza el reconeixement, per part de l’Estat 

espanyol, de la personalitat i de la unitat de Catalunya. És la primera institució 

d’autogovern des de l’any 1714. Amb la Mancomunitat, la llengua catalana 

assoleix de nou un àmbit d’oficialitat. Prat de la Riba n’esdevé el primer 

president. 

Tot i que solament assumeix les funcions pròpies de les Diputacions, la 

Mancomunitat de Catalunya desenvolupa una tasca ingent en els terrenys de la 

cultura, de la instrucció pública, de l’acció social i de la construcció 

d’infraestructures bàsiques. Potencia el paper capdavanter de l’Institut d’Estudis 

Catalans i de la Biblioteca de Catalunya, crea arreu del país una àmplia xarxa 

de biblioteques i promociona museus i recerques arqueològiques. En l’entorn 

educatiu, construeix i millora escoles d’educació primària i professionals. La 

formació, la recerca i el desenvolupament tecnocientífics són tinguts 

especialment en compte. La Mancomunitat també incideix decisivament en la 

potenciació de les infraestructures de comunicació i econòmiques, amb accions 

tan diverses com la construcció de carreteres i de cellers cooperatius o 

l’extensió de la xarxa telefònica. 

L’Institut d’Estudis Catalans es configura com la institució més important del 

món cultural català. Nascut el 1907, a iniciativa de la Diputació de Barcelona, 

amb l’objectiu de «fundar aquí centres d’estudis científics, concretament 

especialitzats i destinats, més que no pas a l’ensenyament, a produir ciència i 

facilitar les investigacions», en els anys següents constitueix les diverses 

seccions científiques. La Secció Filològica, sota l’impuls de Pompeu Fabra, 

juga un paper central en la fixació del català normatiu. 
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L’Ajuntament de Barcelona i la Mancomunitat de Catalunya despleguen una 

important política educativa i construeixen arreu nombrosos grups escolars. El 

1919 es creen els Estudis Normals de la Mancomunitat i es potencien les 

Escoles d’Estiu per a mestres. Es propaguen corrents pedagògics preconitzats 

pel moviment de l’Escola Nova. El mètode Montessori s’aplica en nombroses 

escoles catalanes. La instrucció professional és també un objectiu de la 

Mancomunitat. El 1913 es crea l’Escola del Treball, on s’imparteix una 

instrucció avançada que té per finalitat fornir tècnics competents per a la 

indústria. 

Entre 1914 i 1922 es reestructuren o creen nombrosos centres de formació: 

l’Escola d’Administració Local, l’Institut d’Orientació Professional, l’Escola 

Superior de Bells Oficis, l’Escola d’Alts Estudis Comercials, l’Escola 

d’Infermeres i l’Escola de Gènere de Punt. 

La Mancomunitat du a terme una intensa activitat en el camp català, amb el 

doble objectiu de donar una sortida a la crisi agrària iniciada a la fi del segle 

XIX i de fomentar el cooperativisme entre la pagesia. L’Escola Superior 

d’Agricultura i altres iniciatives paral·leles ofereixen als camperols una 

formació professional sòlida. Diverses conselleries de la Mancomunitat (Camins 

i Ports, Obres Hidràuliques i Ferrocarrils, Agricultura i Serveis Forestals) 

incideixen des de diferents òptiques en la millora de les infraestructures al 

camp.  

El Noucentisme és el corrent cultural i ideològic de referència de la burgesia 

catalana en el poder. Eugeni d’Ors en serà un els seus arquitectes principals. 

Les idees noucentistes són assumides pels ideòlegs de la Lliga i prenen 

protagonisme en l’ideari de la Mancomunitat i les instàncies de poder polític del 

catalanisme. 

El Noucentisme apareix nítidament formulat com a moviment cultural i artístic 

vers 1906. Aparentment contraposat al Modernisme, reprèn l’ideal 

modernitzador des d’uns altres pressupòsits. La doctrina noucentista es 

fonamenta en la recerca de l’ordre humà i racional per damunt de les forces de 

la natura o la vida. Els seus ideals són, doncs, racionalitat, i classicisme. El 

Noucentisme defensa el retorn a un classicisme d’arrel mediterrània basat en 

els valors de l’ordre, el seny, la mesura i la civilitat. L’intel·lectual noucentista es 

vincula al nou marc institucional i polític i defensa un projecte social i polític que 

la Lliga Regionalista fa seu: el de la «Catalunya ciutat». Propugnen una 

Catalunya ordenada en la qual la urbanitat triomfi sobre el ruralisme.  

El Noucentisme té una projecció important en la poesia (Josep Carner, Jaume 

Bofill «Guerau de Liost», Carles Riba). En les arts plàstiques i l’escultura també 

hi ha una notable producció noucentista. Les manifestacions arquitectòniques, 

més limitades, assoleixen un gran nivell en les construccions escolars. Al seu 

torn, el Noucentisme es projecta en la dècada dels anys vint i a la dels anys 

trenta, i incideix en els pressupostos republicans en els camps de la cultura, la 

llengua i l’ensenyament. 
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LA GUERRA SOCIAL 

La conflictivitat social i política és intensa a l’inici del segle XX. Vagues i 

revoltes reflecteixen un malestar generalitzat. Els processos de Montjuïc de 

1897 i la duresa de la repressió governamental delmen el moviment obrer 

català. La recuperació és lenta. El fracàs de la vaga general de 1902 dificulta el 

procés. El 1908, a Barcelona es reuneix un nou Congrés Obrer Català, i sota la 

influència de la Carta d’Amiens, base del sindicalisme francès modern, es crea 

una nova organització: la Solidaritat Obrera, que agrupa sectors heterodoxes 

socialistes i anarcosindicalistes. La insurrecció de Barcelona contra la Guerra 

del Marroc, durant la Setmana Tràgica, el juliol del 1909, és una prova de foc 

per a la nova organització. L’avalot de la Setmana Tràgica comença com un 

motí antimilitarista, a l’estil dels que havien sovintejat durant el segle XIX. El 

govern espanyol manté una sagnant guerra en l’intent d’ocupació del Marroc, 

però les operacions militars no són precisament favorables a les armes 

espanyoles i les derrotes causen impacte en l’opinió pública. L’intent del govern 

de reclutar reservistes catalans desferma el motí popular. Del servei militar, 

se’n poden lliurar tots aquells que paguin una quota. Els pobres, òbviament, no 

poden pagar-la, de tal manera que la mobilització passa a afectar directament 

el proletariat català. Els avalots comencen amb manifestacions de dones contra 

els embarcaments de tropes i aviat degeneren en una revolta oberta i acèfala 

que farceix de barricades els carrers de Barcelona i altres poblacions. 

Els revoltats es troben sense el suport de cap força política i els únics que 

proven d’estructurar el moviment són els sindicalistes de Solidaritat Obrera. Els 

republicans radicals de Lerroux intenten desviar el moviment revolucionari cap 

a la crema de convents, tot acusant els religiosos de tenir interessos econòmics 

al Marroc. L’exèrcit finalment pot dominar la revolta i s’inicia tot seguit una 

àmplia repressió contra el moviment obrer, inclosos nombrosos afusellaments. 

Francesc Ferrer i Guàrdia, pedagog anarquista, és acusat injustament de 

propiciar la revolta i afusellat malgrat les protestes internacionals. Ferrer paga 

la gosadia d’haver impulsat una Escola Moderna que desafia les concepcions 

morals del moment i els interessos dels grans grups religiosos amb projecció a 

l’ensenyament. 

El 1910 la Solidaritat Obrera dóna pas a una nova organització sindical, la 

Confederació Nacional del Treball, que, dirigida des de Catalunya, s’estén 

ràpidament per València i Andalusia. La CNT representa la irrupció d’un nou 

tipus de sindicalisme massiu i organitzat, que se centra en l’activitat sindical i 

declina qualsevol implicació en activitats polítiques. En poc temps, la CNT 

assoleix l’hegemonia absoluta entre els treballadors catalans i es perfila com a 

portaveu d’un moviment obrer amb desig d’intervenir obertament en el devenir 
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de la història. 

L’estiu de 1917 l’estat entra en crisi aguda. El juliol es reuneix, desafiant, 

l’Assemblea de Parlamentaris catalans, i a l’agost esclata una vaga general 

revolucionària. El sindicalisme s’organitza. Francesc Cambó, líder de la Lliga, 

un cop mort Prat de la Riba, opta per falcar l’estat i defensar els interessos 

econòmics dels propietaris abans que seguir la via regeneracionista i el camí 

cap a l’autonomia de Catalunya. La crisi econòmica que segueix la I Guerra 

Mundial deteriora les condicions de vida dels treballadors. El 1919 esclata la 

Vaga de la Canadenca. La CNT aconsegueix un èxit aclaparador: el govern 

fixa, per decret, la jornada laboral de 8 hores. 

La CNT és el sindicat més important de Catalunya a la primera meitat del segle 

XX. Recull les tradicions de l’obrerisme català del vuit-cents i incorpora els nous 

sistemes organitzatius del sindicalisme revolucionari europeu. El Congrés de 

Sants (1918) ordena els sindicats segons sectors de producció, tot donant pas 

al sindicalisme modern. Salvador Seguí, «el Noi del Sucre», és el gran estrateg 

de la Confederació. En pocs anys la CNT es converteix en una important 

organització de masses. La victoriosa Vaga de la Canadenca i la inquietud que 

provoca, tot i ser llunyana, la Revolució Russa radicalitzen posicions. Pel 

novembre del 1919 els patrons tanquen fàbriques i deixen 140.000 treballadors 

al carrer. Paral·lelament propicien la creació d’un altre sindicat, el Sindicat 

Lliure, per minar la força de la CNT. La tensió social degenera en violència 

oberta. A fi d’assegurar-se el domini, el Sindicat Lliure, amb el suport de les 

autoritats i la policia, lloga pistolers per assassinar els principals dirigents 

obrers. Grups radicals sindicalistes intenten respondre amb atemptats contra 

patrons, encarregats i policies. 

La confrontació resulta desfavorable als obrers. Entre el 1916 i el 1923 cauen 

assassinats 229 dirigents obrers, 27 patrons i 27 encarregats. També hi ha 

altres 24 morts, entre policies i pistolers. Pel novembre del 1920 assassinen 

Francesc Layret, advocat de la Confederació i diputat. El març de 1923 un altre 

atemptat acaba amb Salvador Seguí, «el Noi del Sucre», juntament amb 

Francesc Comes, un altre sindicalista, al carrer de la Cadena, al Raval de 

Barcelona.  

El camp viu també una situació d’agitació social. Els rabassaires, pagesos que 

treballen les vinyes arrendades a través de contractes de rabassa morta, 

aspiren a convertir-se en propietaris de la terra, amb l’objectiu de fer realitat la 

màxima «la terra per a qui la treballa». El juliol de 1922 es constitueix la Unió 

de Rabassaires i Altres Cultivadors del Camp de Catalunya, que aplega 

arrendataris i petits propietaris i que esdevé el sindicat pagès més important 

fins al 1939. La Unió de Rabassaires defensa la petita empresa familiar agrària 

enfront dels grans terratinents, enquadrats a l’Institut Català de Sant Isidre. 

Entre els fundadors de la Unió de Rabassaires figura el polític republicà Lluís 

Companys. 

El Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI) 
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aglutina sectors assalariats, significativament del comerç, i impulsa el 

reformisme social, el catalanisme republicà i la formació dels associats. 

La tensa agitació social, les derrotes militars al Marroc i la crisi permanent de 

l’estat de la Restauració són els pretextos esgrimits pel capità general de 

Catalunya, Miguel Primo de Rivera, per proclamar la dictadura militar el 13 de 

setembre de 1923. El cop d’estat compta amb el suport del monarca i d’un 

segment important de la burgesia catalana i del mateix Francesc Cambó. La 

dictadura inicia una repressió implacable contra el sindicalisme, el catalanisme 

d’esquerres i les expressions culturals catalanes. La resistència armada contra 

la dictadura, concretada en els complots del Garraf (1925) i sobretot de Prats 

de Molló (1926), prestigia enormement la figura de Francesc Macià, dirigent del 

partit Estat Català, que encapçala l’acció de Prats de Molló. La radicalització 

dels sectors llibertaris dóna lloc a la creació de la Federació Anarquista Ibèrica 

(FAI), el 1927. Com Macià, alguns dels seus dirigents (Bonaventura Durruti, 

Francesc Ascaso) han de marxar a l’exili. 

 

 

LA GENERALITAT DE MACIÀ I COMPANYS 

Les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931, les primeres celebrades d’ençà 

de la dictadura, donen una àmplia victòria a les esquerres. El 14 d’abril, Lluís 

Companys anuncia la República des del balcó de l’Ajuntament de Barcelona, i 

tot seguit Francesc Macià proclama, des del Palau de la Generalitat, la 

República catalana. El mateix dia es proclama a Madrid la II República 

espanyola. El govern provisional de Madrid es posa en contacte amb les 

autoritats provisionals de la República catalana, per demanar que no es faci 

efectiva la desvinculació d’Espanya. No està clar que la República espanyola 

pugui sobreviure a les reaccions previsibles sense comptar amb la potència 

progressista de Catalunya. 

Macià accepta de fer marxa enrere; a canvi, el govern provisional de la 

República espanyola es compromet a reconèixer un poder autònom a 

Catalunya, la Generalitat, regulat per un estatut d’autonomia. La República 

catalana tot just ha durat tres dies. 

L’Estatut de Núria és aprovat pel 99% dels votants (el 75% del cens electoral) 

en el referèndum celebrat el 2 d’agost de 1931; aquest estatut defineix 

Catalunya com un estat dins la República espanyola i dota la Generalitat 

d’àmplies atribucions. Els tràmits parlamentaris a les Corts espanyoles es 

prolonguen durant mesos i retallen substancialment el projecte inicial. El 

setembre de 1932, després que el general Sanjurjo hagi assajat el primer cop 

d’estat contra la República, les Corts aproven finalment l’Estatut, que defineix 

Catalunya com una regió autònoma dins l’Estat espanyol. 

Les primeres i úniques eleccions al Parlament de Catalunya se celebren el 20 

de novembre de 1932. El triomf de l’Esquerra Republicana és aclaparador: 

aconsegueix 55 dels 86 escons. Francesc Macià és proclamat president de la 



CATALUNYA+SUMA                                                                                                   DIDPATRI 

86 

 

Generalitat. Després de la seva mort, esdevinguda el 25 de desembre de 1933, 

el Parlament escull Lluís Companys com a nou president. Els traspassos de 

competències doten progressivament la Generalitat d’atribucions de govern. La 

tasca legislativa és enorme i abasta tots els camps, sempre intentant 

desenvolupar lleis de màxim progrés i modernitat. El Parlament de Catalunya 

esdevé un model de treball i eficàcia.  

En un context de crisi econòmica i social, i en un marge de temps 

extraordinàriament breu, el Govern de Catalunya mena una acció molt eficaç 

en àmbits diversos, com ara l’ordre públic i la justícia, la política social, 

l’urbanisme, l’ensenyament i la cultura. El novembre de 1933 hi ha eleccions a 

les Corts espanyoles. La Lliga Catalana obté més diputats que l’ERC. Les 

dretes guanyen en el conjunt de l’Estat. Hi ha tensions entre la Generalitat i 

Madrid a causa de la Llei de Contractes de Conreu, elaborada a fi de solucionar 

el problema rabassaire. Arreu de l’Estat s’espera una involució política i social 

que les esquerres pretenen evitar. La proclamació de l’Estat català, realitzada 

per Lluís Companys el 6 d’octubre de 1934, té com a conseqüència immediata 

l’empresonament del govern autònom i la suspensió de l’Estatut. El 1936, les 

esperances suscitades pel restabliment de la Generalitat, arran del resultat de 

noves eleccions, favorables a Catalunya al Front d’Esquerres i a Espanya al 

Front Popular, queden escapçades per l’inici de la Guerra Civil. 

Amb la Generalitat republicana, a partir del 1931, continuen les tasques 

iniciades per la Mancomunitat en els terrenys urbanístic i cultural: s’amplia la 

xarxa d’escoles públiques, es creen l’Institut Escola i l’Escola de Mestres de la 

Generalitat i es dinamitza la Universitat. Es posen, doncs, les bases per a un 

ensenyament de qualitat, amb la desburocratització de l’escola, la promoció de 

colònies d’estiu per a alumnes i de cursets d’estiu per a mestres, del laïcisme i 

de la llibertat cultural, la coeducació i l’ensenyament en català. La tasca de 

l’Institut d’Estudis Catalans és contínua, s’obren museus tan importants com 

l’Arqueològic i el d’Art de Catalunya i s’amplia la xarxa de biblioteques. La 

publicació de llibres en català experimenta una notable embranzida. En català, 

s’arriben a publicar 27 diaris i més de 1.000 revistes. 

Es realitzen importants intervencions urbanístiques, sobretot en el degradat 

casc antic de Barcelona. A fi de planificar el creixement de la nova capital 

política de Catalunya es dissenya el Pla Macià. Urbanistes i arquitectes de 

prestigi de tot el món, com és el cas de Le Corbusier, col·laboren amb la 

Generalitat per fer de Barcelona una ciutat avançada. Es preveu una Ciutat del 

Repòs i el Lleure, al Delta del Llobregat, per a esbarjo de les classes populars. 

Mentre el GATCPAC (Grup d’Artistes i Tècnics Catalans per al Progrés de 

l’Arquitectura Contemporània) porta a terme experiències que sorprenen 

Europa. A Sant Andreu s’aixeca la Casa Bloc, assaig de casa popular en forma 

de dúplex i amb tots els avantatges moderns. Els edificis del Dispensari 

Antituberculós i la Mútua Escolar Blanquerna també sorprenen per la seva 

modernitat. Un dels arquitectes més importants del moviment és Josep Lluís 



CATALUNYA+SUMA                                                                                                   DIDPATRI 

87 

 

Sert. 

El desig d’un major equilibri territorial dóna lloc a la divisió territorial de 1936, 

que organitza el país en comarques i vegueries. En el marc de la República, la 

radiodifusió (iniciada a Catalunya el 1923 amb les emissions de Ràdio 

Barcelona EAJ1) assoleix una gran projecció; a mitjan anys trenta ja s’ha 

convertit en un mitjà de comunicació de masses estratègic i indiscutible. Ràdio 

Associació de Catalunya, que emet en llengua catalana, hi juga un paper de 

referència. 

 

 

LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA 

El cop d’estat contra la República, iniciat per l’exèrcit d’Àfrica el 17 de juliol de 

1936, dóna pas a una guerra civil que dura tres anys. A Catalunya l’esclat 

bèl·lic provoca la revolució social i possibilita, per primer cop des de 1714, 

portar a terme una tasca legislativa sense limitacions. Les contradiccions 

socials i polítiques provocades pel conflicte generen, entre les organitzacions 

polítiques i sindicals catalanes, discrepàncies, tensions i enfrontaments de 

tota mena. La Generalitat és manté com a poder institucional, tot i que 

mediatitzada pels organismes revolucionaris, primer, i pel govern de la 

República, després. La població civil pateix tota mena de penalitats: fam i 

encariment dels preus, bombardeigs, arbitrarietats... La fi de la Guerra suposa 

l’abolició de l’autonomia i la derrota de Catalunya com a país. 

El 17 de juliol de 1936 la guarnició de Melilla es revolta contra el govern 

republicà. És l’inici d’un cop d’estat preparat minuciosament pel sector 

intransigent de l’exèrcit en connivència amb els sectors més reaccionaris de 

l’oligarquia espanyola. Els dies 18 i 19 de juliol de 1936 la insurrecció militar 

iniciada a l’Àfrica s’estén per totes les guarnicions peninsulars, amb un resultat 

desigual. Els militars rebels fracassen a la major part del territori, que inclou les 

grans ciutats i els centres industrials, però triomfen a Castella la Vella, Lleó, 

Galícia, Oviedo, Àlaba, Navarra, Càceres, Andalusia occidental i Mallorca i les 

Pitiüses. A les ciutats catalanes, les forces d’ordre públic i els militants 

anarcosindicalistes aturen la insurrecció. A Barcelona les columnes militars 

avancen des de les casernes cap al centre de la ciutat. Guàrdies d’assalt i 

escamots anarcosindicalistes els barren el pas arreu i els derroten. Milers de 

fusells de la caserna de Sant Andreu van a parar a mans de les improvisades 

milícies obreres i d’elements no enquadrats sindicalment. 

Les forces obreres, ben armades, es troben de sobte amb el poder a les mans. 

Hi ha repressió contra els sospitosos de simpatitzar amb el cop militar. La 

persecució inclou les persones d’ideologia conservadora i els religiosos. Els 

revolucionaris cremen esglésies i incauten fàbriques. El cardenal Vidal i 

Barraquer, arquebisbe de Tarragona, s’ha d’exiliar a cuita-corrents a Itàlia, on 

manté malgrat tot una actitud digna en negar-se a sancionar la carta col·lectiva 

de l’episcopat espanyol que qualifica de croada la insurrecció feixista. Sectors 
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de la burgesia catalana que poden escapar s’instal·len a França o bé en el 

territori controlat pels franquistes (a Burgos, primer, o a Sant Sebastià, 

després). Alguns antics dirigents de la Lliga col·laboren obertament amb 

Franco, tot renunciant a qualsevol plantejament catalanista. Altres, com 

Cambó, exiliat a la Costa Blava, li donen suport econòmic. 

La revolució política és, però, limitada. La legalitat representada per la 

Generalitat és manté. Les organitzacions sindicals i polítiques creen el Comitè 

Central de Milícies Antifeixistes a fi d’organitzar una força armada. La primera 

columna, dirigida per Bonaventura Durruti, marxa cap a l’Aragó amb 3.000 

milicians i milicianes el dia 23 de juliol. A la tardor de 1936 més de 30.000 

voluntaris cobreixen el front d’Aragó i intenten sense èxit l’alliberament de 

Saragossa. Tanmateix la seva acció es decisiva en tant que fixen les forces 

insurgents a l’Aragó i això salva Madrid. També fracassa, per dessidia de les 

autoritats republicanes centrals, l’intent d’ocupar Mallorca. Columnes catalanes 

es desplacen a Madrid i contribueixen eficaçment a la defensa de la ciutat. La 

solidaritat del poble català envers altres afectats en el conflicte s’expressa tant 

en els ajuts econòmics i materials enviats als llocs necessitats com en l’acollida 

de més d’un milió de refugiats, tot just un terç de la població total del Principat, 

especialment cap al final de la guerra. Al final de setembre Lluís Companys 

forma un Consell de la Generalitat amb representants de les forces d’esquerres 

i es dissol el Comitè Central de Milícies Antifeixistes. 

La necessitat de restablir la producció industrial genera, de manera espontània, 

el procés de col·lectivització i de control obrer de les empreses. La Generalitat 

legitima el procés amb el Decret de Col·lectivitzacions i Control Obrer 

(d’octubre de 1936) i alhora improvisa una indústria de guerra, que es fa arribar 

arreu del territori republicà. 

En el context revolucionari, les forces d’esquerra assoleixen l’hegemonia total; 

a banda dels anarcosindicalistes, els comunistes multipliquen la seva 

influència. El comunisme català està organitzat en dues grans branques 

antagòniques. D’una banda, el POUM (Partit Obrer d’Unificació Marxista), partit 

trotskista independent de Moscou i que compta amb valuosos quadres polítics i 

intel·lectuals. Entre els seus dirigents destaca Andreu Nin. El sector estalinista, 

fidel a les directrius de Moscou, s’organitza ràpidament el mateix mes de juliol 

de 1936. El Partit Comunista de Catalunya, el Partit Català Proletari, la Unió 

Socialista de Catalunya i la Federació Catalana del PSOE s’unifiquen i formen 

el PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya). 

Les discrepàncies sorgeixen aviat. La CNT i el POUM són partidaris de 

mantenir les conquestes de la revolució. El govern de la Generalitat, l’ERC i el 

PSUC opten per reorientar l’economia i l’exèrcit. Els prosoviètics del PSUC 

estan especialment interessats, endemés, a liquidar els seus rivals del POUM. 

El maig de 1937 hi ha un enfrontament armat i obert que mina la cohesió de les 

forces republicanes. 

Els insurrectes compten des del primer moment amb la col·laboració dels nazis 
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alemanys i els feixistes italians. Reben centenars d’avions moderns, artilleria, 

equipaments diversos i fins i tot divisions italianes senceres i una unitat aèria 

alemanya, la Legió Còndor. Paradoxalment, la República, que és el règim legal, 

no compta amb cap suport. Els britànics tallen tot tipus d’ajut financer i les 

potències democràtiques europees avalen la no intervenció en el conflicte. A la 

República, que no disposa d’exèrcit, se li nega el dret a comprar armament, 

mentre que Alemanya i Itàlia vulneren obertament els acords de no intervenció. 

En realitat, al govern britànic li preocupa més la possible victòria d’una 

república revolucionària que no pas el triomf dels feixistes. 

Com que la República es queda sola, i l’única font d’armament passa a ser la 

Unió Soviètica de Stalin, que ven material a preus elevats, l’URSS multiplica la 

seva influència en territori republicà, a través del Partit Comunista d’Espanya i, 

a Catalunya, del Partit Socialista Unificat de Catalunya. 

L’únic suport internacional explícit que s’encamina cap a la República és el de 

les Brigades Internacionals. Milers de demòcrates i de militants d’esquerra 

procedents de les parts del món més diverses nodreixen amb eficàcia aquestes 

unitats de voluntaris al servei de la República. 

La vida a la rereguarda no és gens fàcil: manca de subsistències, presència del 

mercat negre i encariment dels preus. Tothom treballa, no hi ha dies de festa. 

Els bombardejos es generalitzen a partir de 1938. Barcelona esdevé la primera 

gran ciutat que coneix els efectes devastadors dels atacs aeris. Tanmateix, es 

realitzen projectes innovadors en el camp de la defensa civil, la sanitat, 

l’educació i la cultura. El Consell de l’Escola Nova Unificada (CENU) organitza 

una xarxa escolar de qualitat, aconsegueix la plena escolarització de la 

població infantil, treballa per la innovació pedagògica continua i generalitza la 

coeducació. El Consell General de la Sanitat també actua amb eficàcia. En els 

hospitals es creen serveis d’urgències i s’innova en la mesura de les 

possibilitats. Les tècniques per al tractament de ferides de guerra del Dr. Josep 

Trueta,  que esdevenen un model sanitari internacional, salven de la mort o la 

mutilació centenars de persones. 

Malgrat els esforços, els fets d’armes són desfavorables a la República. Els 

autoanomenats nacionals, sota la direcció del general Franco, avancen 

continuadament. El 1937 ocupen el nord d’Espanya i durant el 1938 hi ha fortes 

batalles a l’Aragó. A l’abril del 1938 les tropes de Franco prenen Lleida, arriben 

al Delta de l’Ebre i tallen les comunicacions entre València i Barcelona. Per 

celebrar l’efemèride, Franco deroga, oficialment, l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya, i fa afusellar Manuel Carrasco i Formiguera, dirigent de la 

democràcia cristiana catalana. Amb aquest assassinat legal queda clar que hi 

haurà repressió contra qualsevol persona lleial a la República. 

Entre el juliol i el novembre de 1938 té lloc la Batalla de l’Ebre. El govern de la 

República drena tots els recursos militars i econòmics de Catalunya amb l’afany 

d’organitzar una ofensiva que aturi l’avenç facciós contra València. D’altra 

banda, es considera imminent l’enfrontament entre les democràcies europees i 
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Hitler, la qual cosa pot propiciar un nou context internacional a la guerra. Es 

mobilitzen lleves de combatents tant joves com madurs. A les ciutats amb 

tradició obrera s’entén que és l’esforç definitiu per la victòria i per rebutjar un 

enemic que està a les portes de casa. Hom sap que la victòria de Franco pot 

significar l’aniquilació d’un estil, una cultura i un mode de vida engendrat per la 

industrialització. Al capdavall es forma un exèrcit potent i amb moral de victòria, 

que el dia de Sant Jaume de 1938 travessa l’Ebre i fa retrocedir les tropes 

franquistes. Els èxits inicials de les forces republicanes són contrarestats per 

una ofensiva massiva de l’exèrcit franquista. Els republicans queden atrapats 

entre el riu i l’enemic, s’atrinxeren i resisteixen. S’inicia una dura batalla de 

desgast. Els combats són brutals a la serres de Pàndols i Cavalls. Milers de 

joves catalans, mobilitzats en les darreres lleves, lluiten aferrissadament en 

defensa de Catalunya i la República. L’autèntica derrota de l’Ebre es produeix, 

però, a Munic, quan el 30 de setembre de 1938 les democràcies claudiquen 

davant Hitler i Mussolini. Com a conseqüència del Pacte de Munic, 

Txecoslovàquia és lliurada als nazis, i indirectament la República espanyola 

també resulta sacrificada. Desapareix l’esperança en el suport franco-britànic. 

Com que es tanquen les fronteres, s’impedeixen els vitals subministres bèl·lics 

a l’Exèrcit Popular. La retirada republicana, esdevinguda el novembre, certifica 

la fi d’una batalla que provoca de 50.000 a 60.000 baixes entre tots dos 

bàndols sumats. Per als republicans, a més, significa la pèrdua d’un nombrós 

material de guerra, que ja no poden reemplaçar. 

El 23 de desembre de 1938 l’exèrcit franquista inicia l’ofensiva final contra 

Catalunya. L’exèrcit republicà, tot i afeblit per la Batalla de l’Ebre, es retira 

ordenadament evitant la desbandada. El 26 de gener els nacionals ocupen 

Barcelona sense resistència. Pere Bosch Gimpera, ministre de Justícia, 

s’encarrega de l’evacuació del President, dels seus col·laboradors i dels 

intel·lectuals i artistes catalans. Una allau de més de mig milió de persones 

s’encamina cap a la frontera francesa. El 9 de febrer els franquistes arriben al 

Portús. El mateix dia s’aprova la Ley de responsabilidades políticas, que 

declara fora de la llei tots els partits i organitzacions polítiques que havien 

format el Front Popular. La caiguda del front català precipita la fi de la guerra, 

esdevinguda l’1 d’abril de 1939. 

 

 

UNA POSTGUERRA SANGUINÀRIA 

La derrota republicana té conseqüències catastròfiques per a Catalunya, 

només comparables a la desfeta de 1714. Una part molt important de la 

població catalana (la classe política, la intel·lectualitat, un gran nombre de 

quadres sindicals i dirigents i militants de partits obrers, catalanistes i 

republicans) ha de marxar a l’exili. A l’interior, l’exèrcit d’ocupació franquista i 

els dirigents del «Nuevo Estado» apliquen uns implacables criteris de revenja. 

La repressió és duríssima i inclou la pràctica quotidiana d’execucions 
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sumàries. Tots els símbols de catalanitat són durament perseguits, mentre 

s’imposa una nova simbologia de reminiscències feixistes i imperials. Només 

la voluntat ferma de la majoria de la població catalana i la resistència 

agosarada d’una minoria impedeix que el franquisme assoleixi el seu objectiu 

genocida. 

Entre el 27 de gener i el 13 de febrer de 1939 prop de mig milió de persones 

travessen la frontera, camí de França. A la Catalunya Nord, les autoritats 

franceses organitzen camps de refugiats mancats de les mínimes condicions 

d’acollida. La majoria d’exiliats resten a França. Uns quants, però, marxen a 

Amèrica, on Mèxic esdevé la destinació final més comuna. Els quadres 

comunistes es desplacen a l’URSS. El Regne Unit segueix una política 

d’acolliment selectiu, que atreu alguns dels sectors més preparats de la 

intel·lectualitat, la classe mèdica i els experts en defensa civil. Els exiliats a 

Europa aviat s’enfonsen en la nova tragèdia que representa l’expansió nazi. 

Milers de catalans són assassinats en els camps d’extermini. Altres tenen un 

paper destacat en les organitzacions de resistència o en els exèrcits aliats. 

Dels catalans que resten al país, prop de 150.000 són confinats en camps de 

concentració i presons. Pel cap baix, 4.000 són afusellats per motius polítics. 

Les depuracions afecten tots els sectors laborals i totes les comarques; haver 

votat el Front d’Esquerres el febrer de 1936 o ser mestre de llengua catalana 

esdevenen delictes que cal pagar. La repressió s’abat sobre catalans de les 

més diverses ideologies. Manuel Carrasco i Formiguera, democrata-cristià, és 

executat el 1938; Joan Peiró, anarcosindicalista, és afusellat el 1942; Carles 

Rahola, republicà, el 1939; Francesc Vidal i Barraquer, l’arquebisbe de 

Tarragona que s’ha negat a beneir l’aixecament feixista, ha de continuar a 

l’exili fins a la seva mort. El president de la Generalitat, Lluís Companys, és 

detingut per la policia política alemanya a la França ocupada. El 14 d’octubre 

de 1940 és jutjat al castell de Montjuïc i condemnat a mort. L’endemà, a dos 

quarts de set del matí, s’acompleix la sentència. A l’exili, Josep Irla és escollit 

president de la Generalitat, càrrec que ocuparà fins al 1954. 

La llarga postguerra es caracteritza per les penalitats econòmiques i socials. La 

fam, l’autarquia, la corrupció generalitzada, les restriccions energètiques, 

l’estancament industrial i el mercat negre defineixen la política econòmica de la 

dictadura. Catalunya no recupera els índexs industrials prebèl·lics fins al 1951. 

Hi ha un intent institucional per dislocar el teixit econòmic de Catalunya. Les 

empreses catalanes són discriminades en la distribució de primeres matèries i 

abastaments energètics. Es dificulta la creació de noves empreses i moltes de 

les que estan en actiu fixen, pressionades, seu social a Madrid i altres ciutats 

castellanes. El 1940 es clausura el Mercat Lliure de Valors, la borsa autòctona 

del Principat, sota l’acusació d’especulació. En deu anys, els petits bancs 

catalans són engolits per la banca espanyola, que multiplica la seva influència 

en els centres de decisió de l’economia catalana. 

El franquisme actua des d’una inequívoca voluntat de desnacionalització de 
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Catalunya. La llengua catalana resta postergada a l’àmbit privat. Els rètols, els 

mitjans de comunicació, els monuments i altres símbols de catalanitat són 

desmantellats o posats al servei del discurs nacionalista espanyol. L’edició en 

llengua catalana és perseguida. L’escola i els llibres de text destil·len el discurs 

excloent del «Nuevo Estado». Molts ensenyants són sotmesos a depuració 

política. 

En unes condicions particularment dramàtiques, petits nuclis de ciutadans 

s’oposen al nou règim des del mateix 1939. El Front Nacional de Catalunya, la 

CNT i el POUM organitzen xarxes de resistència. El declivi nazi i l’esperada 

intervenció aliada animen l’oposició. El 1944 guerrillers organitzats a França 

intenten una fallida ocupació de la Vall d’Aran. Les instàncies unitàries es 

consoliden a partir de 1945: la Solidaritat Catalana, l’Aliança Nacional de 

Forces Democràtiques, el Consell Nacional de la Democràcia Catalana. La 

guerrilla urbana i les vagues obreres sovintegen fins al 1947. També hi ha una 

represa cívica i cultural, que es manifesta amb les festes d’entronització de la 

Mare de Déu de Montserrat i en l’aparició de publicacions clandestines en 

català. Quan es fa evident que els aliats no intervindran contra Franco, la 

resistència s’ensorra i la repressió es multiplica: un per un, tots els focus 

opositors al règim són desmuntats. El boicot als tramvies del 1951, arran d’un 

major augment del preu del bitllet a Barcelona que a Madrid, és el darrer gran 

moviment de resistència popular. 

A tot això, l’exili maté una continuada actitud antifranquista. El Consell Nacional 

Català, els casals i les publicacions catalanes tracten de fer valer, inútilment, 

els drets de Catalunya. La Generalitat a l’exili, sostinguda per Irla, continua el 

1954 sota la presidència de Tarradellas. 

L’any 1947, el règim de Franco aconsegueix una victòria en guanyar un 

referèndum sobre la Llei de Successió, que el que queda de l’oposició interior 

no pot boicotejar. El 1947 Franco s’entrevista amb Don Joan de Borbó, fill 

d’Alfons XIII, i pretendent legítim a la Corona, que transigeix amb el desig de 

Franco de governar de manera vitalícia i de postergar a la seva mort la 

reinstauració de la monarquia en la figura del fill de Don Joan. L’actitud de Don 

Joan és una traició a la causa democràtica: mentre ell pacta amb Franco, els 

seus agents simulen pactar amb l’oposició democràtica a Sant Joan Lohitzune. 

Amb la Guerra Freda, que enfronta el bloc occidental i l’URSS, el règim de 

Franco guanya seguretat i ell mateix es fa anomenar sentinella d’occident per la 

seva oposició al comunisme. Pel 1953 els nord-americans instal·len bases 

militars a Espanya i inicien un suport sistemàtic al règim; mentrestant, l’Estat 

espanyol és admès a les Nacions Unides. 

 

 

L’ECONOMIA DELS SEIXANTA 

A partir de la dècada dels seixanta l’economia i la societat catalanes viuen 

una transformació en profunditat. El juliol de 1959, amb la promulgació del Pla 
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d’Estabilització, en el qual col·laboren diversos economistes catalans, el règim 

abandona el model autàrquic i intervencionista vigent des de 1939. La 

liberalització del comerç, l’entrada d’inversions estrangeres i el restabliment 

del mercat lliure de divises es produeixen en un moment d’expansió de 

l’economia europea. Catalunya viu un gran creixement econòmic. La 

consolidació de la diversificació industrial converteix la indústria catalana en la 

principal proveïdora de béns de consum per al mercat espanyol. Catalunya, 

sotmesa al règim dictatorial, no pot organitzar el creixement. La contrapartida 

és un desenvolupament industrial caòtic i un desgavell urbanístic generalitzat 

a l’entorn de les grans ciutats i de les àrees turístiques de la costa. 

A partir de la dècada dels seixanta la indústria catalana es transforma en 

profunditat. El tèxtil cedeix protagonisme davant altres sectors industrials més 

dinàmics, com ara les indústries siderometal·lúrgiques i, en menor mesura, 

químiques. L’abundosa presència de capitals estrangers imprimeix un nou 

dinamisme i competitivitat al sector industrial i n’impulsa la diversificació. 

L’expansió industrial dels seixanta modifica el panorama de moltes ciutats 

catalanes. La creació de nous polígons industrials i la construcció de nous 

barris obrers, amb mancances infraestructurals i deficients condicions 

d’habitabilitat, en són conseqüències immediates. L’especulació i la manca de 

control i de planificació generen el desgavell urbanístic. 

El turisme de masses s’inicia durant la dècada dels cinquanta. Present des de 

començament de segle (ja el 1919 s’havia celebrat a Barcelona el Primer 

Congrés de Turisme de Catalunya), aquest sector assoleix durant la dècada 

dels seixanta una dimensió inèdita i un fort impacte econòmic i social. La seva 

contribució a la recuperació econòmica i a l’entrada de divises és decisiva. El 

turisme influeix també en la transformació de la mentalitat i dels comportaments 

dels catalans. El litoral, des de l’Alt Empordà fins a les Terres de l’Ebre, en rep 

directament l’impacte. L’especulació i la construcció massiva propicien 

importants destrosses ecològiques i paisatgístiques. 

L’expansió econòmica dels anys seixanta comporta una millora en les 

condicions de vida de la població catalana, que a poc a poc es va introduint en 

la societat de consum. Un dels símbols de l’augment del poder adquisitiu és la 

motorització. Un model de cotxe utilitari, el Seat 600, així com les motocicletes 

són els protagonistes del canvi.  

D’altra banda, els anys seixanta coneixen una autèntica revolució en els mitjans 

de comunicació de masses. L’aparició i el desenvolupament de la televisió, la 

diversificació de l’oferta radiofònica, una molt tímida obertura informativa, són 

els fenòmens més característics d’aquests anys. Durant la dècada dels anys 

cinquanta i els primers seixanta havien proliferat arreu de Catalunya emissores 

locals de ràdio, que havien donat lloc a una revifalla de la radiodifusió local. El 

Pla Transitori d’Ones Mitjanes, aprovat pel govern el 1964, n’atura el 

desenvolupament i les redueix als dos terços. Altrament, els anys seixanta 

viuen el «boom» del transistor, la ràdio portàtil. El dia 28 d’octubre de 1956, 
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s’inaugura a Madrid la programació regular, de tres hores diàries, de TVE. A 

Barcelona, la televisió no hi arriba fins al cap de dos anys: el 2 de febrer de 

1959 entra en funcionament l’emissor instal·lat al Tibidabo i el juny ho fan els 

estudis de Miramar, a la muntanya de Montjuïc. 

L’automòbil, que ha estat un article de luxe a l’abast de molt pocs, es 

converteix progressivament en un bé d’ús massiu. L’escassetat i les estretors 

de la postguerra donen pas a una versió hispànica de l’extensió del consum, 

definit per l’utilitari, els electrodomèstics i el pis de propietat. L’any 1946 La 

Hispano Suïssa es converteix en ENASA, una nova empresa controlada per 

l’oficial Instituto Nacional de Industria (l’INI); els camions Pegaso són una de 

les seves marques de fàbrica més populars. Les factories de la SEAT, 

inaugurades el 1954, produeixen diversos models, entre els quals destaca el 

600, paradigma dels utilitaris. L’any 1969 s’inaugura el primer tram 

d’autopistes: Barcelona-Mataró. 

A mitjan segle XX, i tot i que amb ritmes distints, nombrosos països europeus 

posen l’automòbil a l’abast de les classes mitjanes i fins i tot dels treballadors. A 

l’Estat espanyol la revolució de l’automòbil arriba tard. El 1950 l’INI està 

interessat a promocionar l’automoció. La FIAT italiana decideix instal·lar una 

sucursal a Espanya. El govern intenta que la factoria se situï a Extremadura, 

però els italians posen Barcelona com a condició. Pensen que el dens teixit 

industrial català és un avantatge en tots els sentits. L’empresa hispano-italiana 

pren el nom de SEAT (Sociedad Española de Automóviles de Turismo) i 

construeix la fàbrica a la Zona Franca de Barcelona. Tot i que produeix 

diversos models de FIAT, el seu principal èxit és el Seat 600, versió hispana del 

Fiat 600. El primer 600 surt de la cadena de muntatge el 1957. Amb el 600, 

Catalunya i Espanya entren en la cultura de l’automòbil. Es tracta d’un cotxe 

barat, petit i robust a l’abast d’amplis sectors populars. El 600 supera altres 

intents pioners (el biscuter i la isseta). Aquest mateix moment és també el de 

l’impuls de les motos; els models més populars són els que es produeixen a les 

factories catalanes de Montesa, Derbi i Bultaco; les «vespes» assoleixen també 

un gran èxit. Al llarg del segle XX, i amb diversos socis europeus, SEAT 

continua treballant i esdevé la principal fàbrica d’automòbils instal·lada a 

Catalunya. Cap al 1970, la fàbrica, amb més de 20.000 treballadors, és de lluny 

el complex industrial més potent de l’Estat i un referent important per al 

moviment obrer. 

 

IMMIGRACIONS MASIVES 

Els canvis econòmics i la crisi irreversible de l’agricultura generen importants 

corrents migratoris a l’Estat espanyol. De les zones econòmicament 

deprimides parteixen emigrants amb destinacions diverses: Alemanya, 

Argentina, el País Basc, Madrid, el País Valencià i, sobretot, Catalunya. En 

pocs anys milers d’immigrants arriben a Catalunya amb l’objectiu de treballar-

hi, viure-hi i prosperar-hi: andalusos, castellans, extremenys, murcians, 
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gallecs... El drama de l’emigració suposa un doble repte: fer-se a un nou país i 

canviar l’entorn rural per un medi urbà i industrial. Per a la societat catalana 

s’imposa el deure d’acollir-los i integrar-los en unes condicions difícils: sense 

institucions polítiques pròpies, gairebé sense societat civil i amb la cultura 

pròpia soterrada i perseguida. Aviat els «altres catalans» s’identifiquen amb el 

país d’acollida i contribueixen decisivament a la construcció d’un futur comú. 

La població catalana creix durant la dècada dels cinquanta en més de 650.000 

habitants. La xifra es duplica a la dècada següent: durant els seixanta 

l’augment de població és de més de 1.200.000 persones. Alguns municipis, 

com per exemple Ripollet i Cornellà de Llobregat, dupliquen la població en 

només cinc anys: els escolats entre 1960 i 1965. Per als immigrats la vida no 

és, d’entrada, gens fàcil. La plena ocupació té com a contrapartides salaris 

baixos, la doble jornada i dificultats per a l’obtenció d’un habitatge digne. Els 

nous barris obrers no disposen dels serveis i equipaments mínims. Però 

l’expansió econòmica i un esquema social obert i porós permeten prosperar. 

L’onada immigratòria dóna pas al baby-boom. Amb la crisi de 1973, s’atura 

l’allau de nous immigrats. 

Durant els anys seixanta, el país real contrasta més i més amb l’Espanya 

oficial. L’expansió econòmica, els canvis en els costums, la reaparició d’una 

incipient societat civil, generen un país de colors, complex i optimista, dinàmic i 

treballador, progressivament més llegit, viatger i obert. Enfront d’aquesta nova 

realitat, les autoritats del règim mantenen el to gris, el mateix llenguatge 

reiteratiu i monòton, una pompa cada cop més anacrònica. A poc a poc el 

franquisme perd el control del carrer. El seu discurs antiquat només se sustenta 

en la repressió i la por. 

El creixement econòmic i l’expansió demogràfica posen al descobert les 

enormes mancances en infraestructures del país. Els dèficits escolars i 

sanitaris són clamorosos. La xarxa d’enllumenat i aigua és insuficient. Els 

transports públics i la xarxa viària resulten impropis de les noves realitats 

socials. El desgavell urbanístic constitueix una autèntica xacra que impedeix 

l’expansió harmònica de les ciutats i de les àrees litorals. El barraquisme 

esdevé un fenomen endèmic. Els baixos salaris dificulten un creixement decisiu 

del consum. La dieta continua essent reiterativa i monòtona: els productes 

lactis i la carn s’obren pas amb grans dificultats. En l’àmbit rural, la crisi agrària 

genera l’abandonament de moltes explotacions petites i mitjanes. 

 

L’ANTIFRANQUISME 

A partir de 1959 l’oposició antifranquista comença a sortir de l’aïllament a què 

havia estat sotmesa i es converteix en un moviment que aplega sectors cada 

cop més amplis de la societat. La incorporació de les noves generacions que 

no han viscut la guerra i els canvis que està vivint el món i la societat catalana 

generen un moviment plural d’homes i dones de procedències diverses que 

exigeixen el retorn de la llibertat, la democràcia i l’autonomia.  
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Amb els fets del Palau de la Música, la dinamització del moviment sindical, 

l’afer de l’abat Escarré, la campanya «volem bisbes catalans», les 

reivindicacions veïnals, l’ascens del moviment estudiantil, les protestes 

generalitzades amb motiu del consell de guerra de Burgos, la represa cultural, 

la protesta obrera... la dictadura trontolla, però encara és forta. L’embranzida 

del moviment popular durant els anys seixanta i els primers setanta provoca un 

enduriment de la repressió. Molta gent, sobretot els joves, perden la por i surten 

al carrer. Els moviments cívics, polítics i sindicals s’organitzen en la 

clandestinitat o aprofitant les escletxes obertes pel règim. La presència 

policíaca s’estén a tots els àmbits: dins la universitat, a la porta de les 

fàbriques i al carrer. Els calabossos de la comissaria de policia de la Via 

Laietana, a Barcelona, es fan tristament cèlebres per la pràctica sistemàtica de 

tortures.  

Durant els seixanta, la llengua catalana recupera alguns espais d’expressió. 

Intel·lectuals i gent de cultura lluiten per reconquerir la normalitat i per bastir 

una cultura de masses, que enllaci amb la tradició i s’obri al futur. Neixen 

algunes revistes a l’ombra d’institucions eclesiàstiques, com ara Serra d’Or, 

Oriflama o les infantils Cavall Fort i Tretzevents. D’altres ho fan des de la 

iniciativa privada, com Presència i Tele/estel. La nova embranzida abasta 

també el món editorial (amb el naixement d’Edicions 62 i l’inici de la publicació 

de la Gran Enciclopèdia Catalana, el 1969), les arts plàstiques, el teatre i els 

corrents de renovació pedagògica. L’aparició del grup Setze Jutges, el 1961, 

assenyala l’origen de la Nova Cançó. 

El moviment obrer es reorganitza des de les grans empreses, tot adoptant 

noves formes de sindicació. El 1962 neixen les Comissions Obreres. També el 

sindicalisme d’inspiració cristiana es mostra força actiu. Les organitzacions 

sindicals històriques (la CNT i la UGT) no podran reconstruir-se amb solidesa 

fins després de la mort de Franco. El moviment estudiantil és molt dinàmic des 

dels anys 1956-1957. El 1966 es constitueix el Sindicat Democràtic 

d’Estudiants de la Universitat de Barcelona. Les protestes veïnals es canalitzen 

a través de les associacions de veïns; el 1974 es constitueix la Federació 

d’Associacions de Veïns de Barcelona. 

A partir dels anys seixanta, els partits polítics clandestins experimenten un gran 

creixement, tant en el nombre d’afiliats com en la capacitat de convocatòria. 

Les disputes que divideixen l’esquerra a nivell internacional i les diferències 

sobre la tàctica a seguir en la lluita contra el règim donen lloc a la proliferació 

d’organitzacions.  

En l’espai socialista, el Moviment Socialista de Catalunya apareix com la força 

hegemònica, per bé que les diferències entre socialistes i socialdemòcrates 

provoquen una important escissió el 1969. L’espai comunista és hegemonitzat 

pel PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya), el partit més fort i més ben 

organitzat de la clandestinitat. L’àmbit del nacionalisme d’esquerres és 

compartit pel Front Nacional de Catalunya (FNC) i el PSAN (Partit Socialista 



CATALUNYA+SUMA                                                                                                   DIDPATRI 

97 

 

d’Alliberament Nacional). 

El catalanisme d’arrel cristiana i liberal també s’organitza en la clandestinitat. El 

1974 es funda Convergència Democràtica de Catalunya. 

El 7 de novembre de 1971 es constitueix a l’església de Sant Agustí, de 

Barcelona, l’Assemblea de Catalunya. Aquesta àmplia organització, impulsada 

per la Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya, és la plataforma 

unitària de l’oposició antifranquista i protagonitza importants mobilitzacions 

populars durant els darrers anys del franquisme i els primers de la transició 

democràtica. La seva declaració programàtica planteja quatre punts bàsics: 

llibertat, amnistia, Estatut d’Autonomia com a primer pas per a 

l’autodeterminació i coordinació amb la lluita democràtica de la resta de pobles 

de l’Estat espanyol. A l’Assemblea de Catalunya, hi conflueixen partits polítics, 

sindicats, organitzacions professionals, assemblees democràtiques locals i 

comarcals, associacions de veïns i un gran nombre d’intel·lectuals i 

independents. 

El franquisme s’esvaeix, però manté un règim de terror i repressió. El 1974 el 

règim fa executar al garrot, en una de les seves darreres condemnes a mort, 

l’anarquista català Salvador Puig Antich. Encara el 1975 el dictador fa afusellar 

tres membres del FRAP (Front Revolucionari Antifeixista i Patriòtic) i dos de 

l’ETA. A Portugal, l’abril del 1974, el feixisme és derrotat per una revolta militar 

progressista. Els militars espanyols han d’evacuar a cuita-corrents el Sàhara, 

davant les pressions marroquines. Al carrer les veus en favor de la llibertat, 

l’amnistia i l’Estatut d’Autonomia prenen cada cop més força.  

El 20 de novembre de 1975 mor el general Franco, després d’una llarga 

agonia. Comença la II Restauració Borbònica. En certs aspectes és molt similar 

a la primera, ja que impulsa una democratització més formal que real. 

L’oposició clandestina planteja llavors l’exigència d’una ruptura democràtica. El 

dia 23 es constitueix el Consell de Forces Polítiques de Catalunya. Els dies 1 i 

8 de febrer de 1976 es produeixen manifestacions massives, convocades per 

l’Assemblea de Catalunya, que són durament reprimides. La debilitat de 

l’oposició en el conjunt de l’Estat impedeix que triomfi l’estratègia rupturista. 

L’obertura del règim, propiciada pel rei Joan Carles I i per Adolfo Suárez, 

president del govern des de 1976, comporta una democratització limitada a 

través d’una altra via: la reforma política. 

 

 

NOU ESTATUT I NOVA GENERALITAT 

La II Restauració Borbònica, iniciada amb la mort del dictador, comporta per a 

Catalunya el retorn de l’autonomia i d’institucions de govern. El restabliment 

de la Generalitat provisional, l’aprovació de la Constitució de 1978 i de 

l’Estatut d’Autonomia de 1979 són les fites essencials d’un procés que 

culmina amb les eleccions al segon Parlament de la Catalunya 

contemporània, realitzades el 20 de març de 1980. Des d’aleshores s’inicia un 
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procés ininterromput de desplegament autonòmic i de consolidació 

institucional. 

El juny de 1977 les primeres eleccions democràtiques des de 1936, malgrat 

que hi ha organitzacions que encara no estan legalitzades, com ara ERC, 

donen la majoria a Catalunya a les forces que preconitzen el restabliment de la 

Generalitat i de l’autonomia. Aquell 11 de setembre, un milió de catalans es 

manifesten en el mateix sentit. Ambdós factors forcen el restabliment de la 

Generalitat provisional i el retorn de l’exili del seu president, Josep Tarradellas, 

que l’any 1954 havia substituït Josep Irla. La Constitució de 1978 estructura 

Espanya com un estat amb autonomies. El 1979 les Corts espanyoles aproven 

l’Estatut de Catalunya, que és refrendat pel poble català. 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979 és el resultat d’una negociació 

àrdua entre les forces polítiques catalanes i el govern espanyol presidit per la 

Unió de Centre Democràtic (UCD) d’Adolfo Suárez. L’Estatut és redactat a Sau 

entre setembre i desembre de 1978 per una comissió de vint parlamentaris 

catalans. El debat parlamentari a les Corts espanyoles s’allarga fins a l’agost de 

1979 i es resol amb una retallada substancial de les competències. El 25 

d’octubre de 1979 se celebra, amb un cert desencís pel resultat obtingut 

finalment, el referèndum d’aprovació de l’Estatut, que és aprovat pel 88% dels 

votants; l’abstenció supera el 40%. 

Com a resultat de la promulgació de l’Estatut d’Autonomia, el 20 de març de 

1980 tenen lloc les eleccions al Parlament de Catalunya. La coalició 

Convergència i Unió obté la majoria relativa dels vots, tot capgirant per primer 

cop des de l’inici de la transició l’hegemonia electoral del Partit dels Socialistes 

de Catalunya. Heribert Barrera, d’ERC, és elegit president del Parlament, i Jordi 

Pujol, de CiU, president de la Generalitat. 

El 8 de maig de 1980 es constitueix el primer Govern de la Generalitat 

restaurada, sota la presidència de Jordi Pujol. El debat d’investidura s’havia 

iniciat el 22 d’abril i Jordi Pujol és elegit president en segona volta el dia 24, 

amb els vots de CiU, Centristes de Catalunya-UCD i ERC. El govern autònom 

inicia la seva singladura amb l’objectiu de consolidar l’autonomia, omplir-la de 

competències i millorar les condicions materials i la cohesió nacional de 

Catalunya. 

Jordi Pujol assumeix la presidència de la Generalitat el 1980 i es manté en el 

càrrec fins a final del 2003. Són gairebé 23 anys de govern de Pujol i de la 

coalició CiU, en els quals es fonamenta el desplegament i alhora el bloqueig 

de l’autonomia. Durant el dilatat període, Catalunya viu els efectes de la 

incorporació de l’Estat espanyol a les estructures europees, el canvi de marc 

socioeconòmic en clau postindustrial i l’impacte de les noves migracions. Un 

període d’importants canvis estructurals que el govern de CiU intenta 

compatibilitzar, amb fortuna desigual, amb la recuperació i l ’estabilització de 

la formació nacional catalana. 

La primera sacsejada forta contra l’intent d’expandiment autonòmic té lloc el 23 
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de febrer del 1981, amb un intent de cop d’estat protagonitzat per sectors de 

l’Exèrcit i la Guàrdia Civil. El cop, tot i que formalment fracassat, ajuda a 

preparar la frenada contra la temptació d’aventures federals i el desplegament 

de la cultura democràtica. Durant els decennis següents, l’entorn polític i 

administratiu definit per la Constitució espanyola, respectuosa amb la cultura i 

la classe política del franquisme, desplega mecanismes jurídics i polítics per 

ofegar la via autonòmica que la mateixa Constitució havia possibilitat. Al principi 

del segle XXI el sistema autonòmic esdevé paper mullat, atès que ha quedat 

castrat per tota mena de lleis orgàniques de gran abast: la LOHAPA (Llei 

Orgànica d’Harmonització del Procés Autonòmic) i la LOFCA (Llei Orgànica de 

Finançament de les Comunitats Autònomes); d’impacte sectorial: la LRU, 

LODE, LOU..., així com per ordres i decrets que laminen el desplegament de 

competències autonòmiques. Els dilatats governs presidits per Jordi Pujol se 

succeeixen en un context de pressió espanyola per arraconar l’autonomia 

catalana. Pujol triomfa successivament, i amb majoria absoluta, en les 

eleccions al Parlament de Catalunya d’abril de 1984, de maig de 1988 i de 

març de 1992. El novembre de 1995 Pujol torna a guanyar per cinquena 

vegada consecutiva, però perd la majoria absoluta i s’ha de refiar del suport 

puntual del filofranquista Partit Popular. Encara el 1999 Pujol torna a guanyar i 

governa en minoria, de nou amb el suport del Partit Popular. A les eleccions del 

2003 Pujol ja no es presenta; el seu successor al capdavant de CiU, Artur Mas, 

aconsegueix igualment la victòria, però les forces coaligades d’esquerra 

imposen la fi del pujolisme. El control de la Generalitat per part de CiU no 

implica, però, un domini determinant dels ressorts del poder a Catalunya, atès 

que els socialistes dominen les alcaldies de les ciutats més importants, 

singularment la de Barcelona, i algunes diputacions. Igualment, a Catalunya, 

els socialistes guanyen invariablement les eleccions estatals. Existeix, doncs, 

una situació de doble poder que queda palesada en les forces que governen a 

cadascuna de les dues bandes de la Plaça de Sant Jaume de Barcelona. 

Els governs de Pujol duen a terme una acció política tendent a crear una 

administració potent de la Generalitat. L’imaginari i la cultura industrials, ja 

anacròniques, mediatitzen la seva acció en el camp econòmic, que tendeix a 

minimitzar els efectes del context postindustrial emergent. L’obsessió per evitar 

fractures en els entorns socials i econòmics releguen a un segon terme la 

política cultural, que és pràcticament inexistent, llevat de la continuïtat d’alguns 

ecos noucentistes. Tanmateix, s’aconsegueixen algunes fites més que 

rellevants: la supremacia del català a l’ensenyament i la presència a les 

cadenes catalanes de televisió són, sense dubte, aportacions cabdals. La 

perpetuació en el poder de CiU provoca, però, tota mena d’anquilosaments. No 

s’aconsegueix una cultura d’administració moderna; ans al contrari, la 

maquinària administrativa de la Generalitat esdevé excessiva, feixuga, cara i 

ineficaç. La política educativa és també un dels grans fracassos de la 

Generalitat pujolista. Les iniciatives de reforma educativa que endega el 
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Departament d’Ensenyament, calcades i assumides pels governs socialistes de 

Madrid durant la segona meitat dels vuitanta i els noranta, acaben en desastre. 

Tot i que l’ensenyament obligatori s’allarga fins als 16 anys, la reorganització de 

cicles i etapes degraden el batxillerat i la formació professional públics. La 

tradició de l’Escola Nova queda aniquilada per nous corrents i pràctiques 

messiàniques i el caos s’ensenyoreix del conjunt del sistema educatiu. Al 

principi del segle XXI, l’ensenyament públic s’erosiona encara més i assoleix un 

insospitat perfil assistencial quan s’hi suma el massiu i complex impacte de la 

nova immigració. 

Pel que fa a la política espanyola, Pujol segueix, sense gaire imaginació, els 

tòpics de Cambó. A partir de posicions de força al Principat, es busca la 

negociació amb Madrid, amb un cert esperit de bilateralitat i amb la força 

política governant de torn. Dins d’un marc de respecte a la Constitució i la 

monarquia, s’intenta la quimera camboniana de contribuir a la construcció d’una 

Espanya moderna. Així, CiU garanteix l’estabilitat de governs en minoria, tant 

del PSOE com del Partit Popular. En contrapartida aconsegueix concessions 

importants, com ara el desplegament de la policia autonòmica (Mossos 

d’Esquadra) o el traspàs de l’INEM (Institut Nacional d’Ocupació).  

Amb l’autonomia, Catalunya coneix situacions de progrés, però en termes 

relatius i en determinats aspectes no avança a la mateixa velocitat que altres 

contrades de l’Estat espanyol. La duríssima espoliació fiscal continua imparable 

i les inversions de l’estat es produeixen de manera arbitrària i desigual. 

Iniciatives estratègiques com ara la construcció de xarxes d’autovies o el tren 

d’alta velocitat marginen explícitament Catalunya i ignoren les necessàries i 

urgents connexions amb Europa, polítiques de marginació contra Catalunya per 

part de l’Estat espanyol que esdevenen endèmiques i es perpetuen durant el 

segle XXI. 

 

 

EL SISTEMA DE PARTITS A CATALUNYA 

El sistema de partits a Catalunya en el marc de la II Restauració Borbònica 

denota l’abast del tall de la Guerra Civil. La victòria del franquisme, d’una 

banda, i la crisi interna que la revolució provoca en algunes organitzacions 

polítiques generen un paisatge amb noves formacions que incorporen, de 

manera molt desigual, l’experiència històrica de les grans formacions 

polítiques i sindicals catalanes. Convergència Democràtica de Catalunya, 

liderada per Jordi Pujol, d’una banda, i el Partit dels Socialistes de Catalunya, 

de l’altra, partits nous i sense tradició a Catalunya, es converteixen en els 

protagonistes. Les formacions tradicionals (la Lliga, l’ERC i la CNT) no 

aconsegueixen recuperar el seu protagonisme històric. D’altra banda, 

l’escassa tradició democràtica (tallada de socarel pel feixisme) i la cultura 

política franquista imposen models depreciats d’acció política. La manca 

d’eleccions primàries, de llistes obertes, de limitació temporal en l’ocupació de 
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càrrecs, etc., menen a formacions polítiques i sindicals dirigides per aparells 

de qualitat molt diversa i impulsen, cap a l’activitat política, tota mena 

d’aventurers a la recerca de la subsistència o l’enriquiment. Aquestes 

tendències contribueixen a la devaluació i el descrèdit del sistema, i 

comporten la feblesa de la cultura democràtica, la qual cosa contribueix 

indirectament al reforç del sistema neocanovista definit per la II Restauració 

Borbònica. 

Convergència Democràtica de Catalunya esdevé la formació hegemònica del 

centre-dreta, que compta amb la lleial col·laboració de la minúscula Unió 

Democràtica de Catalunya, la formació històrica de la democràcia cristiana. És 

una aliança desigual que permet, però, a Jordi Pujol exhibir legitimitat 

històrica. Convergència és un aparell polític piramidal totalment dominat i 

controlat pel seu líder. Pujol coneix perfectament la casuística de la Lliga i el 

pensament de Prat i Cambó, i en certa manera les experiències d’aquests 

líders estan molt presents en la seva praxis estratègica i tàctica. En cap cas, 

però, Convergència és un succedani de la Lliga. És un partit amb un important 

component popular i Pujol, bon coneixedor del país, utilitza sistemàticament 

una fraseologia i una simbologia nacionalistes que li atorguen determinants 

rèdits polítics davant dels partits rivals, que veuen condicionada la seva 

política catalana per les relacions orgàniques amb Madrid. 

El PSC és el producte de la unió de distints corrents socialistes autòctons 

(MSC, PSC-Congrés, PSC-Reagrupament...) amb la Federació Catalana del 

PSOE. L’emergència del socialisme suposa una novetat que s’explica pel marc 

d’excepcionalitat i de tall històric que havia suposat el franquisme. Mai a 

Catalunya la socialdemocràcia no havia tingut força, atès que les classes 

populars i els treballadors sempre havien confiat, des del segle XIX, en l’acció 

política dels partits republicans. L’aliança amb el socialisme d’obediència 

espanyola evita la temptació d’opcions polítiques lerrouxistes, però, alhora, 

supedita la socialdemocràcia catalana a l’entorn del PSOE. L’hegemonia 

cultural franquista i l’existència d’amplis sectors d’immigració espanyola no 

sempre integrada del tot a Catalunya fan viable la gènesi d’estructures 

polítiques anticatalanes amb etiqueta PSOE. Per conjurar aquesta possibilitat, 

el PSC s’arrenglera en la via del possibilisme intentant compatibilitzar el 

respecte dels drets i la cultura de Catalunya amb el marc espanyol de la 

Constitució i la monarquia, posició no gens fàcil. Hi ha també consciència que 

cal un PSOE fort per avançar en la democratització espanyola, i que no pot 

haver-hi un PSOE fort sense el suport català. En contrapartida, el PSC pot 

aglutinar el vot popular de les grans conurbacions, tot mantenint un suficient 

perfil català i catalanista. El difícil equilibri en la direcció del partit entre els 

dirigents de tradició catalanista (Obiols, Serra, Maragall, Nadal...) i els 

anomenats «capitans» de les noves perifèries (de Madre, Montilla, Corbacho...) 

evidencia la complexitat del moment històric. El balanç del posicionament del 

PSC és contradictori: d’una banda, és evident que l’opció que pren allunya a 
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Catalunya el perill de consolidació de dues comunitats nacionals enfrontades, 

en favor d’una opció, al capdavall catalana, de fusió; d’altra banda, la tebiesa 

quant a definició nacional deixa les mans lliures a Pujol per assegurar la seva 

hegemonia, durant dues dècades, gràcies a l’exhibició d’una façana de 

nacionalisme explícit, més formal que real. 

El domini de les alcaldies de les principals ciutats del país i de certes 

diputacions permet als socialistes una important base sobre la qual fonamentar 

la seva influència social i la seva xarxa de poder. 

L’estratègia del Partit Popular, que aplega bona part de l’herència d’Alianza 

Popular i d’Unió de Centre Democràtic, és del tot contrària a la inclusiva del 

PSC. Durant la dècada dels noranta, i de manera progressiva, els populars 

centren el seu esforç en l’obertura d’una bretxa cultural i lingüística a Catalunya 

a fi de consolidar i enquistar una comunitat netament espanyola, i emprar-la, 

com a cavall de Troia, contra qualsevol intent sobiranista. Tal dinàmica 

s’experimenta a l’ensems al País Basc i al País Valencià. Naturalment, 

l’estratègia persegueix un enfrontament civil que possibiliti l’aniquilació 

definitiva de la formació nacional catalana. En cap cas propicia un futur de 

fusió, sinó que centra els esforços a garantir la perpetuació d’una cultura 

espanyola incòlume, que no es barregi amb la catalana. La consolidació de 

dues comunitats s’entén com el pas previ a l’aniquilació de la formació nacional 

cultural catalana a partir de la pressió exercida per l’Estat espanyol i la 

comunitat espanyola de Catalunya. Operació perfectament factible, invocant el 

marc de les regles de joc establert per la Constitució postfranquista. 

L’Esquerra Republicana de Catalunya comença la seva represa sense fortuna, 

no tant per la penalització que pateix en iniciar-se la transició (no és legal 

durant els primers anys), com per la crisi ideològica que arrossega des de la 

guerra i la manca de relleu generacional. Fins al 1996, ERC és un partit 

mediatitzat i satel·litzat per Convergència, que indirectament n’exerceix el 

control de les finances i dóna cobertura a dirigents com ara Joan Hortalà, Pilar 

Rahola o el populista catòlic Àngel Colom. És una línia, doncs, allunyada de la 

tradició intel·lectual, republicana i laica que històricament havia mantingut el 

partit. 

Sota la direcció de Josep-Lluís Carod Rovira, Jordi Carbonell i Joan 

Puigcercós, l’ERC comença un període d’estabilització i represa. Tot i estar en 

l’ull de l’huracà i esdevenir, per la seva condició de nacionalista i d’esquerres, el 

partit amb més possibilitat d’èxit, l’ERC creix molt lentament. La indefinició 

ideològica, ancorada en un independentisme essencialista i neorural, mena a 

una política d’«equidistància» entre PSC i CiU que deixa el partit a remolc de 

les circumstàncies. No hi ha una recuperació de la praxi republicana com a eina 

de ruptura democràtica contra la restauració borbònica. Sovint els dirigents 

dubten sobre quin és l’espai que han d’ocupar: si el de l’esquerra o el que 

pugui deixar la crisi de Convergència.  

D’altra banda, ERC és incapaç d’integrar sectors professionals i intel·lectuals, 
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sempre percebuts com a perillosos competidors pels quadres, sovint poc 

qualificats, de l’aparell. La manca de preparació tècnica dels dirigents de la 

formació dificulta, d’altra banda, accions de govern quan el partit les pot exercir; 

el baix perfil de l’acció de govern en diversos municipis és significativa en 

aquest sentit. L’ERC dels anys trenta s’havia configurat amb un fort component 

urbà i professional, i havia fet de Barcelona la capital del país. L’ERC que es 

dibuixa al principi del segle XXI es manifesta encara incapaç d’aglutinar sectors 

professionals i urbans, i vol falcar la seva força en un «territori» imaginari 

enfrontat a Barcelona. Pel que fa a la política espanyola, l’ERC també acusa 

mancances. Tradicionalment els republicans havien basat la seva política 

espanyola en la promoció del republicanisme i el federalisme. Contràriament, 

ERC en cap cas no promociona la sortida republicana per l’Espanya de la II 

Restauració Borbònica, participa a les institucions de Madrid amb el bagatge 

d’un independentisme naïf, que implica inhibició en el disseny del futur de 

l’Estat i que, al capdavall, per defecte, falca el marc definit per la monarquia i la 

Constitució espanyoles. Durant el període, els distints intents que es fan per 

construir un espai nacionalista a l’esquerra d’ERC no prosperen, així com 

tampoc no arrelen, tot i el seu impacte relatiu, els assaigs de moviments 

independentistes de lluita armada. 

Els corrents polítics comunistes viuen el seu cant del cigne al tombant del 

segle. Durant els primers anys de la transició el PSUC encara desenvolupa una 

activitat frenètica, tot i que les urnes deixen clar que les opcions majoritàries 

opten per la socialdemocràcia. La galopant ensulsiada del món soviètic a partir 

de la caiguda del mur de Berlín el 1989 envia el comunisme a l’abocador de la 

història. Tot i que el PSUC tracta de reconvertir-se a partir d’Iniciativa per 

Catalunya i d’empeltar-se amb els moviments ecologistes, els corrents de 

tradició comunista ja poden considerar-se marginals al principi del segle XXI. 

El panorama sindical també coneix fortes distorsions respecte a la dinàmica 

històrica. A final del segle XX, la societat industrial evoluciona cap a formes 

postindustrials i el proletariat industrial, el bastió del sindicalisme, perd 

protagonisme en la mesura en què decreix l’activitat de les fàbriques i 

l’ocupació que generen. Tanmateix, els anys que succeeixen a la mort del 

dictador tipifiquen una important embranzida sindical. El moviment més ben 

posicionat és el de Comissions Obreres, hegemoneïtzades pel PSUC i que 

surten de la clandestinitat amb força. Per un moment sembla factible una via a 

la portuguesa, una intersindical construïda a partir de CCOO que hereti tota la 

maquinària i els recursos del sindicalisme corporatiu oficial. Els socialistes, 

però, amb un decidit suport de la socialdemocràcia alemanya, poden improvisar 

sindicats de la UGT, que mai no havien tingut presència rellevant a Catalunya. 

En aquest sentit, tant CCOO com UGT evidencien la ruptura respecte al 

panorama sindical tradicional, liderat a Catalunya per l’anarcosindicalisme.  

Al seu torn, la CNT també pugna per reconstruir-se, però l’acció d’anarquistes 

integristes i individualistes, de provocadors i de policies infiltrats porta el 
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moviment a la via morta. Durant un temps les forces sindicals de tradició 

franquista, amb el suport del govern, centren la seva acció a conjurar 

l’hegemonia de CCOO, tot intentant, fins i tot, afavorir l’expansió de la UGT i la 

CNT. Quan la diversitat o la divisió sindical queda assegurada, resulta fàcil 

desmantellar la incòmoda CNT, amb l’atemptat a la sala de festes Scala i amb 

una escissió que dóna les sigles històriques al sector antisindical. La CGT, un 

sindicat minoritari, esdevé el darrer reflex de l’anarcosindicalisme tradicional de 

Catalunya. D’altra banda, els intents de construir un sindicalisme d’estricta 

obediència catalana mai no acaben de reeixir. 

 

 

CRISI CULTURAL I SOCIETAT DEL CONEIXEMENT 

Els canvis globals que impacten a Catalunya a cavall del segle XXI són, 

probablement, els més extraordinaris de la seva història. La desbocada 

revolució tecnocientífica provoca transformacions en els sistemes productius, 

socials i culturals. La societat industrial s’esvaeix en favor de l’anomenada 

societat del coneixement, en la qual la cultura i la comunicació aconsegueixen 

cada cop més protagonisme sobretot a partir dels mercats. La globalització 

desigual de l’economia i el subdesenvolupament provoquen noves allaus 

migratòries sobre Europa. Al principi del segle XXI, Catalunya és un país molt 

diferent d’Espanya, atès que presenta estructures de diversitat econòmica, 

humana, social i cultural molt més extremes. Aquests elements de diversitat 

se sumen a una societat ja prou diferenciada culturalment de l’espanyola i 

provoquen mutacions evolutives en la formació nacional catalana. Alhora, la 

diversitat busca el seu afermament, precisament, en l’empelt en la tradició. 

En pocs anys Catalunya coneix importants canvis econòmics. El sector primari, 

tot i l’elevada producció i la importància de la indústria agroalimentària, esdevé 

testimonial quant a ocupació, i també retrocedeix el secundari. Dos referents 

determinants en la construcció de l’imaginari cultural de la Catalunya moderna i 

contemporània, pagesos i proletaris, s’esvaeixen de manera inexorable, fet que 

comporta les consegüents fractures en les mentalitats. Els estats-nació 

europeus, definits per defensar els mercats nacionals, són un obstacle per a 

una economia cada cop més internacional i globalitzada. Europa avança molt 

ràpidament cap a la creació d’un mercat supraeuropeu, la construcció del qual 

exigeix mesures polítiques que apunten a la unitat europea. Els estats-nació 

perden competències de manera vertiginosa en favor d’àmbits comunitaris. El 

gener de 1986, l’Estat espanyol ingressa a la CEE com a membre de ple dret, 

el 1992 les Corts espanyoles ratifiquen el Tractat de Maastricht d’ingrés a la 

Unió Europea, i el 2002 entra en vigor l’euro, que defineix una potentíssima 

àrea monetària. La imparable marxa cap a un supraestat europeu i la 

potenciació de la identitat europea desfermen alhora una crisi en els sistemes 

culturals i político-socials dels estats-nació decimonònics. La inseguretat de la 

pervivència genera desproporcionades reaccions nacional-estatistes, que 
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queden paleses en el posicionament diplomàtic de França i el Regne Unit 

durant les guerres balcàniques, en l’ascens de l’extrema dreta a Àustria o en 

l’arribada al poder de José María Aznar, promotor d’un virulent nacionalisme 

espanyol. 

A tot això, quan encara la immigració dels anys seixanta i setanta, i la dels seus 

descendents, està lluny d’entrar en una dinàmica de fusió, arriben onades 

incontrolades d’immigrants de procedències diverses. 

Davant de la problemàtica d’una societat culturalment fràgil, brutalment 

torpedinada després de la derrota del 1939, l’actuació més lògica, per part dels 

poders públics democràtics, hauria estat potenciar polítiques culturals tendents 

a falcar la formació nacional catalana no solament en contexts polítics, sinó en 

referents cívics i culturals. Curiosament, però, a Catalunya no hi ha polítiques 

culturals dignes de tal nom. La Generalitat acumula intervencions 

desafortunades, i consellers de discutible talla consagren la mediocritat. Per 

Pujol amb la «cultureta» ja n’hi ha prou; el President es preocupa principalment 

pel perill de fractura social. L’Ajuntament de Barcelona, que teòricament hauria 

d’haver estat un potent nucli generatriu cultural, no la supera. Sovint les 

iniciatives culturals de l’Ajuntament es resolen per la via d’un provincianisme 

acomplexat. L’alcalde Maragall arriba a eliminar la regidoria de cultura en el 

context olímpic i, ja a la Presidència de la Generalitat, també es planteja 

eliminar el Departament de Cultura. 

Durant els anys trenta els republicans van fer de Barcelona l’autèntica capital 

de Catalunya i motor de les transformacions del país, amb la participació de 

figures com Le Corbusier, l’activitat del GATPAC o l’elaboració del Pla Macià. 

En el marc de la II Restauració Borbònica, Barcelona, malgrat la seva potència, 

perd grans oportunitats. La dualitat de poders CiU-PSC fa que sovint la política 

municipal sigui concebuda com un ariet contra la Generalitat; i, a la inversa, la 

Generalitat intenta potenciar un país sense capital. Les Olimpíades del 1992 

suposen, sobre el paper, un bon moment per replantejar la situació, però 

l’oportunitat es malbarata, atès que ni Barcelona es presenta al món, de 

manera diàfana, com a capital de Catalunya, ni aconsegueix un lideratge 

cultural clar sobre el rerepaís. Més tard, el Fòrum de les Cultures, el que ha de 

ser la gran iniciativa cultural de la Barcelona del 2004, esdevé un espectacle 

grotesc i patètic, amb l’agreujant d’estar dirigit, a més a més, contra la cultura 

catalana. 

La història ha demostrat, amb escreix, que Barcelona solament és viable amb 

la complicitat del territori; els socialistes, però, alimenten la fantasia que 

Barcelona es pot desenvolupar, fins i tot, contra Catalunya. Així, del miratge 

olímpic i fòrum-culturalístic no se’n deriven actius d’infraestructures culturals; 

solament queden algunes reformes urbanístiques mal plantejades. 

L’entossudiment a situar l’Anella Olímpica als espais naturals de Montjuïc, per 

tal de lliurar el màxim d’espai a l’especulació urbanística, provoquen al 

capdavall la infrautilització dels equipaments esportius i culturals que s’havien 
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planificat en paral·lel, com ara el MNAC, ubicats en llocs geogràficament 

impossibles. La catàstrofe urbanística, covada en l’imaginari, i en la praxi, dels 

responsables d’urbanisme de l’ajuntament, lliura amplis sectors de la ciutat a 

l’especulació. El casc antic de Barcelona, l’herència cultural més preada de la 

ciutat, allò més genuí i insubstituïble, és destruït sistemàticament, a canvi de 

no-res. De primer és el Raval i després el barri de Sant Pere. Intervencions 

emblemàtiques d’ignorància produeixen un efecte previsible: més degradació 

paisatgística i social, suburbialització i expulsió de la població tradicional del 

casc antic. A tot això cal sumar la manca de criteris i de sentit comú en la 

planificació dels grans equipaments emblemàtics de la ciutat, i del país, amb 

resultats invariablement costosos i mediocres: MNAC, MACBA, Born...  En 

termes generals, l’acció municipal cobreix alguns dels dèficits estructurals 

endèmics heretats del franquisme, però es malbaraten els recursos que podrien 

haver contribuït a la construcció d’estructures i infraestructures culturals 

competitives a Catalunya. 

L’estat de postració de la cultura catalana i del seu possible entorn industrial, 

en el marc de la societat del coneixement, esdevé una dura realitat. La cultura 

catalana, en no ser competitiva, perd capacitat d’atracció, la qual cosa obre un 

futur complex de pervivència nacional-cultural. Al principi del segle XXI 

Catalunya pateix dos focus cancerígens que hipotequen el seu futur: un 

desenvolupament cultural arcaic, sense indústries culturals, i un sistema 

educatiu dislocat i ineficaç.  

 

 

TERRA DE MARCA 

La Catalunya del segle XXI es descabdella arrossegant els seus 

condicionants i herències històriques que interaccionen amb noves variables 

endògenes i exògenes. L’impacte de la mundialització de l’economia i de la 

nova revolució tecnocientífica mediatitzen l’evolució econòmica i social. 

Aquests canvis incideixen en la definició de noves unitats de mercat i 

pressionen sense gaire èxit en favor d’una unitat política europea. En paral·lel, 

moviments migratoris massius pressionen Europa i molt particularment la 

porta catalana. Les cultures europees d’estat-nació se senten amenaçades, 

no renuncien a la seva existència i intenten perviure. El nacionalisme 

espanyol aspira a assolir la unitat europea en una posició d’avantatge, i això 

implica liquidar la cultura catalana. Igualment pretén controlar definitivament 

els centres de decisió econòmica ubicats a Catalunya, emprant els ressorts 

de l’estat. Tot això es dóna en un context de crisi estructural de l’Estat 

espanyol que manifesta dificultats per definir un nou marc de democratització i 

progrés més enllà de l’anacrònica monarquia i la Constitució del 1978.  

En la societat postindustrial, l’economia catalana submisa a l’imaginari i la 

tradició industrials i, des dels anys 80, a l’ascens de la construcció i 

l’especulació immobiliària, té problemes de reubicació. No s’accepta que el 
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període de la revolució industrial ja s’ha acabat, ni que el miratge del ciment ha 

arribat al límit. El llast històric de la industrialització dificulta reposicionaments 

en clau mental postindustrial, i alhora dretes i esquerres mantenen encara la 

fantasia que un país es pot construir amb formigó. Es tracta d’un problema 

cultural que afecta tant l’administració com empresaris i sindicats. Catalunya viu 

reconversions i canvis de manera traumàtica i amb dificultats d’adaptació, tot i 

que el dens teixit productiu definit per petites i mitjanes empreses impedeix 

grans fallides. Així, la sostinguda davallada de sectors tradicionals, com ara el 

tèxtil, no arrossega el conjunt d’un panorama tipificat per la diversificació. Més 

greu resulta l’esclat de la bombolla immobiliària, que desmanega una indústria 

de la construcció i tot un sector financer especulatiu que l’havia estat 

alimentant. 

D’altra banda, la cultura de recerca i innovació és poc sòlida. La gran majoria 

de les petites i mitjanes empreses manifesten problemes per sintonitzar amb el 

desafiament que suposa integrar recerca, innovació i ampliació de mercats en 

els seus esquemes de treball, i esdevenen poc competitives. Al seu torn la 

recerca que es desenvolupa a les universitats esdevé sovint una entelèquia 

que es justifica en si mateixa, amb alguns èxits però amb molt poc impacte en 

la impulsió dels sectors productius. L’administració catalana tampoc no capta la 

importància estructural que tenen la innovació i la recerca com a motors de 

progrés i de reorientació de l’economia. Durant el primer terç del segle XXI el 

principal repte consisteix a capgirar conceptes culturals i a considerar el 

diversificat teixit de petites i mitjanes empreses catalanes no com un 

inconvenient, sinó com un punt fort a optimitzar amb una cultura d’innovació, 

recerca i activitats emergents vinculades amb els serveis, la cultura, el 

patrimoni, la comunicació i el coneixement. És a dir, resituar l’economia en clau 

de societat del coneixement. 

Les opcions que a partir del 2005 fa la Caixa per augmentar la seva influència 

en empreses estratègiques a escala estatal (com ara ENDESA o REPSOL) 

suposen un gir copernicà enfront d’una hegemonia político-financera 

madrilenya que es remunta al segle XIX i que en aquest moment està 

acompanyada de bancs com ara el Santander o el Bilbao Vizcaya Argentaria. 

Tanmateix, al marge d’aquestes iniciatives, el gruix de les caixes catalanes es 

compromet a fons, i de manera suïcida, en l’especulació immobiliària. Els nuclis 

dirigents de les caixes sovint es mouen al marge de qualsevol idea o estratègia 

de país, i fins i tot alguns càrrecs estratègics pertanyen a organitzacions com 

ara l’Opus Dei, del tot alienes a l’interès de Catalunya. La crisi econòmica i 

financera mundial que es descabdella progressivament a partir del 2008 

arrossegarà les caixes catalanes a una situació de més dependència en relació 

amb el poder polític i financer espanyol. La possibilitat de poder constituir, en 

sintonia amb el complex polític català, una potent força financera autònoma 

s’esvaeix definitivament en aquest període. 

En el context general cal sumar també el pèssim plantejament del turisme, una 
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de les principals «indústries» del país, que confia únicament en les 

característiques climàtiques, es perpetua com a agent destructor del paisatge i 

malbarata les possibilitats d’aprofitament de l’imponent patrimoni del país. La 

maquinària constructora estimulada originàriament pel turisme s’estén arreu i 

s’entronca amb activitats especuladores, que disten de configurar una indústria 

sostenible i de futur. L’especulació incontrolada devora el paisatge de 

Catalunya, i el de Barcelona, sense necessitats reals i tenint com a única 

sortida l’expansió i el creixement indefinits. La permanent crisi energètica és 

una de les espases de Dàmocles que pengen també sobre Catalunya. La 

impossibilitat de desenvolupament viable de les energies renovables i 

posicionaments hipòcrites respecte a l’energia nuclear menen a posicions de 

dependència respecte, principalment, l’energia nuclear produïda a França. 

Els canvis demogràfics també se succeeixen a ritmes accelerats. La població 

es concentra a la ratlla costanera i prelitoral, a l’ensems que comarques de 

l’interior s’instal·len en un despoblament endèmic.  

Des deL 1980 Catalunya experimenta importants canvis demogràfics 
caracteritzats per una nova gran crescuda de població provocada per una 
immigració massiva. El 1980 Catalunya tenia 5.500.000 habitants i el 2007 
assolia, com a mínim, els 7.200.000 tot i que la xifra podia ser més alta per 
causa de la població flotant o amb presència no regularitzada. Catalunya 
tornava a convertir-se en una marca europea, una zona de col·lisió de cultures, 
països i sistemes econòmics. Les diferències entre nord sud, i la fractura entre 
països rics i països pobres provocava una immigració massiva que buscava  
noves oportunitats a Europa. Catalunya un país amb poc gruix i poder 
institucional i amb poques possibilitats de sistematitzar una política de recepció 
de l’immigració esdevenia una baula de penetració a Europa o be un destí en 
ella mateixa per a milers d’immigrants.  
En aquests períodes l’allau immigratòria procedia majoritàriament de més enllà 
d’Europa. El 2007 a Catalunya havia més d’un milió de persones nascudes fora 
de l’estat espanyol: mes de 360.000 centre i sudamericans; més de 100.000 
asiàtics; més de 250.000 africans i més de 300.000 europeus de procedències 
diverses. Tot plegat configurava un panorama sense precedents en la història 
del país i una gran pressió sobre els serveis públics i incògnites lògiques quant 
a implicacions en el futur de la formació cultural nacional catalana. 
Majoritàriament la nova immigració, poc qualificada, es va ocupar en els graons 
més baixos del sistema productiu i indistintament en el sector industrial, de 
serveis i primari. Les grans ciutats industrials van rebre bona part de l’impacte 
immigratori que es va assentar indistintament en els casc antics, en zones 
urbanes marginals o fins i tot en les antigues barriades obreres dels anys 60 i 
70. 
Tanmateix i a banda de l’impacte immigratori la població experimentava nous i 
sorprenents canvis. Els avenços tecno-científics van possibilitar una vida més 
llarga i una major qualitat de vida. El 1975 l’esperança de vida dels homes era 
de 71,4 anys i la de les dones de 76,7. El 2005 els homes assolien els 77,3 i les 
dones els 83,8. La taxa de natalitat també manifestava una evolució capriciosa. 
El 1976, encara en ple baby-boom generat pel desenrotllisme havien 20,4 
naixements per cada mil habitants i any. La taxa més baixa s’assolia el 95 amb 
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8,8 i el 2005 tornava a pujar a 11,6. Al seu torn l’edat mitjana de maternitat es 
retrassava, i si el 1986 el primer fill s’acostumava a tenir als 26 anys en el 2006 
allò més usual era tenir-lo als 29,6. Les estructures familiars també 
experimentaven canvis importantíssims a causa de les crisis de mentalitats 
generades en les noves societats postindustrials. Així entre 1981 i el 2001 el 
nombre de famílies monoparentals passava del 6 al 9%; les famílies de parelles 
amb fills retrocedien del 57 al 42%; les parelles sense fills augmentaven del 20 
al 22% i els altres tipus de llars retrocedien del 7 al 6%. Tot plegat una sèrie de 
canvis que per definició generaven una crisi cultural, d’imaginari i mentalitats 
amb un futur molt obert quant a possibilitats d’evolució. 
En iniciar-se el segon decenni del segle XXI, Catalunya (sense comptar-hi la 

Catalunya del Nord) supera els set milions i mig d’habitants. D’aquesta població 

el 17% procedeix de la immigració recent centreamericana, sud-americana, 

nord-africana, subsahariana i asiàtica. A banda, el 20% dels catalans han 

nascut en altres comunitats o regions espanyoles. Per tot plegat, Catalunya es 

configura com un dels països del món amb més immigració; i aquest impacte 

es produeix en un país que també ostenta rècords, a nivell mundial, quant a 

baixa natalitat. La immigració desbocada, sobre la qual la Generalitat no pot 

exercir cap control, presenta problemàtiques complexes. El fàcil establiment 

d’immigrants amb pèssimes condicions de treball, a diferència del que succeeix 

en altres contrades europees amb reglamentació laboral i moviments sindicals 

potents, evidencia la fragilitat del mercat de treball català i la puixança de 

l’economia submergida. En aquest sentit, la immigració contribueix a alimentar 

un panorama laboral caòtic i arbitrari. En contrapartida hi ha sectors 

d’immigrants joves i decidits que fan de la incorporació a Europa, als seus 

valors i a les seves formes de vida i consum, l’objectiu de la seva vida; i 

suposen una interessant injecció de renovació en tots els sentits. L’aspecte 

cultural és en qualsevol cas el més inquietant. Catalunya compta amb un 

sistema escolar desmanegat que té molts problemes per enquadrar cívicament, 

lingüísticament i culturalment la nova i la vella immigració. D’altra banda, la 

cultura catalana no és competitiva, té escassa capacitat d’atracció i 

experimenta un continuat retrocés de desplegament i ús davant l’abassegadora 

pressió de la cultura espanyola; i cal sumar endemés l’absència de política 

cultural per part de la Generalitat. Tanmateix, les possibilitats d’encaix de la 

nova immigració en la formació nacional catalana no són inferiors a les de la 

immigració dels anys cinquanta i seixanta. D’entrada, tot i que les distàncies 

mentals poden ser importants, no hi ha un posicionament de rebuig contra 

Catalunya, contràriament a la immigració dels cinquanta i seixanta, que va 

estar sotmesa, per part dels aparells de l’estat i les tradicions culturals 

espanyoles, a una virulenta ideologització espanyolista anticatalana per 

definició. Solament la decidida actuació de les organitzacions polítiques 

democràtiques va impedir que la bretxa esdevingués total. Tot i així, un sector 

considerable dels descendents d’aquesta immigració dels anys seixanta 

tendeix a identificar-se, exclusivament, amb trets identitaris espanyols, abans 
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que amb catalans de fusió. En aquest sentit, l’enquistament d’una part 

important de la població en patrons lingüístics i culturals espanyols pot afavorir 

un procés de dislocació i destrucció de la formació nacional catalana. La 

immigració recent se’ns presenta més refractària a l’acció del nacionalisme 

espanyol, malgrat que, naturalment, copsa la força de la cultura espanyola. 

El tema religiós mereix una consideració especial. El baix perfil cívic i polític del 

país així com l’herència franquista no han contribuït a la promoció i el respecte 

del que són els valors humanistes fonamentals de la cultura europea: la 

racionalitat, el pensament científic, la laïcitat, la democràcia com a racionalitat 

política, la idea de progrés, etc. Les supersticions i les religions més diverses 

campen a Catalunya erosionant els principis de racionalitat, ciència i 

democràcia, i obstaculitzant el progrés cívic i polític. L’església catòlica 

catalana s’esllavissa cap a posicions tradicionals de suport a les jerarquies 

econòmiques espanyoles i el nacionalisme espanyol, alhora que l’islam, aportat 

per la immigració, pot implicar conflictivitats insospitades. En definitiva, 

Catalunya es configura novament com un gresol experimental de la nova 

Europa i els seus ponts amb el món. 

En paral·lel, el marc polític també evoluciona d’ençà que, al final del 2003, la 

Generalitat de Catalunya passa a mans del denominat «tripartit», coalició de 

govern formada per PSC, ERC i ICV, sota la presidència de Pasqual Maragall, 

primer, i José Montilla després. Les forces del tripartit assoleixen, a més a més, 

protagonisme addicional en tant que són necessàries per falcar el govern del 

PSOE a Madrid. A partir del 2010 les forces del tripartit s’enfonsen i CiU 

recupera el Govern de la Generalitat, sota la presidència d’Artur Mas. A través 

del projecte d’Estatut del 2005, el Parlament demana el reconeixement de 

Catalunya com a «nació», millores en l’autonomia i un règim fiscal més 

equitatiu que aturi una espoliació fiscal que arriba a extrems insuportables. 

La grollera marginació de Catalunya en temes tals com la promoció 

d’infraestructures (tren d’alta velocitat, aeroports, autovies, etc.) també resulta 

indigerible. Però, com que l’esforç català esdevé imprescindible per fomentar i 

mantenir una cultura de subvenció en altres comunitats autònomes i per falcar 

les estructures d’una administració estatal forjada en el malbaratament, una 

relació bilateral més justa per als catalans pot significar una amenaça per a 

l’Espanya instal·lada en la indolència. No és d’estranyar la virulenta reacció del 

nacionalisme espanyol contra qualsevol intent d’equilibri de relacions fiscals: 

una determinada Espanya solament és viable si els catalans continuen pagant. 

Catalunya pateix una crisi conjuntural provocada per l’opressió, però molt més 

greu és la crisi estructural que pateix l’estat-nació espanyol ancorat en la 

immobilitat.  

En aquest context, l’Estatut del 2005 fracassa rotundament. A principi del 2006 

les Corts espanyoles retallen sensiblement els seus aspectes fonamentals: 

reconeixement de la nació i sistema de finançament. El mateix 2006 és aprovat 

per referèndum, però amb un 50% d’abstenció. L’Estatut acaba de descarrilar 
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quan, el 2010, el Tribunal Constitucional dictamina que 14 dels seus articles 

són inconstitucionals. La dislocació i la minoració de l’Estatut assenyalen, si 

més no pel que fa a Catalunya, els límits del sistema i demostren la dificultat 

d’avançar políticament i socialment en el marc definit per la monarquia i la 

Constitució espanyoles. També posen de manifest la feblesa i la crisi congènita 

de l’estat-nació i les seves dificultats per evolucionar. La II Restauració 

Borbònica, concebuda des del franquisme, coarta el desenvolupament 

democràtic, tal com ja havia passat a principi del segle XX. Tot i que una part 

de la societat civil catalana comença a temptejar la via sobiranista, el sistema 

de partits, profundament dinàstic, continua acatant les regles de joc de la 

Constitució espanyola. 

En una situació ben complexa, doncs, sembla clar que Catalunya, la terra de 

marca, el vell país de la història, té encara, com gairebé sempre ha tingut, una 

situació de risc o de multirisc. Catalunya pot desaparèixer com a formació 

nacional o pot continuar oferint al món la seva experiència de civilització; al 

capdavall, les actituds i les decisions dels nous catalans seran les determinants 

per decidir el futur. 
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CRONOLOGIA 

 

Fa 800.000: Presència humana documentada a Vallparadís (Terrassa). 

Fa 450.000: Restes humanes de Talteüll. 

Fa 45.000: Mandíbula de Banyoles. 

8000-6000 aC:   Art rupestre llevantí. 

5000 aC: Inici del Neolític. 

3400 aC: Inici de l’explotació de les mines de Can Tintoré (Gavà). 

3200 aC: Inici del Megalitisme a Catalunya. 

1100 aC: Arribada dels pobles dels Camps d’urnes. 

Segle VII aC:  Les societats autòctones de l’actual Catalunya entren en 

contacte freqüent amb els colonitzadors fenicis i grecs. 

660 aC:  Els cartaginesos funden Ebusim (Eivissa). 

650-550 aC:  Gènesi de la cultura ibèrica. 

600-550 aC:  Fundació de Massàlia (Marsella) i Empòrion (Empúries) per grecs 

procedents de Focea. 

550-450 aC:  Desenvolupament de la cultura ibèrica. 

450-200 aC:  Plenitud de la cultura ibèrica. 

Segle III aC:  Els pobles ibers es veuen involucrats en les guerres púniques. 

218 aC:  Empúries es converteix en el cap de pont romà a Hispània. Publi i 

Gneu Corneli Escipió desembarquen a Empúries. Fundació de Tàrraco. 

197 aC:  Divisió d’Hispània en dues províncies: Citerior i Ulterior. 

195 aC:  Batalla d’Empúries. Els exèrcits romans del cònsol Cató 

inflingeixen una derrota decisiva als ibers i consoliden la presència romana a 

Hispània. 

Segle II-I aC:  Procés de romanització. Els pobles ibers són dominats 

militarment, sotmesos als interessos econòmics de Roma. 

82-72 aC:  Els conflictes interns de l’estat romà es traslladen a Hispània: 

guerres sertorianes. 

49 aC:  Batalla a Ilerda entre Juli Cèsar i els partidaris de Gneu Pompeu. 

27-25 aC:  August a Hispània. Nova divisió provincial: Tarraconense, Bètica i 

Lusitània. 

15-10 aC:  Fundació de Bàrcino. 

69-79:  Concessió del dret romà a tot Hispània. 

122-123:  Viatge d’Adrià a Hispània. Assemblea dels representants de les 

províncies hispanes a Tàrraco. 

197:  Guerra civil entre Septimi Sever i Clodi Albí. Repressió dels partidaris 

d’aquest entre les elits hispanes. 

212:  Concessió de la ciutadania romana a tot l’Imperi. 

313:  Edicte de Milà. Llibertat per al culte cristià. 

391:  El cristianisme esdevé religió oficial de l’Imperi romà. 

415:  Els visigots entren a la Tarraconense conduïts per Ataülf. 

472:  El rei Euric conquereix la zona litoral de la Tarraconense. 
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476:  Deposició de l’Emperador Ròmul Augústul: fi de l’Imperi romà 

d’Occident. 

Segles V-VIII:  Densificació progressiva de la població de les zones de 

muntanya i les valls interiors. 

Segles V–IX:  Pervivència de la cultura ibero-bascoide a les valls altes del 

Pirineu. 

507:  Batalla de Vouillé. Fi del reialme visigot de Tolosa. Desplaçament del 

reialme visigot a Hispània. 

587:  La noblesa visigoda abandona l’arrianisme. 

711:  Desembarcament de Tàriq. 

725:  L’emir Anbasa sotmet Carcassona i Septimània. 

732:  Batalla de Balat aix-Xuhadà (Poitiers). 

Segle VIII:  L’ús de l’estrep revoluciona les tàctiques de la cavalleria. 

756:  Abd ar-Rahmàn ibn Mwàwiya, emir independent d’Al-Àndalus. 

785:  Lliurament de Girona als francs. 

Segles VIII-IX:  Cristians adopcionistes tracten de convertir els nuclis 

pagans del Pirineu. 

800:  Carlemany és coronat Emperador a Roma. 

801:  Els francs ocupen Barsilùna (Barcelona). 

Segle IX:  L’Imperi carolingi organitza exèrcits de cavalleria. 

Segle IX:  L’Església dels comtats de la Marca passa a dependre de 

Narbona. 

Segles IX-XI:  Els monestirs catalans esdevenen centres d’irradiació 

cultural i científica. 

870:  Guifré el Pelós, de la casa comtal de Carcassona, nomenat comte 

d’Urgell i Cerdanya. 

878:  Guifré el Pelós, comte de Girona i Barcelona. 

897:  Guifré el Pelós deixa en herència els comtats als seus fills. 

Segles IX-X:  Colonització pagesa a les zones frontereres de la Marca. L’aprisió 

genera una pagesia lliure. 

903:  Ocupació islàmica de les illes Balears i Pitiüses. 

929:  Abd ar-Rahmàn III és proclamat primer califa omeia andalusí. 

969:  Gerbert d’Orlhac, futur papa Silvestre II, estudia a Vic. 

970:  Viatge a Roma de Borrell II i el bisbe Ató de Vic. 

985:  Almansor assalta i saqueja Barcelona. 

988:  Borrell II no renova jurament de fidelitat al rei franc. Independència de 

fet. 

Segles X-XI:  La Marca esdevé territori militar i militaritzat. Els cavallers són el 

grup social hegemònic. S’inicia el procés de feudalització. 

Segle XI:  Enfrontaments entre pagesos lliures i nobles. Procés de 

feudalització. 

1010:  Una expedició de cavallers catalans intervé en les guerres civils del 

Califat de Còrdova i saqueja la capital. 
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1010-1029:  Gran fítna. Disgregació del poder califal i aparició de les taifes. 

1018:  Olibà, bisbe de Vic.  

1025:  Ramon Berenguer I atorga a Barcelona una carta de privilegi. 

1027:  Assemblea de Pau i Treva a Toluges. 

Segle XI:  Cavallers de la Marca es lloguen com a mercenaris en les guerres 

de l’època. Els comtes de Barcelona cobren paries a les taifes musulmanes. 

1041:  Mir Geribert, intitulat príncep d’Olèrdola, inicia una revolta nobiliària 

contra Ramon Berenguer I de Barcelona.  

1041-1059:  Sedicions feudals generalitzades. 

1054-1076?:  Cançó de Santa Fe. Poema escrit en català aprovençalat. 

Segle XII (final):  Homilies d’Organyà. Text en prosa escrit en català. 

1058:  Els cristians de Mallorca i Dénia són posats sota administració del bisbe 

de Barcelona. 

1060-1070:  Ramon Berenguer I sotmet la noblesa, però transigeix en els 

abusos dels feudals damunt la pagesia.  

1090:  Yússuf ibn Taixfín, emir almoràvit, inicia la reunificació d’Al-Àndalus. 

1099:  Els almoràvits sotmeten la taifa de Turtuixa (Tortosa). 

1102:  Els almoràvits sotmeten la taifa de Làrida (Lleida). 

1112:  Matrimoni de Ramon Berenguer III i Dolça de Provença. 

1114-1115:  Croada catalano-pisana a Mallorca. 

  Crònica pisana de la croada catalano-pisana a Mallorca, on se cita el 

corònim ‘Catalunya’. 

1118:  Conquesta de Tarragona. Sant Oleguer restaura la seu arquebisbal de 

Tarragona. Independència de l’església catalana respecte a Narbona. 

1127:  Tractat internacional entre Ramon Berenguer III i Roger, duc de Pulla i 

comte de Sicília. 

1137:  Matrimoni de Ramon Berenguer IV i Peronella d’Aragó.  

1145-1147: Ishaq ibn Alí ibn Yússuf, darrer emir almoràvit. 

1147:  Expedició catalana i castellana contra Almeria. 

1148:  Ramon Berenguer IV de Barcelona conquereix Turtuixa (Tortosa). 

1149:  Ramon Berenguer IV de Barcelona i Ermengol VI d’Urgell conquereixen 

Làrida (Lleida). 

1150: Fundació dels monestirs de Santes Creus i Poblet. 

1151:  Tractat de Tudellén. 

1153:  Conquesta de Prades, Siurana i Miravet. 

1162:  Inici del regnat d’Alfons el Cast, primer comte-rei de la Corona d’Aragó. 

1170-1190:  Versió catalana del Forum Iudicum. 

1179:  Tractat de Cazola. 

1192:  El braç popular participa en l’Assemblea de Pau i Treva. 

Segles XII-XIII:  Moviments municipalistes. Elecció de cònsols a Lleida i 

Perpinyà (1197), Fraga (1201), Cervera (1202)... 

1212:  Batalla de Las Navas de Tolosa (d’Úbeda, segons les fonts catalanes). 

1213:  Batalla de Muret. 
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1214:  Viles i ciutats lliures participen en l’assemblea de Pau i Treva. 

1217:  Corts extraordinàries amb Jaume I. 

 Jaume I reconeix la «universitat dels ciutadans» de Barcelona. 

Segle XIII:  Els ordes mendicants (franciscans, dominics, mercedaris...) 

aixequen convents a l’interior de les ciutats. 

1229:  Jaume I conquereix Mallorca. 

1232:  Naixement de Ramon Llull. 

1235:  Conquesta d’Eivissa i Formentera. 

1238:  Jaume I conquereix València. 

1240?:  Naixement d’Arnau de Vilanova. 

1249-1258:  Constitució de l’organització municipal barcelonina. 

1258:  Tractat de Corbeil. Jaume I renuncia als territoris ultrapirinencs. 

1265:  Naixement de Ramon Muntaner. 

 Jaume I estructura el Consell de Cent de Barcelona. 

1276:  Jaume II, rei de Mallorca. 

 Pere II rei d’Aragó, València i Catalunya. 

1282:  Vespres sicilianes. Pere II el Gran conquereix Sicília. 

1283:  Pere II referma el govern municipal de Barcelona mitjançant el privilegi 

Recognoverunt proceres. 

 Les Corts de Barcelona institucionalitzen el pactisme jurídic. 

1287:  Alfons II conquereix Menorca. 

1289:  Les Corts designen comissions a fi de recaptar tributs. 

1300:  Fundació de la universitat de Lleida (Estudi General de Lleida). 

1302-1311:  Expedició dels almogàvers a Bizanci i Grècia. 

1314:  Incorporació del Comtat d’Urgell a la Corona. 

1322:  Incorporació del Comtat d’Empúries a la Corona. 

1323-1324:  Conquesta de Sardenya. 

1327?:  Naixement de Francesc Eiximenis. 

1328:  Berenguer de Montagut inicia a Barcelona la construcció de Santa Maria 

del Mar  

1333:  «Lo mal any primer». 

1340?:  Naixement de Bernat Metge. 

1343-1344:  Annexió a la Corona del Regne de Mallorca. 

1348: Inici de la Pesta Negra. Les epidèmies sovintegen fins al segle XVI. 

1349:  Fundació de la Universitat de Perpinyà. 

1350: Naixement de Sant Vicent Ferrer. 

  Impuls a la construcció de les muralles del raval barceloní. 

1359:  Corts de Cervera: la Diputació del General passa a ser una institució 

estable. 

1362:  Corts de Montsó. La Diputació del General la formen tres membres, 

representants de cada braç. 

1388:  Pèrdua d’Atenes i Neopàtria. 

1397?:  Naixement d’Àusias March. 
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1397:  S’inicia la construcció de la Llotja de Perpinyà. 

 Annexió de Sicília a la Corona. 

1401:  Fundació de la Taula de Canvi a Barcelona. 

1410: Mor el rei Martí l’Humà, sense descendència. 

1412:  Compromís de Casp. Ferran el d’Antequera és escollit rei. 

1420:  Inici d’un període de crisi econòmica. 

1426:  Guillem Sagrera inicia la construcció de la Llotja de Mallorca. 

1443:  Conquesta de Nàpols. 

1450:  Fundació de la Universitat de Barcelona. 

1453:  La Busca assoleix el poder municipal a Barcelona. 

1462:  Revolta dels remences.  

1462-1472:  Guerra Civil. La Generalitat de Catalunya contra Joan II. 

1474:  Primer llibre imprès en llengua catalana. 

1481:  Constitució de l’observança. Reforma constitucional. 

1482:  Pere Comte inicia la construcció de la Llotja de València. 

1484-1485:  Segona revolta dels remences. 

1484-1487:  Implantació de la Inquisició castellana. Inici de l’exili de jueus i 

conversos. 

1486:  Sentència Arbitral de Guadalupe. 

1492:  Expulsió dels jueus. 

 Colom arriba a Amèrica. 

1516:  Els germans Barba-rossa conquereixen Alger. 

1519:  Carles V convoca les Corts del Principat i jura les Constitucions. 

1519-1523:  Germanies de València i de Mallorca; avalots al Principat. 

1535: Carles V conquereix la Goleta i Tunis.  

1543:  Atacs corsaris. Saqueig de Malgrat, Cadaqués i Palamós. 

1545-1563:  Concili de Trento. 

1558:  Saqueig de Ciutadella per la flota barbaresca. 

1559:  Prohibició d’estudiar a l’estranger. 

1563-1578:  Gran activitat de la Inquisició de Barcelona. Nombrosos actes de 

fe. 

1568:  Immigracions massives d’occitans. 

1569:  Detenció dels diputats de la Generalitat per un conflicte amb la 

Inquisició. 

1570:  Felip II ordena l’evacuació de Menorca, frustrada per les protestes dels 

consellers de Barcelona i la negativa dels menorquins. 

1571:  Batalla de Lepant. 

1572:  Creació del Seminari de Tarragona, al qual seguiran altres. 

1573:  Establiment de la censura prèvia de llibres. 

1593:  Creació de la diòcesi de Solsona. 

1609-1610:  Expulsió dels moriscos. 

1611:  Perot Rocaguinarda és indultat i s’allista als terços d’Itàlia. 

1616:  Execució en massa de bandolers i col·laboradors per part del lloctinent 
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duc d’Alburquerque. 

1618-1622:  Persecució de bruixes en moltes comarques. 

1618:  Inici de la Guerra dels Trenta Anys. 

1626:  Trencament de les Corts de Barcelona. Catalunya s’oposa a la Unió 

d’Armes. 

1633-1634:  Detenció i execució del bandoler Joan Sala «Serrallonga». 

1639:  Els francesos ocupen Salses i Òpol. 

1640:  Revolució catalana. Inici de la Guerra dels Segadors. 

1641:  Lluís XIII és proclamat comte de Barcelona (Lluís I). 

1643:  Lluís XIV és proclamat comte de Barcelona (Lluís II). 

1652:  Les tropes castellanes ocupen Barcelona. 

1659:  Tractat dels Pirineus: annexió del Rosselló i l’alta Cerdanya a la Corona 

francesa. 

1660:  Lluís XIV aboleix les constitucions catalanes al Rosselló i la Cerdanya. 

1667:  S’inicia la revolta dels Angelets de la Terra. 

1688:  Revolta dels Gorretes o Barretines. 

1697:  Els francesos ocupen Barcelona i part del Principat. Vendôme jura les 

Constitucions catalanes en nom de Lluís XIV. 

 Pau de Rijswijk. França pacta la reintegració del Principat al patrimoni 

dels Habsburg. 

1700:  Mort de Carles II. El testament concedeix la monarquia hispànica a Felip 

d’Anjou (Felip V), nét de Lluís XIV. 

 Prohibició de l’ús públic del català a la Catalunya del Nord. 

1701:  Creació de la Gran Aliança de la Haia. 

1701-1702:  Felip IV de Catalunya i V de Castella convoca Corts i jura les 

Constitucions. 

1705:  Representants dels austriacistes catalans signen amb Anglaterra el 

Pacte de Gènova. 

 Les tropes aliades conquereixen Barcelona. Carles III entra a Barcelona i 

és proclamat rei pels catalans. 

1707:  Batalla d’Almansa. Els borbònics ocupen el País Valencià, Aragó i 

Lleida. 

1713:  Tractat d’Utrecht. 

1714:  Onze de Setembre: ocupació de Barcelona. Capitulació del castell de 

Cardona. 

1715:  Ocupació de Mallorca i Eivissa. Menorca queda en poder britànic. 

 Introducció del Reial Cadastre. 

1716:  Decret de Nova Planta de Catalunya. 

1717:  Creació de la Universitat de Cervera. 

1718:  Activitat guerrillera antiborbònica.  

1720:  Creació de l’Acadèmia Militar de Matemàtiques. 

1737:  Primera manufactura d’indianes a Barcelona. 

1749:  Baldiri Reixac publica les Instruccions per a l’ensenyança de minyons. 
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1752:  Comencen les obres del castell de Sant Ferran de Figueres. 

1753:  S’inicia, a Barcelona, la construcció de la Barceloneta. 

1758:  Creació de la Junta Particular de Comerç. 

1760:  Creació del Col·legi de Cirurgia de Barcelona. 

1762:  Ampliació del port de Barcelona. 

1767:  Expulsió dels jesuïtes. 

1768:  Prohibició de l’ensenyament en català. 

1773:  Avalot de les quintes. 

1777:  Es constitueix a Tàrrega la primera Societat Econòmica d’Amics del 

País. 

1778:  Decret de llibertat de comerç amb Amèrica. 

1779:  Antoni de Capmany publica les Memorias históricas sobre la marina, 

comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona. 

1789:  Rebomboris del pa. 

1792:  Aparició del Diario de Barcelona. 

1793-1795:  Guerra Gran contra la França revolucionària. 

1796-1805:  Guerres contra la Gran Bretanya. 

1808:  Inici de la Guerra del Francès. 

1808-1809:  Setges de Girona. 

1810:  Napoleó atorga la independència a Catalunya sota la tutela de França. 

1812:  Napoleó annexiona Catalunya a França. 

 Les Corts de Cadis proclamen la primera Constitució liberal espanyola. 

1813:  Les Corts de Cadis decreten la llibertat d’indústria. 

1814:  Fi de la Guerra del Francès. Restabliment de l’absolutisme per Ferran 

VII. 

1820-1823:  Trienni Liberal. Pèrdua definitiva de bona part de les colònies 

americanes. 

1820:  Llibertat de comerç. 

1823:  Barcelona i altres ciutats són assetjades pels Cent Mil Fills de Sant Lluís. 

1825-1827:  Revolta dels Malcontents. 

1833:  Mort de Ferran VII. Inici de la Primera Guerra Carlina. 

 Es posa en funcionament a Barcelona el vapor Bonaplata, Rull, Vilaregut 

i Cia, primera fàbrica de vapor. 

 Bonaventura Carles Aribau publica el poema La pàtria. 

1835:  El vapor Bonaplata és incendiat en una bullanga popular. 

1839:  Joaquim Rubió i Ors, lo Gaiter del Llobregat, publica els primers poemes 

en català al Diario de Barcelona. 

 Primera fotografia feta a Barcelona. 

1840:  Constitució a Barcelona de la Societat de Teixidors, primera associació 

obrera de Catalunya. 

1842-1843:  Rebel·lions i bullangues a Barcelona i altres ciutats. 

1842:  Fàbrica de gas a Barcelona. 

1844:  Creació del Banc de Barcelona, promogut per Manuel Girona, i de la 



CATALUNYA+SUMA                                                                                                   DIDPATRI 

119 

 

Caixa de Barcelona. 

1845-1846:  Construcció del Vapor Vell de Sants. 

1846-1849:  Guerra dels Matiners. Segona Guerra Carlina. 

1847:  Constitució de l’Espanya Industrial. 

1848:  Inauguració de la primera línia ferroviària a la península Ibèrica: 

Barcelona-Mataró. 

1849:  L’Espanya Industrial inaugura el Vapor Nou a Sants. 

1850:  Josep Anselm Clavé funda la primera societat coral, anomenada «La 

Fraternidad». 

1854-1856:  Govern progressista. 

1854:  Conflicte de les selfactines. Incendi de fàbriques en diverses localitats. 

 Tarragona enderroca les muralles del sud-oest i projecta un eixample. 

 S’autoritza l’enderroc de les muralles de Barcelona. 

1855:  Primera vaga general a Catalunya. 

 Constitució de la Maquinista Terrestre i Marítima. 

1859:  Restauració dels Jocs Florals de Barcelona. 

 Elaboració del Pla d’Eixample i Reforma de Barcelona d’Ildefons Cerdà. 

1861:  Inici de l’enderrocament de les muralles de Lleida. 

1866:  Inici de la crisi financera. 

1868:  Revolució de setembre («La Gloriosa»). Introducció de les idees 

anarquistes a través de Giuseppe Fanelli. 

1869:  El Centre Federal de les Societats Obreres s’adhereix a la Internacional. 

 Pau Alsina, republicà federal, primer diputat obrer a les Corts 

espanyoles. 

 Fundació del sindicat Les Tres Classes de Vapor. 

1870:  Primer Congrés Obrer Espanyol a Barcelona, on es constitueix la 

Federació Regional Espanyola de l’AIT (Associació Internacional de 

Treballadors). 

 Revoltes antimilitaristes a diversos pobles del Pla de Barcelona. 

 Constitució de la Jove Catalunya. 

 Introducció de l’electricitat com a força motriu a les fàbriques i en 

l’enllumenat. 

1871:  Publicació de la revista La Renaixensa. 

 Pla d’Eixample de Sabadell. 

1872-1875:  Tercera Guerra Carlina. 

1873:  Primera República. 

1874:  Restauració monàrquica. 

1875:  Primera central tèrmica a Barcelona. 

1876:  Construcció del Born de Barcelona. Eclosió de l’arquitectura amb ferro. 

1880:  Primer Congrés Catalanista, convocat per Valentí Almirall. 

1882:  Constitució del Centre Català. 

1883-1886:  Girona esdevé la primera ciutat de l’Estat espanyol il·luminada 

totalment per electricitat. 
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1885:  Presentació d’un Memorial de greuges a Alfons XII. 

 Inici de la campanya contra la unificació del codi civil espanyol i en 

defensa del codi civil català. 

 Jacint Verdaguer publica Canigó. 

1888:  Congressos constitutius a Barcelona del PSOE i de la UGT. 

 Exposició Universal de Barcelona. Culminació del procés d’urbanització 

de l’antiga Ciutadella militar borbònica. 

1890:  Exposició conjunta de Ramon Casas, Santiago Rusiñol i Enric Clarasó. 

 Primera celebració de l’1 de maig com a diada de la classe treballadora. 

1891:  Fundació de l’Orfeó Català. 

1892:  Inici de l’onada terrorista. 

 Elaboració de les Bases de Manresa, 1a Assemblea de la Unió 

Catalanista. 

 Estrena a Barcelona de l’òpera Tannhaüser, de Wagner. 

 Es completa l’edició de La Febre d’Or, de Narcís Oller. 

1894:  Constitució de la Companyia Barcelonesa d’Electricitat, amb capital 

alemany, que construeix una gran central tèrmica al Paral·lel. 

1895-1906:  Etapa de plenitud de l’arquitectura modernista. 

1896:  Primera projecció cinematogràfica a Barcelona. 

 Pablo Picasso arriba a Barcelona. 

 Societat Catalana de Gas i Gas Lebon creen la Central Catalana 

d’Electricitat. 

1897:  Inauguració de l’Electroquímica de Flix, amb capital alemany, que 

produeix sosa càustica i altres productes químics. 

 Processos de Montjuïc. 

1898:  Guerres de Cuba i Filipines. 

1901:  Victòria dels candidats de la Lliga Regionalista a les eleccions a Corts a 

Barcelona. 

1902:  Lluís Domènech i Montaner comença les obres de l’Hospital de Sant Pau 

de Barcelona. 

 Vaga general a Barcelona. 

1903:  Primer Congrés Universitari Català. 

 Fundació del CADCI (Centre Autonomista de Dependents del Comerç i 

la Indústria). 

1904:  El sector liderat per Jaume Carner abandona la Lliga Regionalista i 

funda El Poble Català. 

1905:  Víctor Català publica Solitud. 

 Un grup de militars assalta la redacció de Cu-cut! i La Veu de Catalunya. 

1906:  Constitució de Solidaritat Catalana. 

1907:  Victòria dels candidats de Solidaritat Catalana a les eleccions 

provincials i generals. Enric Prat de la Riba és elegit president de la Diputació 

de Barcelona. Creació de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Biblioteca de 

Catalunya. 
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 Constitució de la Solidaritat Obrera. 

1909:  Setmana Tràgica. 

1910:  Fundació a Barcelona de la Confederació General del Treball Espanyola, 

tot seguit anomenada Confederació Nacional del Treball (CNT). 

1910:  Constitució de la Unió Federal Nacionalista Republicana. 

1911:  Formació de les companyies Energia Elèctrica de Catalunya, Barcelona 

Traction, Light and Power (coneguda com la Canadenca) i Societat General de 

Forces Hidroelèctriques. 

1913:  Inauguració de la central hidroelèctrica de Cabdella, al riu Flamisell. 

1914:  Constitució de la Mancomunitat de Catalunya. Enric Prat de la Riba n’és 

elegit president. Inauguració de la Biblioteca de Catalunya. 

1916:  Inauguració de la central de Talarn, aleshores la més gran d’Europa. 

1917:  La Lliga Regionalista encapçala el moviment de l’Assemblea de 

Parlamentaris. Amb la mort de Prat de la Riba, Josep Puig i Cadafalch esdevé 

president de la Mancomunitat. La Lliga Regionalista entra per primer cop al 

govern de l’Estat. 

 Vaga general revolucionària. 

1918:  Congrés de Sants de la CNT. A la fi de l’any, la CNT disposa de 345.000 

afiliats a Catalunya. 

 Campanya a favor de l’autonomia de Catalunya. 

1919:  Vaga de la Canadenca. Obtenció de la jornada laboral de 8 hores. 

 Aparició del pistolerisme sindical i patronal.  

1920:  Assassinat de Francesc Layret. 

1923:  Assassinat de Salvador Seguí.  

 El capità general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, instaura la 

dictadura militar, que reprimeix la cultura i el moviment obrer catalans. 

1924:  El general Losada és nomenat president interí de la Mancomunitat; 

posteriorment el substitueix Alfons Sala, comte d’Ègara. 

1925:  La dictadura dissol la Mancomunitat. 

 Complot de Garraf: intent d’atemptat contra Alfons XIII. 

1926: Complot de Prats de Molló. 

1930:  Dimissió de Primo de Rivera. 

 Pacte de Sant Sebastià entre republicans, socialistes i nacionalistes 

catalans. 

1931:  Fundació d’Esquerra Republicana de Catalunya i d’Unió Democràtica de 

Catalunya. 

 Proclamació de la República catalana i de la República espanyola. 

 Francesc Macià, President de la Generalitat. 

1931:  L’Estatut d’Autonomia és plebiscitat pel poble català. 

1932:  Insurrecció anarquista a l’alt Llobregat i al Cardener. 

 Les Corts republicanes aproven l’Estatut. 

1933:  Les dones voten per primera vegada. 

 Mor Francesc Macià. Lluís Companys esdevé President de la 
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Generalitat. 

1934:  Companys proclama l’Estat català dins la República federal espanyola. 

  Empresonament del govern català. 

1935:  Suspensió indefinida de l’Estatut. 

1936:  Victòria del Front d’Esquerres a les eleccions. 

 Restabliment de l’autonomia i de la Generalitat. 

 Fundació del PSUC. 

 Cop d’estat militar (17-19 de juliol): Insurrecció militar. Inici de la Guerra 

Civil i del procés revolucionari a la rereguarda. 

1937:  Fets de Maig. El govern de la República es fa càrrec de l’ordre públic. 

Repressió contra el POUM: assassinat d’Andreu Nin. 

1938:  Ofensiva franquista al front d’Aragó: Catalunya queda aïllada de la resta 

del territori republicà. Franco deroga l’Estatut d’Autonomia. 

 Batalla de l’Ebre. 

1939: L’exèrcit franquista arriba al Portús. 

 Fi de la guerra. Proclamació de la Ley de Responsabilidades políticas. 

1940: Afusellament del President Lluís Companys. 

1944: Inici del combat sistemàtic del maquis. 

1945:  Formació d’un nou govern de la Generalitat a l’exili, presidit per Josep 

Irla. 

1947:  Festa de l’entronització de la Mare de Déu de Montserrat: primera 

manifestació catalanista pública des de la fi de la guerra. 

1951:  Boicot als tramvies a Barcelona. 

1952:  XXXV Congrés Eucarístic Internacional, a Barcelona. 

1953:  Pla d’Ordenació de la Comarca de Barcelona. 

1954:  Josep Tarradellas és elegit President de la Generalitat a l’exili. 

1957:  Primers exemplars del SEAT 600. 

 La Comissió d’Urbanisme de Barcelona preveu la construcció de 

polígons residencials a Bellvitge, la Verneda, Guineueta, Horta, Bon Pastor, 

Badalona, Baró de Viver i Cornellà. 

1959:  Promulgació del Pla d’Estabilització. 

1959:  Campanya contra Luis Martínez de Galinsoga, aleshores director de La 

Vanguardia Española. 

 Aprovació de la Ley de Orden Público. 

1960:  Fets del Palau de la Música Catalana. Jordi Pujol i Francesc Pizón són 

empresonats. 

 Aprovació de la Ley de Bandidaje y Terrorismo. 

1961:  Constitució de Banca Catalana. 

 Fundació d’Òmnium Cultural. 

1962:  Vagues obreres en diverses localitats, on es donen a conèixer les 

primeres Comissions Obreres de Catalunya. 

 Primer disc de la Nova Cançó. 

 Llei de Reforma del Règim Local. 
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1963:  L’abat de Montserrat, Dom Aureli M. Escarré, és obligat a exiliar-se arran 

d’unes declaracions al diari francès Le Monde. 

1963: Primer Pla de Desenvolupament, amb repercussió escassa a 

Catalunya. 

1964:  Francesc Candel publica Els altres catalans. 

1966:  Inici de la campanya «Volem bisbes catalans». 

 Constitució del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de 

Barcelona. 

 Manifestació de 130 capellans, dissolta amb contundència. 

1967:  S’inicia la construcció de la central nuclear de Vandellòs. 

1968:  Entra en funcionament l’aeroport Girona-Costa Brava. 

1969:  Instauració de l’estat d’excepció. 

 Primera Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent. 

 Constitució de la Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya. 

 El 37,69% de la població de Catalunya ha nascut fora del Principat. 

1971:  Vaga a la SEAT.  

 Neix l’Assemblea de Catalunya. 

1972:  Obres a la petroquímica de Tarragona. 

1973:  Inici de la crisi econòmica mundial. Desacceleració industrial i 

creixement de l’atur. 

1974:  Execució de Salvador Puig Antich. 

 Fundació de Convergència Democràtica de Catalunya.  

 Creació del Reagrupament Socialista Democràtic de Catalunya. 

 Fundació de la Unió de Pagesos. 

  Creació de la Corporació Metropolitana de Barcelona. 

1975:  Mort del general Franco. Joan Carles I és proclamat rei d’Espanya. 

1976:  Govern d’Adolfo Suárez. Referèndum per a la Reforma política. 

 Fundació del Partit dels Socialistes de Catalunya. 

1977:  Primeres eleccions democràtiques. 

 Manifestació d’un milió de catalans, l’11 de setembre. 

 Retorn del president Josep Tarradellas i restabliment de la Generalitat 

provisional. 

1979:  Primeres eleccions municipals democràtiques. 

 Aprovació de l’Estatut d’Autonomia. 

1980:  Eleccions al Parlament de Catalunya. Jordi Pujol és proclamat president 

de la Generalitat. 

1981:  Intent de cop d’estat del Tinent Coronel Tejero. 

1982:  Aprovació de la LOHAPA.  

 Victòria electoral del PSOE a les legislatives. 

 El Banc d’Espanya assumeix el control de Banca Catalana. 

1983:  Llei de Normalització Lingüística.  

 Primera emissió de TV3. 

1985:  Muntanyencs catalans assoleixen l’Everest. 
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1986:  Referèndum de l’entrada a l’OTAN; a Catalunya guanya el «No». 

1987:  ETA atempta a l’Hipercor de Barcelona.  

1989:  Fusió de la Caixa de Pensions i de la Caixa de Barcelona. 

1991:  Narcís Serra, vicepresident del govern socialista.  

1992:  Jocs Olímpics a Barcelona.  

1994:  Crema del Liceu, provocada per la desídia de les administracions 

envers el patrimoni. 

1996:  Inauguració del Museu d’Història de Catalunya. 

1997:  Inauguració del Teatre Nacional de Catalunya.  

 Acaben les obres de l’Eix Transversal. 

1998:  CiU, PNB i BNG subscriuen la Declaració de Barcelona. 

2000:  Assassinat d’Ernest Lluch per ETA. 

2001:  Expansió massiva de la telefonia mòbil i d’internet a Catalunya. 

2003:  Manifestacions multitudinàries a Catalunya contra la Guerra a l’Iraq. 

 Victòria electoral de les esquerres. Formació del govern «tripartit» (PSC-

ERC-ICV). 

2004:  Fòrum de les Cultures a Barcelona. 

2005:  El Parlament de Catalunya prepara un nou Estatut d’Autonomia.  

 La Caixa formalitza una OPA damunt ENDESA. 

2006: Les Corts espanyoles retallen substancialment la proposta de nou 

Estatut; al mes de juny, el text final és aprovat en referèndum. 

2007: Esclata la bombolla immobiliària.  

 Crisi de les infraestructures ferroviàries. 

2008: Finalment, el TGV enllaça Madrid i Barcelona; queda pendent la 

connexió amb Perpinyà i Montpeller. 

2009: Inici del procés de liquidació del sistema català de caixes d’estalvis: 

fusions, absorcions... 

 La consulta sobre la independència de Catalunya a Arenys de Munt 

inicia un procés de participació popular que es clou a Barcelona el 10 d’abril de 

2011. 

2010: Sentència del Tribunal Constitucional que mutila encara més l’Estatut 

aprovat el 2006. Manifestació massiva, el 10 de juliol, amb el lema «Som una 

nació. Nosaltres decidim». 

 CiU recupera el Govern de la Generalitat de Catalunya: Artur Mas, 

president. 

2011: El mapa municipal català canvia: Xavier Trias, nou alcalde de Barcelona. 

 L’Estat intervé a Catalunya Caixa i a Unnim. 

 20 de novembre: a Catalunya, CiU guanya per primera vegada unes 

eleccions generals. 
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COMTES DE BARCELONA, VASSALLS DEL REI FRANC (878-992) 

 

Guifré I el Pelós (878-897) 

Guifré II Borrell (897-911) 

Sunyer I (911-947) 

Miró I *(947-966)  

Borrell II *(947-992) 

 (*cogovern) 

 

 

COMTES SOBIRANS (992-1162) 

 

Ramon Borrell I (992-1017) 

Berenguer Ramon I el Corbat (1017-1035) 

Ramon Berenguer I el Vell (1035-1076) 

Ramon Berenguer II Cap d’Estopes *(1076-1082)  

Berenguer Ramon II el Fraticida *(1076-1097) 

Ramon Berenguer III el Gran *(1086-1131) 

Ramon Berenguer IV el Sant (1131-1162) 

 (*cogovern) 

 

  

COMTES-REIS DEL CASAL DE BARCELONA (1162-1410) 

 

Alfons I el Trovador (1162-1196)  

Pere I el Catòlic (1196-1213) 

Jaume I el Conqueridor (1213-1276) 

Pere II el Gran (1276-1285) 

Alfons II el Franc (1285-1291) 

Jaume II el Just (1291-1327) 

Alfons III el Benigne (1327-1336) 

Pere III el Cerimoniós (1336-1387) 

Joan I el Caçador (1387-1396) 

Martí I l’Humà (1396-1410) 

 

 

INTERREGNE (1410-1412) 

 

Compromís de Casp  

 

DINASTIA DELS TRASTÀMARA (1412-1516) 

 

Ferran I el d’Antequera (1412-1416) 
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Alfons IV el Magnànim (1416-1458) 

Joan II (1458-1479) 

 Reis paral·lels:  Enric I (IV de Castella) (1462-1463)  

              Pere IV (Conestable de Portugal) (1463-1466) 

              Renat d’Anjou (1466-1472) 

Ferran II (1479-1516) 

 

 

CASA D’HABSBURG (1516-1700) 

 

Carles I (1516-1556) 

Felip I de Catalunya (II de Castella) (1556-1598) 

Felip II de Catalunya (III de Castella) (1598-1621) 

Felip III de Catalunya (IV de Castella) (1621-1665)  

 Reis paral·lels:  Lluís I (XIII de França) (1641-1643) 

              Lluís II (XIV de França) (1643-1652)  

Carles II (1665-1700) 

 Reis paral·lels:  Lluís XIV de França (1697) 

 

 

CONFLICTE SUCCESSORI 

 

Felip IV de Catalunya (V de Castella) (1700-1705) 

Carles III d’Àustria (Arxiduc Carles d’Àustria) (1705-1713) 

Felip V d’Espanya (a partir de 1713): fi de l’Estat català (1714) 

 

 

CONJUNTURES D’INDEPENDÈNCIA O DE SEGREGRACIÓ D’ESPANYA 

 

Govern de Catalunya sota tutela de França (1810-1812) 

Annexió a la França napoleònica (1812-1814) 

Proclamació de l’Estat català dins la República federal (1873) 

Proclamació de la República catalana per Macià (14-17 d’abril de 1931) 

Proclamació de l’Estat català dins la República federal espanyola 

 per Companys (6 d’octubre de 1934) 

 

PRESIDENTS DE LA GENERALITAT CONTEMPORÀNIA 

 

Francesc Macià i Llussà (1931-1933) 

Lluís Companys i Jover (1934-1940) (des de 1939 a l’exili) 

Josep Irla i Bosch (1940-1954) (a l’exili) 

Josep Tarradellas i Joan (1954-1980) (a l’exili fins a 1977) 

Jordi Pujol i Soley (1980-2003) 
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Pasqual Maragall i Mira (2003-2006) 

José Montilla i Aguilera (2006-2010) 

Artur Mas i Gavarró (2010-...) 
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