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LES TERRES CATALANES 

 

 

Anomenem terres catalanes a aquelles els habitants de les quals 
tenen per llengua pròpia la catalana o alguna de les seves 
variants. Aquestes terres estan formades per diferents regions 
continentals i insulars que tenen com a eix el Mediterrani 
occidental. El principal d'aquests territoris és Catalunya, que ha 
vingut a ser reconegut com a nació política en l'Estatut català de 
2006. També formen part d'aquest àmbit les comarques de la 
Catalunya francesa: el Rosselló, el Vallespir, el Conflent i la 
Cerdanya nord (que van ser annexionats a França en 1659); així 
mateix són terres de llengua catalana el País Valencià (o 
Comunitat Valenciana com legalment avui es denomina), les Illes 
Balears, l'Estat d'Andorra i l'enclavament del L'Alguer a l’Illa de 
Sardenya. 

En la lluita per la seva supervivència durant el segle XX, els 
moviments catalanistes van pugnar per mantenir una certa 
unitat cultural en tots aquests territoris que estan repartits en 
quatre estats diferents els quals, excepte l'andorrà, no tenien cap 
interès a conservar una llengua i una cultura que no eren les 
oficials dels seus respectius territoris. Així va sorgir el concepte 
Països Catalans amb el qual es pretenia donar una unitat cultural 
i una acció política a les terres de llengua catalana per evitar la 
disgregació que estava portant la llengua catalana a la seva 
pràctica desaparició. En tot cas, en el resum històric que ara 
comencem, ens centrarem en la descripció cronològica dels fets 
que tenen a veure amb el territori estricte del Principat de 
Catalunya, és a dir, el que va des dels Pirineus fins a l'Ebre, i de la 
Franja de Ponent (Aragó) fins al Mediterrani. 
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Quant a la seva descripció física cal dir que Catalunya és un país 
amb un relleu molt accidentat, amb la serralada nord dels 
Pirineus i les centrals de Montserrat i del Montseny. Els seus 
principals rius corren de nord a est i són el Fluvià, el Ter, el 
Besòs, el Llobregat i el Francolí. L'Ebre transcorre en el seu tram 
final fins a Tortosa formant un delta molt ric per a l'agricultura i 
per a la fauna silvestre. A més, el Segre, afluent de l'Ebre, 
transcorre per terres lleidatanes fecundant una àmplia zona de 
regadiu. Les mines produeixen principalment sals i potasses, i 
són també abundants les aigües minerals que es comercialitzen o 
s'utilitzen en balnearis des de l'època romana. 
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LES ARRELS DE CATALUNYA 

 

 

L'aparició dels primers homes en el territori català es troba 
submergida dins la problemàtica general de l'aparició de l'home 
a la Terra, encara no esclarida, malgrat les nombroses troballes 
que s'estan fent. Les restes humanes més antigues que es 
coneixen a Catalunya es localitzen en el Rosselló francès, a la 
cova d'Aragó, es tracta d'un crani d’homo erectus del conegut 
com a Home de Talteüll, que va viure fa uns 300.000 anys. En 
general, la presència d'homínids (antecessors de l'home) al país 
està comprovada des de fa 1.200.000 anys (paleolític inferior) a 
través de jaciments amb eines de pedra i altres materials. Un 
altre fòssil important és la mandíbula de Banyoles, corresponent 
a una dona que va viure fa més de 100.000 anys. Prop d'aquesta 
població, a Serinyà, es troben nombroses restes de població 
humana del paleolític mitjà i superior. 

Durant aquests períodes els humans practicaven una economia 
depredadora a base de caçar i de recol·lectar. La seva necessitat 
d'aconseguir uns aliments, que encara no produen, els impel·lia a 
viure de forma nòmada en coves i abrics, en grups de 20 a 30 
individus. Cap al final del paleolític els grans animals que caçava 
l'home van anar disminuint i va haver-se de dedicar més a la 
funció recol·lectora, fixant-se en el cicle natural de les plantes i 
els animals, la qual cosa li permetria controlar la seva 
reproducció en benefici propi. 

El neolític va suposar un canvi revolucionari en la vida dels 
homes. Van aparèixer l'agricultura i la ramaderia, i això suposà el 
pas d'una economia depredadora a una economia productiva. Es 
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millora el treball d'utensilis de pedra, apareix la ceràmica i alguns 
pobles es fan sedentaris i s’estableixen definitivament sobre un 
territori concret. A Catalunya el neolític arriba cap al 4.500 aC. 
per influència dels pobles del Pròxim Orient. Fins al moment es 
coneixen dues fases del neolític català: la cultura montserratina i 
la dels sepulcres de fossa. La primera, les restes de la qual es 
troben, entre altres llocs, en algunes coves de Montserrat, es 
caracteritza per la ceràmica decorada amb la incisió de petxines 
marines (cardium edile) i la segona es distingeix pels seus 
enterraments en fosses que excavaven sota les barraques on 
vivien. Eren poblats pròspers i se situaven prop dels rius, a les 
terres fèrtils. 

Els períodes següents de la prehistòria catalana són els que 
introdueixen metalls entre els seus utensilis. La cultura 
megalítica es caracteritza per aixecar monuments de pedra 
(menhirs, dòlmens) i per l'aparició de llances i ornaments 
metàl·lics. A la fi del 2.000 aC. apareix l'edat del bronze, cultura 
portada per pobles indoeuropeus del centre d'Europa i que tindrà 
efectes molt notables sobre la població autòctona. Una altra 
importació europea va ser la cultura dels camps d'urnes dels 
pobles indogermànics, la influència dels quals havia de durar fins 
a l'arribada dels pobles ibèrics a la península, dels quals rebria el 
seu nom: Ibèrica. 

Les successives onades indogermàniques van variar i molt la 
cultura i l'economia desenvolupades en territori català –o 
precatalà: construïen cases de pedra, van introduir l'arada, el 
cavall i l'ase com a animals de transport, i la navalla d'afaitar, la 
qual cosa va haver de suposar un canvi estètic sensacional per als 
homes. La dieta càrnica bàsica la constituïen el bou i el porc. 
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LES CULTURES PREROMANES A CATALUNYA 

 

 

Els ibers. 

Tenim evidències de la cultura ibèrica ja al segle VII aC., gairebé 
contemporànies a l'arribada dels grecs. Existeixen molts dubtes 
encara sobre l'origen dels ibers; algunes hipòtesis els consideren 
pobles africans, unes altres situen el seu bressol a les muntanyes 
caucasianes, i encara hi ha qui considera l’iber com una 
concreció cultural autòctona formada a partir de les influències 
dels diferents pobles que van passar per la península. El que sí 
tenim documentat és que els exploradors grecs denominaven 
ibers els pobles que van trobar en la costa mediterrània fins a 
Cartagena, i que per extensió després aquest nom va ser donat 
als pobles peninsulars. 

Grecs i romans coneixien amb diferents noms als pobladors 
d'aquesta zona de la península, així els habitants de l’Empordà 
van ser denominats indigetes; els de la zona de Vic, ausetans; els 
del camp de Tarragona, cossetans; els de el pla de Barcelona, 
laietans; els del Segrià, ilergetes, i els de l'Anoia lacetans. Els 
ibers no constituïen, doncs, una unitat política i amb prou feines 
tenien una uniformitat ètnica. Vivien en poblats confederats 
(tribus) per protegir-se d'invasions externes o d’enfrontaments 
amb altres tribus, i la seva base d'organització social era la 
consanguinitat (clans), amb una jerarquia on els guerrers 
formaven l'elit. La seva força va consistir en el domini de la 
metal·lúrgia del ferro, que van aconseguir gràcies a la influència 
dels pobles indogermànics i dels grecs. L'agricultura del blat i el 
sègol era la base de la seva economia i més tard, per influència 
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dels pobles mediterranis (fenicis i grecs) van conrear la vinya i 
l'olivera. També produïen teixits i ceràmica, i tenien un comerç 
molt actiu entre els mateixos pobles ibèrics i amb altres pobles 
mediterranis.  

El seu poder polític era escàs en viure atomitzats a causa de 
l'amor que sentien per la seva independència, així els pobles 
invasors no van haver d'esforçar-se molt per aconseguir territoris 
des dels quals comerciar (grecs i romans), encara que als romans 
sí els va costar alguns segles doblegar-los totalment perquè, 
davant les seves pretensions invasores es van produir nombroses 
revoltes i aliances militars de pobles ibèrics agrupats a l’entorn 
de cabdills militars. És el cas dels ilergetes Indíbil i Mandoni, que 
van oposar una resistència ferotge a la conquesta romana. 
Els ibers van desenvolupar un sistema d'escriptura del qual 
coneixem vint-i-vuit signes, però encara no és possible classificar 
la llengua o llengües ibèriques i traduir els seus textos. 

Grecs i fenicis. 

No serà fins al cap del segle VII aC. quan s'estableixin en la costa 
catalana manufactures gregues, etrusques i fenícies, però abans 
ja van ser freqüents les relacions comercials amb els grecs de 
Rodes i de Focea. Aquest contacte incrementaria el nivell de 
civilització de la cultura ibèrica; el principal interès dels grecs 
consistia en l'explotació dels recursos miners. La primera 
fundació grega en territori català sembla haver estat Rhode 
(Roses) en la costa empordanesa, però només es tenen notícies 
literàries no confirmades encara per l'arqueologia. Les zones més 
riques en minerals estaven situades al sud de la península i 
estaven controlades pels fenicis, els quals arribaven a dominar 
fins a les terres de l'Ebre. En canvi els grecs van fundar Massalia 
(Marsella) per mantenir el control de la ruta cap a la Bretanya, 
zona rica en estany. Una de les petites colònies que van fundar, 
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dependent de Massalia, va ser Emporion (Empúries) al segle VI 
aC., que va prosperar gràcies a l'intens comerç que va establir 
amb els pobles indígenes circumdants (indigetes). En poc temps 
es va independitzar de la seva polis mare i la va substituir com a 
centre del comerç del Mediterrani occidental. Empúries va influir 
molt en la cultura ibèrica indígena del nord de Catalunya, 
mentre que els fenicis ho van fer sobre els pobles del sud. Avui 
dia és visitable una gran àrea del que va ser la colònia grega 
d'Empúries; la seva principal escultura, Asclepi, déu de la 
medicina, es guarda al Museu Arqueològic de Barcelona. 

Els cartaginesos eren un poble fenici, procedent del Pròxim 
Orient (actual Líban), però establert en el nord d'Àfrica, a 
Cartago (actual Tunísia). Van arribar a la península Ibèrica com a 
aliats dels turdetans de Gades (Cadis) però immediatament es 
van disposar a la conquesta de tot el territori, establint bases 
fortes en tota la costa mediterrània i a les Illes Balears (Eivissa). 
Enfrontats a grecs i romans, el seu objectiu va ser apoderar-se de 
tota Hispània (nom que van donar a la península, i que significa 
“terra de conills”) i expulsar qualsevol competidor. L'encarregat 
d'això va ser Amílcar Barca, qui va portar el domini cartaginès 
fins a l'Ebre. Però els pactes per al repartiment de les àrees 
d'influència mediterrània amb els grecs i els romans van ser 
trencats per part dels cartaginesos, iniciant-se així el conflicte 
amb la potent República romana. L'any 246 aC. començà la 
primera de les guerres púniques (nom que donaven els romans 
als cartaginesos), que comportaria més endavant l'entrada dels 
romans a la península Ibèrica a través de Catalunya. 

La conquesta romana. 

Va ser durant la Segona Guerra Púnica, concretament l'any 218 
aC., quan l'exèrcit de Roma, al comandament de Gneo Corneli 
Escipió, va desembarcar a Empúries per enfrontar-se amb les 
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tropes cartagineses. Els pobles indígenes de la costa van recolzar 
els romans, però els de l'interior es van posicionar al costat de 
Cartago i del seu cabdill militar Aníbal. L'any 206 un exèrcit al 
comandament de Publi Corneli Escipió aconseguia derrotar 
definitivament els cartaginesos, iniciant-se així la segona fase de 
la conquesta romana de la península. Al poc temps els romans 
van haver de fer front a una revolta dels pobles indígenes 
causada per les càrregues econòmiques que exigien els 
conqueridors i per l'incompliment dels pactes d'aliança contrets 
durant la guerra. Malgrat vèncer novament, els romans no 
completarien la submissió d'Hispània fins a l'any 19 aC. 
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LA ROMANITZACIÓ DE CATALUNYA 

 

 

La imposició dels models romans va ser lenta i va culminar al 
segle I aC. amb la transformació dels habitants de Catalunya 
d’ibers a hispanoromans. Es va tractar d'un procés cultural, no 
ètnic, ja que el substrat de la població va seguir sent el mateix, 
amb una arribada d'estrangers –procedents de la resta de la 
República romana- relativament baixa. Els principals centres de 
romanització van ser les ciutats, que van proliferar amb certa 
abundància fins a formar una xarxa important de relacions 
econòmiques, polítiques i culturals. Inicialment els municipis 
podien tenir diferents nivells de vinculació política amb Roma, 
més autònoms o menys, però a partir del 74 dC. l'emperador 
Vespasià va atorgar la categoria de ciutats de dret llatí a totes les 
províncies hispàniques, i amb això s'ampliaven els seus drets 
respecte a Roma. 

La ciutat hispànica més important va ser Tarraco (Tarragona), 
centre polític i administratiu (i després religiós) vinculat 
directament a Roma. Altres ciutats rellevants van ser Empúries, 
on la ciutat romana va ser construïda just al costat de la grega, i 
Barcino (Barcelona), que es va situar centrada en un petit mont, 
el Tàber, en terres laietanes. La xarxa de ciutats de la Catalunya 
romana cobria pràcticament tot el territori català. El govern de 
les ciutats estava en mans del Consell Municipal, una oligarquia 
de cent ciutadans que triava cada any els magistrats, màximes 
autoritats executives. 

La societat estava dominada per burgesos i terratinents, que eren 
els propietaris de tallers, comerços i terres; després venien els 
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artesans i al final hi havia els esclaus, important font de treball 
per a les labors urbanes i rurals. Les principals construccions 
urbanes eren les termes, l'amfiteatre, el teatre, el circ, els edificis 
del fòrum (el temple, els palaus i edificis civils) i les muralles 
defensives.  

De gran importància van ser també les construccions 
d'enginyeria civil com les calçades, els ponts, els aqüeductes i els 
arcs triomfals. A Catalunya la xarxa de calçades romanes va 
formar la primera estructura estable de comunicació a partir de 
la qual es va facilitar la penetració a l'interior del país i la seva 
progressiva romanització, cultural i econòmica. La calçada més 
important era la Via Augusta, que enllaçava Roma amb Cadis 
travessant Catalunya de nord-est a sud-oest. 

Quant a la vida rural cal destacar que a Catalunya no es van 
establir grans latifundis agraris. Les explotacions eren de mitges 
dimensions i formaven les denominades villae (viles), de 
modestes pretensions (dimensions, decoració) i de mig 
rendiment econòmic. 

La romanització va ser més lenta als territoris on no existien 
ciutats importants, però a la fi de l'època romana Catalunya pot 
considerar-se plenament romanitzada pel que fa als seus 
costums, religió, dret i llengua. De fet tota Hispània es romanitzà 
en aquesta època; solament els bascos, poble d'arrel ibèrica, es 
van mantenir impermeables durant segles a la influència dels 
romans i d'altres pobles conqueridors. 

L'antecedent directe del que ja en l'Edat Mitjana denominarem 
Catalunya es troba en aquesta fase de la història, quan la cultura 
romana influeixi decisivament en el seu substrat humà a través 
de la llengua llatina (que després es transforma en català), de la 
delimitació territorial (Catalunya és la part principal de la 
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província Tarraconensis), i de l'activitat productiva i comercial 
dels seus ciutadans. Tarraco, bressol del cristianisme a la 
Hispània romana, és reconeguda com a principal seu de la 
jerarquia cristiana per Roma des de l’any 385. 

La crisi del món romà. 

A partir del segle III dC. l'Imperi romà entra en una crisi general 
d'arrel econòmica, però que afectarà a tots els àmbits. La 
pacificació de les fronteres va frenar l'arribada d'esclaus, font 
principal de mà d'obra en els camps i ciutats; també van deixar 
d'arribar tresors en forma de botins de guerra amb els quals es 
mantenia bona part de l'administració imperial. En 
conseqüència, els polítics es van veure obligats a pujar els 
impostos. A això se sumava la constant inestabilitat política fruit 
de la intervenció de l'exèrcit i dels enfrontaments entre les 
principals famílies imperials. Comença també a ser important la 
influència del cristianisme, la moral del qual xocava amb els 
principals valors romans (orgull, conquesta, estratificació social). 
El resultat va ser un lent procés de ruralització de la població, 
crisi de les ciutats i creació de la figura del senyor que substitueix 
l'autoritat estatal: es tracta, doncs, de l'inici del procés que 
portarà a l'Europa occidental cap a la feudalització típica de 
l'Edat Mitjana. 

A la Catalunya romana la pressió fiscal va produir la ruïna de 
molts negocis i la crisi del sistema va facilitar la proliferació de 
revoltes i del bandolerisme. Nombrosos camperols amb terres 
van buscar protecció en els senyors poderosos que, a canvi del 
pagament d'una part de les seves collites, els brindaven suport 
armat en cas necessari. L’estat i el dret eren substituïts per la 
voluntat dels senyors latifundistes, que concentraven a les seves 
mans les millors terres, principal font de riquesa econòmica. 
Altres ciutadans empobrits, sense terres, arribaven a les viles dels 
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grans senyors a la recerca de treball, passant a ser homes 
dependents –colons sense llibertat- vinculats al seu senyor i a la 
terra que treballaven. Van substituir els esclaus. 

A la fi del segle IV l'Imperi romà (sota el mandat de Teodosi) va 
quedar dividit en dues parts: l'oriental, que es convertiria en 
l'Imperi bizantí, vigent fins al segle XV, i l'occidental, que 
perduraria fins el 476 amb Ròmul August com a darrer 
emperador. Les invasions germàniques van accelerar la caiguda 
d'una estructura política que s'havia afeblit extremadament per 
la seva descomposició interna durant l'últim segle. 
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ELS VISIGOTS I LA IMPOSSIBLE UNITAT  
PENINSULAR 

 

 

Un dels pobles germànics que substituí el poder romà quan 
aquest es va esfondrar definitivament va ser el dels visigots. Ja 
formava part de l'entramat defensiu de Roma, amb qui vivien en 
federació, i era el poble “bàrbar” (estranger) més romanitzat en 
l'etapa final de l'Imperi. Fins i tot s'havien cristianitzat, però 
seguint la interpretació cristiana dels arrians, que negaven la 
divinitat de Crist. 

Els visigots van arribar a la península Ibèrica procedents de la 
Gàl·lia a inicis del segle V, però la resistència dels hispanoromans 
va provocar la destrucció de Tarragona. Quan anys més tard els 
francs, un altre poble germànic, van expulsar als visigots de 
terres gal·les es va completar el domini dels visigots en la 
península, on van constituir el regne visigot. La primera capital 
d'aquest regne la va establir el seu rei Ataülf a Barcelona, però 
després va ser traslladada a Toledo en un intent per consolidar la 
seva hegemonia per tot el territori hispà. No va ser fàcil mantenir 
aquest domini perquè els visigots formaven una elit militar 
diferenciada, amb lleis i religió pròpies, i els naturals quedaven 
fora de l'òrbita de les decisions polítiques. Tot i que van adoptar 
la llengua llatina, que van arribar a abjurar oficialment de 
l’arrianisme (adoptant el catolicisme) i que van establir un codi 
unificat per a tota la població (Liber Iudiciorum), mai no van 
deixar d'existir enfrontaments amb els dominats i entre els clans 
dels propis visigots. Durant els dos segles llargs que va subsistir 
el regne visigot va haver-hi nombrosos intents de secessió, 
sobretot a la zona nord que comprenia la Tarraconensis (revoltes 
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antivisigodes dels bagaudes). L'autoritat del rei (que era triat 
entre els nobles i no transmetia el càrrec als seus hereus) era 
minvada i sovint es recorregué al magnicidi per forçar la 
successió (morbus gothorum). 

La població goda no va arribar a representar més del 3% del total 
i no va produir canvis substancials en la forma de viure llegada 
per l'Imperi romà: es mantenia una estructura bàsicament 
agrària, on els camperols eren cada vegada més dependents dels 
seus senyors, i a les ciutats una minoria d'artesans i comerciants 
conservaven la condició d'homes lliures. La societat i la política, 
com es pot apreciar, estaven atomitzades (manava més el senyor 
territorial que el rei) i tendien a l'autarquia (autoproducció i 
autoconsum). L'Església s'havia convertit en un poder de 
consideració: dominava moltes terres, controlava la cultura i 
tenia molta influència política i administrativa. Els bisbes 
col·laboraven en les tasques de govern i les seves reunions, els 
Concilis, eren presidits pel rei. Toledo havia esdevingut la capital 
política i religiosa del regne visigot, però Tarragona conservava la 
categoria arquebisbal, com a seu del cristianisme primigeni a la 
península. 

Però a inicis del segle VIII les divisions internes i les lluites 
nobiliàries pel poder van afeblir encara més la monarquia. El 672 
alguns nobles es van revoltar a Catalunya i a la Septimània 
(província romana al sud de l'actual França), i van proclamar el 
general Paulus com a rei a Narbona, però el rei legítim, Wamba, 
va aconseguir dominar la revolta. No obstant això l'escissió es 
consumaria trenta anys més tard durant el regnat de l'últim rei 
visigot. Aquila II es va alçar contra el rei Rodrigo i va regnar com 
a sobirà sobre les antigues províncies romanes de la 
Tarraconensis i la Septimània, independentment de Toledo, fins 
a l'arribada dels musulmans. Quedava així trencat l'intent visigot 
d'unitat peninsular. En comptes d'això hi hauria, d'ara endavant, 
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diversos regnes independents que trigarien gairebé vuit segles a 
restablir una certa unitat política peninsular. 

El record de l'Estat visigot seguiria sent d'ara endavant (i fins els 
nostres dies) el principal argument històric d'aquells que 
defensen la unitat política espanyola per sobre de les aspiracions 
nacionals d'alguns territoris hispans, tot i que sense comptar 
amb Portugal, que també va ser part del regne visigot i que 
sempre ha defugit la unitat amb la resta de pobles ibèrics. Cal 
considerar el visigot com el precedent directe del primer estat 
peninsular, però també com una font contínua de moviments 
secessionistes. 

La conquesta musulmana 

Les pugnes entre els nobles visigots van ser aprofitades per un 
conjunt de pobles arribats del nord d'Àfrica i unificats sota la 
religió islàmica. Dominats pel poble àrab, procedents de l'Orient 
Pròxim, s'havien anat expandint i escampaven llur religió 
monoteista cap als pobles veïns. Els àrabs respectaven les 
propietats i càrrecs dels indígenes si aquests accedien 
pacíficament a la seva conquesta. Els qui no ho volien acceptar 
van fugir a les muntanyes pirinenques i cantàbriques, d’on van 
sorgir els primers nuclis cristians de resistència cristiana. Els 
musulmans van fracassar en el seu intent d'estendre's per terres 
franques (batalla de Poitiers, 732). 



20 
 

  



21 
 

EL NAIXEMENT DE CATALUNYA 
(SEGLES VIII-X) 

 

 

La victòria de Poitiers va permetre els francs –poble germànic 
situat al nord del destruït regne visigot- ocupar la Septimània, on 
hi havia establerts senyors visigots des de finals de l’Imperi romà, 
que havien donat refugi a altres caps guerrers visigots del sud, 
amb qui tenien parentiu. Francs i visigots van establir en la línia 
dels Pirineus la frontera entre els territoris cristians i els 
musulmans. Com havia passat amb els visigots, tampoc els 
sarraïns (musulmans) van aconseguir forjar un estat unitari, 
estable i centralitzat, la qual cosa seria aprofitada pels cristians 
en temps de Carlemany (finals del segle VIII, inicis del IX) per 
avançar la frontera al sud dels Pirineus, cap a la zona del riu 
Llobregat i establir amb els islàmics la denominada Marca de 
Gothia (també coneguda com Marca Hispànica). Girona es va 
lliurar als francs l'any 785 i Barcelona va ser conquerida el 801 (el 
visigot Bera és nomenat comte de Barcelona per part de 
Carlemany); els francs van respectar les seves lleis, propietats i 
jerarquies. El poder l’exercien, en principi, nobles visigots, tot i 
que el rei franc podia nomenar comtes francs per governar 
alguns dels comtats catalans. Els comtes indígenes, però, 
mantingueren la genealogia visigòtica de la qual emanava la 
legitimitat del seu poder i  es van caracteritzar per ser més fidels 
als reis francs que no pas els comtes francesos, centrats en les 
intrigues i lluites cortesanes pel poder. 

Els territoris al nord i sud dels Pirineus van formar la coneguda 
com a Catalunya Vella, que es va organitzar en comtats 
independents entre ells, però vinculats per vassallatge al rei dels 
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francs, el qual delegava el poder local en els comtes. Aquests 
cobraven els impostos, impartien justícia i s'encarregaven de 
l'exèrcit. Els comtes, en principi, no eren propietaris del càrrec ni 
aquest era hereditari. La tendència dels visigots a evitar el 
predomini dels francs en els seus territoris històrics va fer que el 
rei decidís situar comtes francs per a la Marca Hispànica. Però 
l'escàs interès dels nobles francs pels territoris hispans, que no 
rendien grans beneficis, va ser la causa que, en poc temps, 
retornés el costum de nomenar comtes autòctons. 

Cap a la independència 

El comte que va tenir a la seva mà la major part dels diferents 
comtats catalans (Urgell, Cerdanya, Conflent, Barcelona i 
Girona) fou Guifré el Pilós, que va afavorir la repoblació de la 
Catalunya central i va establir la dinastia barcelonina que 
governaria d'ara endavant i aglutinaria la resta de comtats 
catalans. Els fills de Guifré van exercir el seu dret hereditari 
davant el progressiu afebliment del poder franc. Aquesta 
debilitat feia que els francs ja no concedissin protecció militar als 
comtats de la Marca, amb la qual cosa la seva influència política 
era gairebé nul·la: els comtes de Barcelona, amb polítiques 
d’aliances, matrimonials o de vassallatge, anaven infeudant la 
resta de comtats catalans, esdevenint governants autònoms sense 
el reconeixement de cap sobirania.  

La invasió de Catalunya i el saqueig de Barcelona per part de les 
tropes d’Al-Mansur el 985, sense que els francs socorreguessin als 
comtes catalans, va ser el fet definitiu que portà els comtes a no 
renovar el seu compromís de vassallatge amb el rei franc. Des 
d'aquest moment Catalunya funcionarà amb total independència 
respecte als seus veïns del nord, però no serà fins dos segles més 
tard, el 1258 (Tractat de Corbeil) que els francs reconeguin 
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expressament que Catalunya i els seus comtes són un estat a 
part. 

 
La societat feudal catalana 

Com en la resta de l'Europa occidental, la catalana era una 
societat jerarquitzada que depenia de l'estructura militar 
establerta. Els nobles formaven la classe dirigent i 
desenvolupaven les funcions administratives, polítiques, judicials 
i militars. Els representants dels comtes (vescomtes, barons, 
vicaris i cavallers) eren els encarregats de recaptar els impostos i 

Origen mític de l'escut català: el rei franc traça els quatre pals 

vermells amb la sang de Guifré, que jeu ferit de mort per les seves 

lluites al costat de les tropes franceses. 
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de lliurar-los la seva part. Les dinasties nobles procedien de la 
barreja de llinatges indígenes amb nobles gots. 

La gran massa de la població estava constituïda pels pagesos, que 
eren jurídicament lliures. En aquesta primera Edat Mitjana hi 
havia molts camperols alodials, que treballaven les seves terres o 
alous, les quals posseïen lliure i plenament, pagant impostos per 
la protecció a algun senyor. La resta conreava terres en règim de 
tinença, és a dir, terres d'un senyor a qui havien de rendir gran 
part de la collita i es quedaven la resta. Aquest tipus de 
camperols aniran perdent drets en benefici dels propietaris fins a 
arribar a perdre la llibertat de moviments cap a finals del període 
medieval. Encara existien esclaus, procedents de les guerres amb 
els musulmans, però el seu nombre anirà a la baixa; la majoria es 
dedicava al servei domèstic a les cases dels més rics. A les ciutats 
era molt comú veure una important quantitat de pobres, gent 
sense feina i sense recursos que era mantinguda per l'almoina i la 
beneficència eclesiàstica. 

Cada vegada va ser més nombrosa la comunitat jueva a les 
ciutats, aquestes persones, marginades de la resta de població 
cristiana, no podien posseir terres i es dedicaven sobretot a 
activitats urbanes com l’artesania, el comerç, les finances 
(préstecs amb interès, activitat condemnada per l'Església) i les 
professions liberals (advocats, metges, farmacèutics, professors). 
Havien de viure agrupats en barris al marge de la resta de la 
població, que eren coneguts com els calls (de l'hebreu qahal, que 
significa “assemblea”, “congregació”). 

Sobre els clergues cal dir que no formaven una classe homogènia, 
l'estament menor estava format per monjos i capellans rurals, i el 
superior per canonges, priors, abats, bisbes i arquebisbes. 
L'Església catalana depenia jeràrquicament de l'arquebisbe de 
Narbona fins que va ser possible restablir l’arquebisbat de 
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Tarragona (recuperació de la ciutat el 1116). Els càrrecs 
eclesiàstics eren cobejats per les famílies nobles a causa de les 
rendes que generaven i del poder (polític i jurisdiccional) que 
comportaven. L'Església era el fonament ideològic i justificador 
de l'autoritat política, era la dipositària de la cultura, educava les 
classes dirigents i formava el funcionariat estatal. Per la seva 
importància social i política, rebia molts beneficis i 
consideracions per part del poder reial i senyorial. 

L’art preromànic català: una estètica visigoda 

Denominem preromànic el període artístic en zona cristiana 
immediatament posterior a la invasió musulmana (segles IX i X). 
A la zona catalana es caracteritzà per seguir diverses directrius. 
La principal, en l’arquitectura, procedia de la tradició del Baix 
Imperi romà i del visigotisme amb plantes basilicals, 
rectangulars, o irregulars, cobertes amb teulada o amb voltes de 
canó, amb absis de ferradura o també rectangulars, i arcs de mig 
punt i de ferradura (aquest tipus d’arc passà de l’art hispanoromà 
a l’art visigòtic, i d’aquí a l’art l’hispanomusulmà) i poques 
obertures d’il·luminació. Els principals exemples es troben a 
l’església de Sant Miquel de Cuixà (Conflent), al conjunt de Sant 
Miquel, Sant Pere i Santa Maria de Terrassa, i a l’església de Sant 
Quirze de Pedret (Berguedà), Sant Hilari d’Abrera (Baix 
Llobregat), Sant Julià de Boada (Baix Empordà) i Sant Andreu del 
Torn (La Garrotxa).  

Les altres influències que s’hi aprecien –com passa en l’art 
carolingi dels francs- arriben del món musulmà i de Bizanci, amb 
els quals existia una relació més fluïda del que hom pot pensar si 
solament es tenen en consideració els períodes de conflicte entre 
les diverses cultures. A partir del món bizantí arriba una 
interpretació hel·lenitzada del cristianisme i del seu culte cristià 
oriental, més cerimonial, formal i historicista que el ritual catòlic 
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occidental, amb formes artístiques més depurades i no tan 
simbòliques com les desenvolupades en les pintures murals del 
preromànic català, on es barregen, amb les escenes bíbliques i de 
la vida de Jesús i dels sants, bestiaris i imatges fantàstiques 
procedents de l’espiritualitat germànica i de les creences nadiues. 
L’escultura del període, poc figurativa i dins la funcionalitat 
arquitectònica, representa motius ornamentals, geomètrics i 

vegetals que semblen inspirats en l’art 
musulmà peninsular i en la tradició grega. 

L’Orant de Pedret (a l’absis de Sant Quirze de Pedret), 
misteriosa representació d’una figura en actitud de 
pregària. La simbologia d’aquesta imatge té 
reminiscències de l’espiritualitat zoroastriana oriental: 
l’oració que posa l’home en contacte amb la divinitat 
mitjançant l’esperit, representat per l’au, i que presagia 
l’esperança de resurrecció per a les ànimes. Serà l’ideal 
del món medieval. 

La Catalunya islàmica 

El domini islàmic sobre la Catalunya Vella va ser breu i molt 
feble, encara que se suposa que els petits cabdills dels pobles 
pirinencs van reconèixer l'autoritat àrab i es van comprometre a 
pagar-ne tributs. Però el desordre que va regnar entre els 
musulmans al principi de la invasió va desfer aquests pactes i la 
gent del Pirineu ràpidament es va aliar amb francs i 
hispanovisigots per frenar la invasió. 

Durant el segle X el desenvolupament del Califat de Còrdova va 
influir en el creixement i esplendor, també de la Catalunya Nova 
(la dominada pels sarraïns). Les ciutats musulmanes de 
Catalunya mantenien contactes amb els cristians del nord molt 
més fluïts del que hom pot pensar, perquè la major part del 
temps els uns i els altres mantenien relacions pacífiques. Les 
guerres ocupaven menys temps, però marcaven decisivament els 
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esdeveniments. Grans períodes d'amistat i lliure comerç eren 
seguits de mesos de guerra, segrestos i incursions a la recerca de 
botí. A partir del segle XI el Califat s'enfonsa i apareixen els 
regnes taifes, independents entre si. A la Catalunya Nova, 
Tortosa i Lleida seran els nous estats, que aniran perdent terreny 
davant l'embranzida dels guerrers cristians. A mitjan segle XII tot 
el territori de l'actual Catalunya estava ja en mans dels comtes 
catalans. 

El desenvolupament cultural de la civilització islàmica va anar 
paral·lel al creixement econòmic. En tot Al-Andalus va florir la 
literatura (especialment la poesia), la música, la història, la 
filosofia, la jurisprudència i les ciències (matemàtiques, 
astronomia, medicina, alquímia, etc.). Les manifestacions d'art 
musulmà a Catalunya són escasses, però aquest art va influir 
molt en l'art català posterior, sobretot en les formes decoratives 
de l'arquitectura (arc lobulat, ornamentació amb motius 
orientals) i en temes iconogràfics (teixits, llibres, petits objectes). 
La llengua àrab només es va imposar en les instàncies oficials i en 
l'alta societat de les zones musulmanes, el poble va seguir usant 
la llengua llatina degradada, amb germanismes, que seria la 
principal font del català. 
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LA CATALUNYA FEUDAL (SEGLES XI-XII) 
 

 

Als segles XI i XII podem ja parlar d'una Catalunya unificada 
entorn dels comtes de Barcelona, que han anat posant la resta de 
comtats sota la seva autoritat i format una dinastia independent. 
La Casa de Barcelona es converteix en sobirana i principal de tota 
l'estructura política catalana, per aquest motiu es denomina 
Principat els territoris dels comtes catalans. 

Les terres i les ciutats queden totes sotmeses al feudalisme, és a 
dir, a una forma d'organització social jeràrquica on tot depèn 
dels senyors feudals. Els camperols que romanien lliures van 
quedant lligats als senyors, que seran els màxims propietaris 
rurals, i entre ells es produirà la relació feudovassallàtica: un 
senyor menor es compromet amb un de superior a pagar-li 
impostos i a donar-li suport guerrer, a canvi que el superior es 
comprometi a socórrer-lo en cas de necessitat militar. El mateix 
procés s'està produint en tota l'Europa occidental i central. 

Un dels principals comtes catalans d'aquest període va ser 
Ramon Berenguer I (comte entre 1035 i 1076), qui va aconseguir 
que els cabdills musulmans de Tortosa, Lleida i Saragossa li 
paguessin pàries (tribut per mantenir la seva integritat), la qual 
cosa dóna idea que les relacions de poder havien variat: ara els 
estats cristians eren més forts que els musulmans. Però la 
noblesa guerrera no estava contenta amb aquests acords pacífics, 
ni amb els avantatges que obtenien del comte l'Església i alguns 
pobles, perquè tot això minvava les possibilitats dels nobles 
d'obtenir beneficis de les guerres i de les terres de camperols i 
eclesiàstics. Així va ser com es va gestar la revolta nobiliària que 
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va durar divuit anys, i que va portar el comte a reconèixer els 
drets de la noblesa, consolidant així la feudalització del país. 

Amb Ramon Berenguer III (1097-1131) es reforça l'hegemonia de 
Barcelona entre la noblesa catalana, es restableix la seu 
arquebisbal a Tarragona, que es repobla amb població cristiana, i 
s'ocupa Balaguer, fins al moment en mans musulmanes. 

La Confederació catalanoaragonesa (1137) 

La falta de descendència masculina per part del rei aragonès 
Ramir el Monjo va donar com resultat l'acostament entre Aragó i 
Catalunya. El rei va proposar al comte de Barcelona, Ramon 
Berenguer IV, que es casés amb la seva filla Peronella i així 
pogués, també, heretar el seu regne. Es va tractar d'una unió 
dinàstica, doncs Aragó no hauria de ser absorbit per Catalunya, 
sinó que, tenint el mateix monarca, es mantindrien intactes les 
estructures polítiques i jurídiques de tots dos territoris, 
independents una de l'altra però amb el mateix monarca. 
L'estructura confederal resultant es coneixerà com la Corona 
d'Aragó, i la seva màxima figura, el comte-rei. De cara a 
l’exterior, la denominació era Regne d’Aragó, i el monarca, el rei 
d’Aragó, per ser un títol homologat al de la resta de regnes 
europeus. Catalunya seguí sent el Principat originari, que 
mantenia la seva legitimitat en funció a la vinculació, més teòrica 
que pràctica, amb el Sacre Imperi Romà Germànic d’Occident i 
amb el Papa de Roma, àrbitre del poder en aquesta part d’Europa 
(vestigi del vell imperi llatí). Aquesta operació equilibrava la 
relació de forces entre els regnes cristians peninsulars, fins al 
moment molt favorable a Castella, que creixia segle a segle a 
través de les seves conquestes als musulmans.  

Dins la corona aragonesa el màxim pes recolzava sobre 
Catalunya i la seva capital, Barcelona, abocada a l’expansió 
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marítima, però només fins al segle XIV. La unió de Catalunya i 
Aragó va augmentar molt la potència de tots dos territoris en la 
seva lluita contra els musulmans. Ramon Berenguer IV va poder 
completar així la conquesta dels territoris del sud del Principat 
portant les seves espases a Tortosa, Fraga i Lleida (1148-1149). El 
seu fill Alfons I el Cast es va annexionar el Rosselló, el Matarraña 
i va unificar en el Liber Feudorum Maior la legislació del poder 
real sobre la noblesa i els pactes feudals (abans dispersa en el 
Codi dels Usatges, per a Catalunya, i el Fur de Jaca per a Aragó). 

Es van concedir moltes terres i pobles a la noblesa amb l'objectiu 
de facilitar-ne la repoblació i la defensa, però les mesures més 
atractives per a la població plebea (no nobles) eren les cartes de 
població i franquícia que el comte atorgava a certes localitats, les 
quals incloïen avantatges fiscals i certs drets especials per als 
seus pobladors. En molts casos la població sarraïna va romandre 
als seus pobles i va seguir dedicant-se a les seves ocupacions, 
bàsicament agràries. Fins i tot va mantenir la seva organització 
social, va seguir practicant la seva religió i vivint segons les seves 
lleis. 

Catalunya i Occitània 

La monarquia catalanoaragonesa va intentar formar un estat amb 
els Pirineus com a eix (Catalunya, Aragó i Occitània). Es tractava 
d'una confederació basada en el vassallatge feudal: alguns 
senyors occitans es van reconèixer vassalls dels comtes de 
Barcelona. L'expansió per aquestes terres va provocar una sèrie 
de conflictes internacionals amb el regne de França i amb el 
comtat de Tolosa, que també pugnaven pel domini d'Occitània. 
Des dels temps de Ramon Berenguer I s'havien iniciat les 
adquisicions (comtats de Carcassona i Rasès); amb Ramon 
Berenguer III es van acréixer els territoris sota domini català pel 
seu matrimoni amb Dolça de Provença (Provença, Millau, 
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Gavaldà i Carlat) i amb Alfons I la influència va arribar a 
Roergue, Montpeller, Busca (al Piemont), Nimes, Besiers, Foix, 
Bigorra i Bearn. 

Paral·lelament s'havia introduït i estès per les terres Occitanes 
l’heretgia dels càtars o albigesos (tenien gran influència a l’Albi), 
d'origen oriental, que predicava una nova espiritualitat basada en 
la renúncia als béns materials i en una austeritat major de 
l'Església. Significava un retorn al cristianisme primitiu i la 
remoralització social en la línia maniquea (apartar-se del mal i 
practicar el bé) que lligava la seva espiritualitat amb el vell 
mazdeisme persa. L’heretgia va créixer molt per la crítica que 
suposava al poder temporal de l'Església catòlica i molts nobles i 
burgesos es van unir a ella veient-la com un element de cohesió 
popular i de distància respecte al poder i influència de Roma i del 
regne francès. Però aquest suport seria fatal per a la llibertat 
d'Occitània. 

Amb la finalitat de desarrelar i eliminar la seva influència, el 
Papa Innocenci III va publicar una croada contra els càtars. El rei 
de França va veure el moment propici per llançar-se sobre les 
cobejades terres del sud i va enviar el noble Simón de Montfort 
amb un exèrcit per fer complir la voluntat papal. Pere I el Catòlic, 
el comte rei català, va remetre també tropes en auxili dels seus 
vassalls del nord, els nobles occitans, i en les primeres trobades 
va semblar que els francs havien de ser derrotats. L’any anterior, 
les tropes catalanoaragoneses del comte de Barcelona havien 
estat decisives en la batalla de les Navas de Tolosa (1212), ajudant 
els seus aliats castellans, que van obtenir la clau d’entrada als 
territoris andalusos. Però quan Pere I va acudir personalment a 
posar-se al capdavant de les tropes per acabar amb el senyor de 
Montfort, la sort li va ser adversa i va morir a la batalla de Muret 
(1213). A partir d'aquí la tasca francesa d'eliminar l’heretgia i 
d'incorporar els territoris a la corona francesa va ser més senzilla. 



33 
 

Encara que es va mantenir una certa resistència, la imposició del 
terror va facilitar les coses, va haver-hi execucions massives com 
les de Besiers i Montsegur, on van ser cremats tant els càtars com 
els catòlics que es van resistir a la invasió camuflada sota el 
motiu religiós. A Besiers els croats van llançar a les flames a tots 
els habitants que van trobar, càtars o no, amb l'argument que, 
una vegada morts, “Déu ja triaria els seus”. Derrotats i perseguits, 
van ser molts els càtars que van buscar refugi a terres catalanes. 

 
El sistema feudal: nobles, clergues i ciutats 

Tant a Catalunya com en la resta de l'antic món romà els senyors 
van arribar a substituir al poder de l'estat i van desenvolupar 
diferents tipus de vincles amb la pagesia, classe més nombrosa 
llavors, que pagava impostos als nobles i als clergues, fent d'ells 
la minoria dominant i rica. 

Pere I el Catòlic assetjat per cavallers francs 

moments abans de morir a la batalla de Muret.
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Tots els camperols no propietaris havien de pagar pel dret a usar 
les terres: 
• Un cens anual (en espècie o en diners). 
• La taverna o part de la collita que podia variar d'un feu a un 
altre. 
• La prestació personal o jornades gratuïtes de treball a les terres 
o obres del senyor. 
 
També havien de satisfer drets senyorials pels següents motius: 
• Per l’administració de justícia o dret jurisdiccional. 
• Drets sobre la caça i la pesca. 
• Drets per accedir al mercat: dret de portes, de l’ús de ponts i de 
camins (peatges). 
• Reglamentacions sobre les collites. 
• Monopolis com els molins, els forns i les ferreries. 
 
Existien altres drets personals només sobre els pagesos remences: 
• La remença o obligatòria adscripció del camperol a la terra. 
• La inestia i eixorquia sobre l'herència. 
• La cugucia, sobre l'adulteri de la dona. 
• L’àrsia, per l'incendi d'una masia. 
• La ferma d’espoli, per hipotecar les terres. 
• La primera nit, o de cuixa (dret teòric d’un senyor a jeure amb 
una serva jovençana). 
• Dret a maltractar del senyor sobre els serfs. 
 
Sumat a tot això, el camperol, lliure o serf, tenia l'obligació de 
pagar a la seva parròquia el delme, la desena part de les seves 
collites i productes. L'Església es convertia en un poder econòmic 
i polític de primer ordre, tant o més gran que el dels nobles i, 
sovint, que el del rei mateix. Bisbes, abats i priors es van 
convertir en senyors feudals amb terres i amb jurisdicció (jutges 
d'un lloc). Com que no es podien alienar i vendre les terres de 
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l'Església, aquesta va arribar a acumular un enorme patrimoni. 
Especialment important va ser el paper dels ordes militars 
religiosos en la lluita contra els musulmans i en les croades a 
Palestina. Algunes d'elles com els cavallers templers, els 
hospitalers (de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem), els ordes de 
Montesa, de Sant Jordi d’Alfama o de Calatrava van arribar a 
tenir molt poder, la qual cosa va fer, en el cas dels templers, que 
es desfermés sobre ells una persecució ferotge per part del rei de 
França, que veia minvada, davant d’ells, la seva força i autoritat. 
Desmantellada l'orde, com havia passat amb els càtars, molts 
dels seus membres es van acollir al refugi que els va concedir el 
comte de Barcelona. 

A tot això, les ciutats van anar creixent lentament gràcies a les 
activitats artesanals i comercials. Exemptes del pagament 
d'impostos a la noblesa, els seus tributs anaven a parar 
directament a les arques reials, per la qual cosa al rei li 
interessava estimular les seves activitats: com més poderoses 
fossin les ciutats, molt més poder podia desenvolupar el rei 
(exèrcits, armada de guerra, dotació de funcionaris, pompa i 
ostentació). Aquesta relació de conveniència entre Barcelona (i 
altres ciutats catalanes) i els seus reis va impulsar la política 
expansiva dels reis catalanoaragonesos durant els darrers segles 
de l'Edat Mitjana, com podrem veure més endavant. 

A Catalunya el primer document sobre legislació data del segle 
XII, es tracta del Codi dels Usatges de Barcelona, compilació 
jurídica que va formar la part essencial del dret català durant 
l'Edat Mitjana. Es tracta de textos en llengua catalana i llatina 
sobre les diferents branques del dret, amb preponderància del 
dret romà sobre la font consuetudinària (el costum), amb 
fragments del dret germànic (franc i alemany) i del Liber 
Iudiciorum visigot. 
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La llengua catalana i l'art romànic 

La derivació de les llengües que tenen el seu origen en el llatí es 
produeix ja en els inicis de l'Edat Mitjana a causa de la 
desaparició de l'Estat romà i la seva substitució pels regnes 
germànics, que si bé en molts casos van mantenir com a llengua 
oficial el llatí, van barrejar amb aquest els seus propis vocables 
fins a donar lloc a d’altres nous com el francès, el portuguès, 
l'alemany, l'anglès i també el català. Tant el català com el castellà 
van mantenir part de les estructures i una gran part del lèxic llatí, 
evolucionat, però també es van veure influïts per les llengües 
germàniques (procedent de la dominació visigoda). La major 
influència va ser sobretot de l'àrab, cultura amb la qual els regnes 
cristians llatins del nord van conviure durant gairebé vuit segles. 

Així el català sorgí com a llengua diferenciada cap al segle IX 
aproximadament, és a dir, ja no es tractava d'un llatí dialectal o 
malament parlat, sinó que la majoria dels qui l’utilitzaven ja no 
eren capaços d'entendre's en llatí. Els primers textos en aquesta 
llengua pertanyen a l'esfera religiosa, es tracta de sis sermons –les 
Homilies d’Organyà- que formen un fragment d'una compilació 
més àmplia. És, possiblement, l'adaptació al català d'un 
sermonari provençal. Com en el cas de les Glosses emilianenses, 
primers textos de les llengües castellana i èuskara, les Homilies 
són escrits de clergues que adapten a la llengua del poble uns 
escrits llatins, de temàtica sagrada, incomprensibles ja per a 
l'home comú del segle XII en la seva versió original llatina. 
Venien a ser com versions “subtitulades”. 

L'art romànic es desenvolupa a Catalunya entre els segles XI i 
XII, (Alexandre Deulofeu va afirmar que la seva arribada és 
anterior) on adquireix unes característiques pròpies. És molt 
utilitzat en la construcció d'edificis religiosos i deu el seu nom al 
fet que la dependència conceptual de les seves formes de 
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construcció i iconografia procedien de les consignes emanades 
de Roma. La principal manifestació del romànic català és el 
monestir de Sant Pere de Rodes (1022), a l’Empordà. Existeix una 
primera fase on s'aprecia influència llombarda i la seva estructura 
és més funcional que estètica. Pertanyen a aquesta època les 
esglésies de Sant Martí del Canigó, Santa Maria de Ripoll i Sant 
Vicenç de Cardona. La segona fase va produir edificis més 
estilitzats gràcies a les columnes, una major ornamentació i més 
llum interior a través de portes i finestres més grans. Són 
d'aquesta època la catedral de la Seu d'Urgell, els monestirs de 
Sant Joan de les Abadesses i de Sant Pere de Besalú, la portada de 
Santa Maria de Ripoll i les esglésies de Taüll. 

Respecte a la pintura, mural o en fusta, el que més destaca és la 
simplicitat de les seves línies i colors, i la manca d'elements de 
perspectiva. La seva finalitat és purament didàctica, es tractava 
d'il·lustrar passatges de la Bíblia per fer-los més propers als fidels, 
gairebé tots ells analfabets. La seva senzillesa i ingenuïtat 
contrasta amb els objectius posteriors de l'art: la cerca de la 
bellesa i la representació de la naturalesa per mitjà de les 
tècniques pictòriques i escultòriques.  
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L'EXPANSIONISME CATALÀ,  
PENINSULAR I MEDITERRANI 

 

 

Jaume I el Conqueridor. Canvi de signe de l’expansionisme 
català 

Pere el Catòlic havia hagut de deixar el seu fill Jaume en mans de 
Simó de Montfort en qualitat d'ostatge durant els esdeveniments 
que van desembocar en la batalla de Muret. Després, el francès es 
va resistir a retornar-lo a la cort catalana, però la pressió del Papa 
Innocenci III va fer que el nen fos lliurat a la protecció del mestre 
de l’orde del Temple, Guillem de Monredon, que en tingué cura i 
l’educà. Durant tres anys va estar al castell de Montsó i als nou va 
ser posat al capdavant dels seus partidaris per acabar amb 
l'anarquia que s’havia apoderat del seu regne, ja que els seus 
oncles Sanç i Ferran pretenien disputar-li el tron, i els nobles 
aragonesos no el volien reconèixer com a rei. Es va casar amb 
Leonor, filla del rei de Castella, als tretze anys, i als vint va poder 
consolidar el seu poder per sobre de les lluites que plantejaven 
els nobles al jove rei, no sense episodis dramàtics com la seva 
fugida nocturna d'una masmorra d'Osca on els seus enemics 
aragonesos havien aconseguit tancar-lo. Més tard es casà amb 
Violant d’Hongria, filla del rei hongarès i mare del futur Pere II el 
Gran. 

Amb Jaume I va canviar el signe expansiu de la monarquia 
catalanoaragonesa, que ja no miraria al nord –quedava l'antiga 
Septimània en mans dels francs- sinó al sud, a les terres ocupades 
pels musulmans ja feia sis segles. Aquesta operació i nou 
repartiment d'influència comptava amb l'activa mà de Roma, que 
desconfiava dels catalans en la repressió de les heretgies (els 
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càtars van comptar sempre amb el seu suport) però veia de bon 
ull l'expansió dels regnes cristians per la Península per acabar 
amb el poder musulmà. La conquesta de Mallorca interessava 
especialment a la burgesia catalana, que havia ampliat les seves 
rutes al nord d'Àfrica i Romania. Al rei també li havia 
d’interessar, atès que els impostos sobre el comerç i les activitats 
burgeses eren una de les seves principals fonts de riquesa. I 
finalment a la noblesa li convenia qualsevol guerra expansiva 
perquè així ampliava els seus dominis (i la capacitat de cobrar 
rendes). La campanya es va iniciar el 1229 i es va culminar el 1235 
amb l'ocupació d'Eivissa. El domini de les Balears va ser la 
plataforma d'expansió marítima de Catalunya pel Mediterrani. 

La conquesta de València no va ser tan senzilla, la campanya va 
començar el 1232 i el seu pes militar va ser portat per la noblesa 
aragonesa. Primer es va ocupar la zona castellonenca, després es 
va arribar a la ciutat de València (1238), però amb un equilibri 
major de les forces aragoneses i catalanes. Durant la tercera fase 
es va arribar a capturar el regne de Múrcia (1266), però aquest 
territori va passar a les mans de Castella en virtut dels acords 
entre Jaume I i el seu gendre, Alfons X el Savi. Si bé va haver-hi 

Jaume I agraeix a Déu la seva sort davant la recentment 

conquistada València. 



40 
 

una part de població musulmana que fugí per buscar empara en 
els territoris sarraïns de la Península, la major part va romandre a 
les seves llars, respectada per la legalitat cristiana recentment 
imposada (els Usatges de Barcelona). La repoblació de terres 
abandonades i altres guanyades per les armes reals es va fer 
majoritàriament amb famílies catalanes de la zona de Lleida i 
l'Urgell, per la qual cosa l'actual llengua valenciana està 
directament emparentada amb el català occidental. La conquesta 
de València va convertir aquestes terres durant segles en 
germanes del Principat català per la sang, l'idioma, els interessos 
i la cultura. 

Mitjançant el Tractat de Corbeil (1258) Jaume I acceptava que el 
rei francès es possessionés de la major part de territoris sota 
sobirania catalana al nord del Rosselló, però el rei Sant Lluís 
renunciava als drets que pogués tenir sobre les terres catalanes 
en virtut del seu origen carolingi: es tractava de la declaració 
oficial d'independència de Catalunya. 

El llegat del rei conqueridor va passar dividit als seus fills: Pere II 
va heretar Catalunya, Aragó i València, mentre que Joan I de 
Mallorca va rebre l'arxipèlag balear i les possessions del Rosselló, 
la Cerdanya i Montpeller. 

Pere el Gran i la concepció del pactisme català 

L'origen del pactisme polític català es troba en les Corts de Lleida 
de 1214, quan els representants de la noblesa, el clergat i els 
ciutadans de Catalunya i Aragó van decidir jurar fidelitat al petit 
Jaume I. La novetat d'aquestes Corts va ser que es va permetre 
l'accés als membres del Tercer estat, representants de les ciutats 
d'aquells territoris. Aquesta innovació, que buscava establir una 
política pactada entre les forces militars, econòmiques, 
espirituals i el rei, va ser, amb el temps, adoptada per la resta de 
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monarquies europees i va representar l'origen del modern 
parlamentarisme. Però les Corts de Lleida, formades pels tres 
estaments, serien eventuals. No va ser fins a les Corts de 
Barcelona el 1283 quan es va establir el sistema dels tres 
estaments com a mètode polític continu, amb l'obligació de 
convocar les Corts un cop l'any i amb la missió d'aprovar les lleis 
que haguessin d'entrar en vigor. D'aquestes Corts van sortir 
reforçats els privilegis de nobles, dels eclesiàstics i de l’alta 
burgesia urbana. La política seria el resultat de la relació de 
forces entre aquests tres grups i el monarca. Aquest havia 
d’aconseguir el referèndum de les Corts per a molts dels seus 
actes polítics. 

Pere II va ser qui va establir aquest model polític basat en el 
pacte entre els poderosos, la qual cosa suposava una reducció de 
la seva autoritat, però li va permetre obtenir majors rendes 
gràcies al creixement que va experimentar la burgesia comercial 
(que pagava imposats directament al rei). Així va poder dur a 
terme una política expansiva que beneficiava comerciants, 
nobles, eclesiàstics i, naturalment, el rei. Pere va posar les terres 
del seu germà Joan I sota el seu domini i va conquerir Sicília, la 
qual cosa li va costar una nova guerra amb França (els sicilians es 
van regirar contra els francesos en un aferrissat atac conegut com 
les “Vespres sicilianes” el 1282) i l'excomunió per part del Papa. 
La noblesa aragonesa va aprofitar les dificultats reials per fer-se 
pràcticament amb el domini de tot Aragó a través de la Unió 
General (1283); l'oligarquia catalana, com hem dit, també va 
obtenir concessions importants. L'any de la seva mort (1285) el 
rei Pere va aconseguir expulsar els francesos del territori català 
fent-los pagar amb moltes vides les seves ànsies conqueridores. 
Però no va poder evitar una revolta popular contra les classes 
riques i dirigents de Barcelona, originada per les dificultats 
econòmiques que havia portat la guerra francocatalana i per 
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l'actitud de l'alta burgesia, que dirigia la ciutat –gràcies als 
privilegis atorgats pel rei- seguint els seus interessos 
exclusivament. Després d'una setmana de govern revolucionari, 
les tropes reals van restablir l'ordre i el dirigent popular 
Berenguer Oller i alguns dels seus companys van ser penjats. 

La consolidació de l'imperi comercial català al Mediterrani 

El curt regnat d'Alfons II el Liberal (1285-1291) va passar entre 
conflictes amb el rei de França, que pretenia posseir la corona 
catalanoaragonesa, amb el Papa, que volia veure fora de Sicília 
als catalans, amb els nobles aragonesos, desitjosos cada vegada 
de més prerrogatives i alguns altres plets amb Castella. 
Mentrestant Alfons havia deixat el govern de Sicília en mans del 
seu germà i de la seva mare, com volia el poble sicilià. Durant el 
seu regnat es va ocupar militarment –i va repoblar amb catalans- 
l'illa de Menorca que, deixada en mans d'un cabdill àrab per 
Jaime I, es considerava un enclavament perillós cas de produir-se 
un atac massiu procedent del nord d'Àfrica. 

La política del nou rei, Jaume II el Just, va tenir un to encara més 
pactista i diplomàtic que la dels seus predecessors, però sense 
perdre per això l'impuls expansionista que havia caracteritzat la 
política catalana del moment. Va renunciar, en favor dels seus 
familiars, a Sicília i a Mallorca, però va obtenir del papat el dret 
de conquerir les illes de Còrsega i Sardenya, que dominaven els 
genovesos. A València, va estendre els seus dominis per Alacant, 
Elx, Oriola, Elda i Novelda. Amb els cabdills nordafricans va 
establir acords comercials que van afavorir molt les activitats 
artesanals i intercanvis de les ciutats catalanes. En política 
interior maldà per limitar el poder de la noblesa recolzant-se en 
les ciutats (d'on obtenia les seves majors rendes). Utilitzava els 
mètodes polítics, els pactes, la diplomàcia, els matrimonis de 
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conveniència i, quan convenia, la seva autoritat per aconseguir 
els seus objectius. 

Una vegada resolta la qüestió de Sicília a favor de les forces 
papals i catalanes, i contra les aspiracions franceses, van quedar 
desocupats els almogàvers (infanteria de marina dels comtes 
catalans). Es va iniciar llavors la influència catalana a Orient en 
ser cridades aquestes tropes, comandades per Roger de Flor, per 
l'emperador de Bizanci, que tenia problemes per mantenir fora 
dels seus dominis els turcs. Les primeres accions de l’anomenada 
Gran Companyia van ser molt victorioses, però això va fer 
desconfiar l'emperador, que va fer assassinar Roger de Flor. Això 
va provocar la coneguda com a “venjança catalana”, que va 
consistir en una multitud d'atacs i matances per part dels 
almogàvers (manats per Entenza, Rocafort i Muntaner) per 
venjar la pèrfida acció del monarca bizantí. Finalment els 
catalans es van establir a Grècia, creant els ducats d'Atenes i de 
Neopàtria (1311), que van vincular a la Corona d'Aragó. Malgrat 

tot, el domini català en 
el Mediterrani oriental 
només va durar fins 
1388. 

 

A Atenes els almogàvers 
catalans van establir guàrdia 
sobre l'Acròpoli per evitar la 

seva destrucció. 

Amb Alfons III el 
Benigne (1327-1336) van 
continuar les guerres 

d'expansió pel Mediterrani. Es va aturar la penetració dels àrabs 
granadins a València i, a causa d'una revolta a Sardenya, es va 
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veure embolicat en una guerra contra els genovesos. Aquestes 
circumstàncies van dificultar l'arribada de cereals sards i sicilians 
a Barcelona, dels quals depenia en part l'alimentació popular, així 
s’inicià un període de crisi que es faria més greu durant el segle 
XIV. Alfons III es va casar en segones núpcies amb Leonor de 
Castella, germana d'Alfonso XI, la qual, tot i que el rei ja tenia un 
primogènit, Pere (futur Pere III), va dedicar la seva vida a 
procurar per tots els mitjans que els dos fills que va tenir amb el 
rei d'Aragó obtinguessin algun tipus de possessions amb les quals 
establir-se com un contrapoder respecte dels seus germans més 
grans. Al principi el rei va consentir i els va cedir ciutats i 
castells, però davant les enèrgiques queixes del primogènit i de 
les Corts catalanes i valencianes, va renunciar a això perquè 
aquests actes eren contraris a les lleis del país. Es tractava del 
preludi de la influència castellana dins la Corona d'Aragó. 

A la fi del segle XIII la població del Principat de Catalunya 
arribava als 500.000 habitants, dels quals només 1/5 part es 
dedicava a activitats no agràries. La base de l'economia era el 
cultiu de cereals, però també el de la vinya, l'olivera, el safrà i la 
fruita seca, que eren molt benvolguts. Aquest relatiu policultiu 
era un dels motius pels quals la producció de blat era insuficient 
i calia importar-ne per mar des d'altres zones. La 
comercialització d'aquests productes donava importants 
beneficis als propietaris de les terres (noblesa, Església i 
camperols alodials). 

A les ciutats el grup més poderós era el de l'alta burgesia –o 
ciutadans honrats-, que havia aconseguit les seves fortunes a 
través del comerç, del préstec al rei i de les rendes de les seves 
propietats urbanes. Aquest patriciat urbà dominava en les 
institucions de govern de les ciutats i monopolitzava els càrrecs 
de representació del Tercer estat (braç real) en les Corts. El segon 
grup en importància el constituïen el grup format per mercaders 
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mitjans, armadors, teixidors, notaris i artesans representants dels 
gremis. Era el grup urbà més dinàmic, que generava major 
riquesa, però no es beneficiava tant d'ella com els patricis, amb 
qui de vegades entraven en conflicte. La resta de població 
urbana, un 80%, estava formada pel poble menut: menestrals 
(artesans i petits comerciants) i obrers no especialitzats que no 
tenien drets ni representació pròpia. La resta del poble era 
formada per un important nombre de pidolaires, rodamóns i 
esclaus. Continuava sent molt important, a les ciutats 
mediterrànies de la Baixa Edat Mitjana la població jueva, com ha 
quedat dit en parlar de la societat feudal. Vivien en barris propis 
(els calls) i es dedicaven al comerç, les professions liberals i les 
activitats financeres, que molts cristians evitaven perquè 
l'Església condemnava el préstec de diners amb interessos. 

El comerç català abastava les següents rutes: 

• La del Mediterrani occidental, on existia la competència de 
Gènova, i anava del sud de França i la Península Ibèrica al nord 
d'Àfrica, Sicília i Sardenya. 
• La del Mediterrani oriental, en competència amb Venècia, 
arribava fins a Alexandria, Constantinoble, Romania, Xipre, 
Beirut, Damasc i Tir. 
• La de l'Atlàntic, també amb la competència de Gènova, anava 
de Sevilla i Lisboa fins a Flandes. 

Els principals productes d'exportació eren el blat, els teixits, el 
paper, les espècies, el safrà, les armes, el coral, els metalls 
preciosos, les pells, l'oli, i s'importaven teixits, or, ivori, esclaus, 
espècies i metalls. A les principals ciutats amb les quals 
Catalunya mantenia relacions comercials es van establir durant 
el segle XIII els Consolats del Mar, amb competències per escatir 
conflictes entre els mercaders i els seus proveïdors. Les seves 
ordenances, reglaments i costums eren recollits al Llibre del 



46 
 

Consolat del Mar. El mètode comercial més utilitzat era el 
contracte de comanda, que regulava les relacions entre el 
comerciant i els seus socis capitalistes. Durant aquesta època va 
ser de gran importància l'activitat financera dels canvistes i 
mercaders-banquers, imprescindibles per impulsar empreses 
comercials de gran volada. Poc després es generalitzaria l'ús de 
les lletres de canvi com a sistema de pagament, i de les 
assegurances marítimes. 

Les principals institucions polítiques de la corona 
catalanoaragonesa eren les Corts de cadascun dels territoris 
(catalanes, aragoneses i valencianes), la Diputació del General 
(posteriorment denominada Generalitat) i les corporacions 
municipals de les principals ciutats, entre elles la més destacada 
era el Consell de Cent barceloní (d’arrel romana). Ja hem vist 
l'organització de les Corts, formades pels tres braços (nobiliari, 
eclesiàstic i burgès –o real), que van ser les primeres d'Europa a 
acceptar al tercer grup de poder. La Diputació del General es va 
constituir en 1359, sota el regnat de Pere III el Cerimoniós i era 
una innovació del sistema polític català amb la qual es pretenia 
refermar el pactisme i incrementar el valor de les Corts. Cada 
braç estava representat per tres membres en aquesta Diputació 
de la qual formaven part també tres censors de comptes. La 
missió de la institució era supervisar l'aplicació de les decisions 
de les Corts, sobretot en el referit a qüestions fiscals (impostos) i 
de despesa pública. En poc temps la Diputació es va convertir en 
l'òrgan permanent més representatiu del país, després de la 
figura del monarca. Gradualment també va desenvolupar 
competències polítiques, vetllant pel compliment estricte de les 
lleis, de les Constitucions catalanes i de la seguretat i ordre 
públic. 
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El Consell de Cent, establert durant el mandat de Jaume I, era 
l'òrgan de govern municipal de Barcelona format pels tres braços 
de la societat barcelonina a partir d'un poder executiu de cinc 
membres, gairebé sempre patricis, i d'un consell de cent 
membres on també estaven representats els interessos dels 
gremis. En els períodes de crisi que travessarà el Principat als 
segles XIV i XV el Consell de Cent i la Diputació del General 
assoliran la representació política del país enfrontant-se a la 
monarquia. 
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LA CRISI DE LA BAIXA EDAT MITJANA  
(SEGLES XIV-XV) 

 

 

La causa de tots els problemes de la Baixa Edat Mitjana a 
Catalunya va ser la gran mortalitat que va assolar les seves terres 
a causa de la falta d'aliments i de la pesta negra. Les cròniques de 
l'època, 1333, parlen de “lo mal any primer” caracteritzat per ser 
l’inici d'una sèrie de males collites i de la guerra amb Gènova, 
que dificultava l'arribada de blat sard i sicilià. El creixement de la 
població al segle anterior havia accentuat la dependència del gra 
forà perquè els camps catalans eren incapaços de satisfer 
l'augment de la demanda. Ni la tecnologia ni el sistema de 
tinença i treball de la terra eren capaços de fer créixer la 
producció per sobre d'un cert límit. Així, si la població creixia, 
s'importava més gra, però el preu pujava molt i gran part de la 
població es veia condemnada a la fam (aquest procés, molt comú 
en les economies feudals, rep el nom de crisi de subsistència). 
Una conseqüència immediata d'aquesta situació era l'arribada de 
malalties catastròfiques que atacaven els cossos mal alimentats 
de la gent més pobra. A l'augment de la mortalitat se suma el 
descens dels naixements, la qual cosa comporta una pèrdua de 
població total. 

En aquestes circumstàncies va arribar la pesta negra en 1348, 
malaltia infecciosa procedent d'Orient que va arribar a través 
dels paràsits de les rates en naus italianes. Les ciutats marítimes 
van ser les més afectades al principi per les facilitats que oferien 
per al contagi, però també va afectar les comarques interiors, on 
es va produir una greu despoblació. Els motius de la crisi 
catalana es van mantenir durant els segles XV i XVI: entre 1365 i 
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1553 Catalunya va perdre 130.000 habitants d'un total inicial de 
468.000; la ciutat de Barcelona va perdre gairebé la meitat dels 
seus habitants (d'uns 50.000 inicials) en el mateix període. A les 
males collites i a la pesta s'unien les plagues de llagostes i els 
terratrèmols (1373, 1427-28, 1448). 

Al camp solament va quedar una tercera part dels camperols 
(molts es van dirigir a les ciutats), la qual cosa va provocar canvis 
en el sistema de contractació entre pagesos i senyors, cosa que 
acabaria per derivar en guerra. Els senyors veien que els seus 
ingressos es reduïen per falta de treball a les seves terres i van 
insistir en el compliment dels mals usos com la remença, 
obligació d’adscripció a la terra que deixava el camperol gairebé 
sense llibertats enfront del senyor, al mateix temps que aquests 
exigien un augment de les seves rendes. Aquest intent de 
refeudalització va ser contestat pels afectats, amb el suport del 
rei, en la revolta de 1380 i en la guerra de 1472-86 que veurem 
més endavant. 

A les ciutats la crisi demogràfica es va compensar amb l'arribada 
de camperols, la qual cosa va suposar una reactivació de les 
activitats manufactureres i comercials. Es van forjar grans 
riqueses, les drassanes van augmentar la flota mercantil i 
l'armada real, però el creixement va ser fictici, les importacions 
superaven a les exportacions, i la balança fiscal pública era 
deficitària: eren majors les despeses que els ingressos obtinguts 
per les institucions públiques per via dels impostos. La subvenció 
de part del que costava importar gra era una altra càrrega per a 
l'erari públic: el Consell de Cent es va dedicar, per a això, a 
emetre títols de deute públic, els violaris i els censals, que es 
gestionaven des de la Taula de Canvi (1410), espècie de borsa de 
valors municipals que procurava al Consell préstecs a curt 
termini. El desenvolupament d'aquesta activitat inversora va 
restar capitals a les activitats productives, per la qual cosa la 
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figura de l'inversor rendista va guanyar força enfront de la del 
burgès emprenedor. 

Els principals problemes de l'economia catalana van ser la pèrdua 
d'alguns mercats tradicionals com el d'Occitània, en mans dels 
marsellesos i el castellà-atlàntic, en les dels genovesos. La ruta de 
l'or sudanès va passar a les mans dels portuguesos i, en general, 
els italians van desenvolupar un comerç més àgil i variat, la qual 
cosa va anar desplaçant els catalans de les principals rutes. A tot 
això cal afegir la Guerra Civil del segle XV, paralitzadora d'un 
comerç exterior que no tornarà a reprendre's fins a finals 
d'aquest segle. Però aleshores el descobriment d’Amèrica 
desplaçà el centre de gravetat del comerç europeu vers l'Atlàntic: 
castellans, portuguesos i holandesos substituiran les antigues 
potències mediterrànies, si ben els italians van quedar vinculats 
al comerç americà gràcies als préstecs que feien als reis castellans 
per finançar el seu intent de dominar Europa (Carles V, Felip II). 

L'època de Pere III el Cerimoniós 

La part final del segle XIV és la de màxim desenvolupament del 
pactisme català i de major expansió territorial, però també és el 
moment en què els motius de la crisi econòmica portaran la 
tensió social (guerres) i la política (canvi de dinastia, lluita per 
mantenir els dominis). L'objectiu de Pere III (1336-1387) va ser 
reincorporar al seu domini directe els territoris guanyats pels 
seus predecessors, per això el seu regnat es va caracteritzar per la 
bel·licositat. Les seves accions van aconseguir imposar el domini 
real a Mallorca, Sardenya, Sicília... i a l’esvalotada noblesa 
aragonesa. Però la guerra amb Castella (1356-1369) va produir 
efectes negatius: la Corona d'Aragó no va aconseguir cap benefici 
i sí un increment de la crisi econòmica de les seves institucions 
que precipitaria la decadència del segle XV. A més, l'autoritat 
real va quedar minvada davant les classes més potents: la 
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noblesa, el clergat i els grans comerciants. Armats de poder i de 
prerrogatives, usaven de les seves raons per augmentar la pressió 
sobre els camperols de les terres i el poble menut de les ciutats. 

El final de la casa de Barcelona com a reis de la Corona 
d'Aragó 

Els fills de Pere III van ser els últims reis de la casa de Barcelona. 
Joan I el Caçador (1387-1396) va tenir un regnat molt agitat a 
causa de la crisi econòmica i les tensions entre els camperols 
remences i els senyors feudals, cada vegada més exigents amb els 
drets que empobrien i limitaven les llibertats dels primers. 
L'agitació a les ciutats va produir episodis violents com l'assalt als 
calls jueus (1391), perquè a ells es dirigien les ires (eren 
prestamistes) en els moments de crisis. Durant aquest regnat es 
perderen els ducats grecs d'Atenes i Neopàtria. El següent i últim 
comte-rei barceloní va ser Martí I l'Humà (1396-1410), germà de 
Joan I, que va incorporar al seu domini directe el comtat 
d'Empúries i el regne de Sicília. La seva mort sense successió (el 
seu fill Martí va morir un any abans que ell) va arribar en un 
moment de crisi interna i de qüestionament de la supremacia 
catalana al Mediterrani i dins la pròpia corona aragonesa. Això 
fou aprofitat per Castella, que propicià l’entronització de la 
dinastia Trastàmara i la progressiva marginació de Catalunya en 
els negocis de la Corona. 

El Compromís de Casp i el canvi de dinastia 

La mort de Martí I va obrir un període d'interregne de dos anys 
durant el qual van arribar a presentar-se fins a set candidatures 
al tron, però al final la demanda es va reduir a Jaume d'Urgell i a 
Ferran d’Antequera. Ferran, nét de Pere III d'Aragó i fill de Joan I 
de Castella, tenia el suport d'aquest regne, d'Aragó, de València i 
de França, a part de la seva important fortuna personal; Jaume 
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només comptava amb l'adhesió de la cada vegada més decadent 
Catalunya. Després de moltes disputes i no poques violències el 
Papa va proposar formar una comissió amb els representants dels 
tres territoris de la Corona, que es reuní a Casp, que establís per 
votació quin dels dos candidats seria el futur rei de la 
Confederació. La solució de 
Casp (1412) és l'exponent de la 
feblesa econòmica, social i 
política catalana que s'havia 
iniciat molt abans. Aragó i 
València havien encapçalat la 
iniciativa política de lliurar la 
direcció del regne a uns reis 
que desplaçarien en pocs anys 
el centre de gravetat polític 
del Mediterrani cap a Castella. 
Després d'aixecar-se en armes 
contra Ferran, i ser derrotat 
a Balaguer, Jaume d'Urgell 
va viure tota la seva vida empresonat pels nous reis castellans, 
recentment establerts en el solar de Catalunya, Aragó, València i 
Mallorca, Sardenya i Sicília. 

Els primers reis castellans de la Corona d'Aragó 

Ferran d’Antequera (1412-1416) va confirmar el paper de les Corts 
i de la Diputació del General al Principat, va mantenir el 
pactisme amb les classes dominants, amb la qual cosa va poder 
consolidar la dinastia al territori català. Alfons IV el Magnànim 
(1416-1458) va reforçar l'autoritat real procurant recuperar poder i 
patrimoni real en mans de la noblesa; va buscar recolzar-se en els 
pagesos remences i en la classe baixa urbana per erosionar a 
terratinents i grans comerciants. Alfons va ocupar Nàpols i va 
establir allí la seva capital, deixant Barcelona en un clima 

Jaume d'Urgell, presoner a Xàtiva. 
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d'enfrontament creixent entre les classes adinerades –la Biga- i 
les baixes –la Busca-. La política expansiva d'aquest rei va 
perjudicar al comerç català, ja que les naus rivals italianes es van 
dedicar a atacar els vaixells catalans. A la seva mort, el va succeir 
el seu germà, Joan II (1458-1479), qui ja era rei consort de Navarra 
per matrimoni, però que no seria acceptat com a rei vitalici pels 
navarresos a la mort de la reina, Blanca de Navarra. El seu propi 
fill, Carles de Viana, encapçalaria les lluites en contra seva per 
obtenir la corona navarresa, i la independència respecte d'Aragó. 
El príncep Carles va morir en 1461, segons es va dir enverinat per 
la seva madrastra, Juana Enríquez de Castella, mare del futur 
Ferran el Catòlic. El regnat de Joan II va ser molt agitat pels 
enfrontaments en el camp (remences contra senyors) i a la ciutat 
(la Biga contra la Busca), que van sumir el país en un llarg 
enfrontament civil. 

La Guerra Civil del segle XV 

Les reivindicacions de Carles de Viana sobre la corona de 
Navarra i el seu empresonament van fer que Castella, Navarra i la 
Diputació del General de Catalunya aixequessin exèrcits contra el 
rei Joan II. El rei es va avenir a negociar amb el seu fill i amb la 
Diputació, que a través de la Capitulació de Vilafranca del 
Penedès (1461) va imposar al rei un sistema constitucional que 
limitava tan al màxim els seus poders que pràcticament perdia la 
sobirania sobre Catalunya. Però la mort del príncep de Viana va 
canviar les coses: l'esposa del rei, Juana Enríquez, es va fer càrrec 
del govern del Principat amb el desastrós resultat de precipitar la 
ja anunciada guerra civil de deu anys (1462-1472). 

Joan II, decidit a recuperar l'autoritat real, es va armar i va buscar 
el suport del rei de França, qui li va prestar un exèrcit a canvi 
dels comtats del Rosselló i la Cerdanya. Per la seva banda la 
Diputació del General i els nobles armaven una tropa dirigida a 
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atacar la revolta dels remences. A Barcelona els dos bàndols, la 
Biga i la Busca, també van emprendre la lluita armada entre si. El 
bàndol reial estava compost per la Busca i pels camperols 
remences, i el bàndol de l'aristocràcia per la major part de la 
noblesa, el clergat i la Biga. El 1462 la Diputació va desposseir de 
la sobirania a Joan II i va lliurar el tron català al rei castellà 
Enrique IV, però aquest va renunciar a la corona a causa de les 
repetides victòries del rei Joan en els camps de batalla. Llavors 
l'oligarquia va oferir la corona al conestable Pere de Portugal, 
descendent de Jaume d'Urgell, que va morir, i després a Renat 
d'Anjou, duc de Provença (1466). Però el bàndol de la Diputació 
es va anar afeblint, mentre que Joan s'aliava amb Castella per 
mitjà del matrimoni del seu fill Ferran amb la infanta Isabel. El 
setge final a Barcelona va donar la victòria al bàndol reial 
mitjançant la Capitulació de Pedralbes (1472) i la tornada al 
sistema de pactisme polític entre el rei i l'oligarquia, anterior a la 
Capitulació de Vilafranca. Però els acords entre el rei i els nobles 
van deixar de costat la qüestió dels camperols remences, la qual 
cosa provocaria la continuació posterior del conflicte. 

Ferran II el Catòlic, la pacificació i la unió dinàstica amb 
Castella 

El matrimoni de Ferran II d'Aragó i d'Isabel I de Castella va 
produir la unió dinàstica de les dues corones, encara que Castella 
i la corona d'Aragó seguien existint i funcionant com a regnes 
independents, amb les seves lleis i institucions. Tècnicament, la 
monarquia establerta pels Reis Catòlics era de caràcter 
confederal: formada per uns estats autònoms entre si amb el 
nexe comú de la corona, amb pactes i constitucions que s’havien 
de jurar i complir per ambdues parts. Cal destacar que, malgrat el 
que s'ha dit i escrit per part de la historiografia espanyola, va ser 
gràcies a les armes catalanoaragoneses de Ferran que Isabel va 
poder accedir al tron castellà, en derrotar la seva neboda i 
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legítima aspirant a reina de Castella Juana, anomenada “la 
Beltraneja” pels partidaris d’Isabel, que la consideraven filla 
il·legítima del rei Enric IV, de qui deien que patia d’impotència 
sexual. L’opció de Juana hagués propiciat la unió de Castella i 
Portugal. 

La política de Ferran a Catalunya va portar a la pacificació i va 
posar les bases de la seva lenta recuperació durant els segles XVI 
i XVII, malgrat que el conflicte remença es va reobrir en 1486 
liderat per cabdills remences com Francesc de Verntallat i Pere 
Joan Sala. En aquesta ocasió la guerra va ser breu i es va aixafar la 
revolta, encara que el monarca va voler resoldre la qüestió per la 
via del pacte amb la Sentència Arbitral de Guadalupe (1486) on 
s'abolia la servitud (la remença) i desapareixien els mals usos, 
però es mantenia el règim feudal: pagament de rendes als 
senyors i manteniment dels seus dominis jurisdiccionals (dret de 
jutjar dins les seves demarcacions). Per regular les relacions entre 
camperols i senyors s'establia el contracte d’emfiteusi, que 
donava al senyor el domini eminent (propietat perpètua i 
capacitat de cobrar rendes) i al camperol el domini útil 
(possessió de la terra i els seus fruits) mentre durés el contracte. 
Aquest sistema apaivagà les tensions en el camp català fins al 
segle XIX, quan les revolucions liberals van canviar el sistema de 
tinença de les terres. 

La cultura baixmedieval a Catalunya 

La figura de Ramón Llull va ser la més destacada de les lletres 
catalanes durant el segle XIII, va escriure sobre les més variades 
temàtiques, des de filosofia, teologia, creació literària fins a 
matemàtiques, i va demostrar ja en aquells temps que la llengua 
catalana era apta per al cultiu i l’expressió de la més alta cultura. 
Podem considerar aquest segle com el de l'enlairament del català 
com a llengua plena en la comunicació de tot tipus d'escrits, 
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deixant cada vegada més de banda el llatí. A inicis del segle XIV 
es tradueixen al català diverses obres de tema científic, s'escriuen 
peces dramàtiques i abunden els textos sobre dret (Usatges i 
Llibre del Consolat del Mar). També s'escriuen el català les quatre 
grans cròniques medievals: la de Jaume I, la de Desclot, la de 
Muntaner i la de Pere el Cerimoniós. Durant el segle XV destaca 
el nucli valencià amb Ausiàs March, Jaume Roig, Roís de Corella i 
les novel·les de cavalleries com Tirant lo Blanc (de Joanot 
Martorell) i Curial e Güelfa (anònima). Ramon Sibiuda, que 
arribaria a ser rector de la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, 
influí amb la seva obra en llatí, de caire humanista, sobre 
pensadors posteriors com Pico della Mirandola, Pascal i 
Montaigne. La Cancelleria Reial va adoptar el paper, inconscient, 
de normalitzadora literària en ser la principal font emissora de 
documents escrits. Però, malgrat ser usat pel poble i per les elits, 
i estès per l'ús de la impremta, el català com a llengua de cultura 
es va ressentir de la prostració en què va quedar el Principat a 
causa de la crisi del segle XV. 

L'estil artístic representatiu de la Catalunya baixmedieval va ser 
el mateix que es va imposar a l'Europa occidental d'aquests anys: 
el gòtic. L'arquitectura gòtica catalana presenta característiques 
pròpies com l'austeritat de les formes, la menor obertura de 
finestrals i portals (no eren necessaris donada la lluminositat 
mediterrània) i l'horitzontalitat dels espais (menys elevació 
vertical que en el gòtic centreeuropeu). Destaquen com a obres 
més significatives els monestirs de Santes Creus, de Poblet i de 
Pedralbes, les catedrals de Tarragona, Lleida, Barcelona i Girona, 
i les basíliques de Santa Maria del Mar, Santa Maria del Pi, la 
Casa de la Ciutat, el Palau de la Llotja i el Palau de la Generalitat, 
aquestes darreres a Barcelona. L'escultura no va ser molt 
conreada per l'austeritat decorativa dels edificis gòtics, però són 
destacables nombrosos retaules de fusta, pedra i alabastre de 
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Ferrer Bassa, Lluís de Borrassà, Bernat Martorell, Lluís Dalmau i 
Jaume Huguet. 
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CATALUNYA I LA MONARQUIA HISPÀNICA 
(SEGLES XVI-XVII) 

 
 

Durant els segles XVI i XVII Catalunya va anar recuperant el pols 
econòmic i social de forma lenta i amb fluctuacions, però el país 
va passar de comandar un estat potent a ser una petita part d'un 
gran imperi, mantenint-se al marge dels alts i baixos de 
l'economia castellana. Les característiques bàsiques de la societat 
catalana no van canviar, si bé la població va créixer 
significativament, malgrat les oscil·lacions demogràfiques 
típiques de l'Antic Règim. Es mantenia la divisió en estaments 
amb una oligarquia formada per nobles, eclesiàstics i una alta 
burgesia, comercial i rendista, cada vegada més propera a la 
noblesa. Les jurisdiccions (funció d'impartir justícia) es repartien 
entre la reial (28% de les terres), l'eclesiàstica (25%) i la dels 
senyors (47%). En el camp, els treballs se centraven en la masia 
(casa amb terres), que es trobava aïllada dels nuclis de població; 
era una unitat indivisible, la transmissió de la qual s'efectuava a 
l’hereu (el més gran dels germans) o a la pubilla (la més gran de 
les germanes en absència d'home), la qual cosa garantia la 
continuïtat i prosperitat de la unitat econòmica. Els camperols de 
les masies podien ser propietaris alodials, però la majoria eren 
masovers (per contracte emfitèutic amb el senyor de les terres) i 
jornalers que vivien a sou dels propietaris i masovers. 

El bandolerisme també va ser una de les característiques de la 
societat catalana d'aquest període. Emparats per l'orografia 
agresta i els abundants boscos, bandes de saltejadors actuaven 
per lliure -o sota el suport de petits nobles empobrits allunyats 
de la Cort- actuaven en territoris fora de la jurisdicció reial. A 
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Catalunya existien dos bàndols: els nyerros i els cadells, i fins a 
nosaltres han arribat les llegendàries figures de Perot 
Rocaguinarda i Joan Sala “Serrallonga”, que van aconseguir molta 
popularitat en el seu temps. 

La decadència de les ciutats catalanes es va veure accentuada en 
quedar fora de l'òrbita del comerç amb Amèrica durant el segle 
XVI. Castella havia establert un monopoli centralitzat en el port 
de Sevilla, per on havia de passar tota mercaderia de camí o 
procedent del Nou Món. La falta de dinamisme comercial de 
Barcelona va accentuar la marginació que sofria tot el Principat 
en la carrera de les Índies fins que amb la batalla de Lepant (1571) 
es van obrir de nou les rutes del Mediterrani, especialment la de 
Gènova, al comerç català. S'exportava ferro de les forges 
pirinenques, cuirs, sabó de sosa, teixits, vidres i la plata que 
rebien, procedent d'Amèrica, els banquers genovesos per les 
operacions financeres amb els reis espanyols. Però aquestes 
activitats comptaven amb el contratemps dels pirates i dels 
corsaris. 

Les institucions de Catalunya a partir de la Unió dinàstica 

Amb Ferran i Isabel, els Reis Catòlics, el centre de gravetat de la 
política hispànica es va establir a Castella. L'antiga Corona 
catalanoaragonesa va passar a ser regida per un virrei i pel 
Consell Suprem d'Aragó, amb seu a Castella. El Consell tenia la 
missió inicial d'assessorar el rei en la política a desenvolupar a la 
Corona d'Aragó, però als pocs anys es va convertir en simple 
instrument per imposar la política real. El 1555 es va crear el 
Consell d'Itàlia, a partir de la segregació dels territoris italians 
que abans estaven representats pel Consell d'Aragó. El virrei, o 
lloctinent general, s'encarregava de l'administració reial a la 
Corona d'Aragó, de la Capitania General (exèrcit), de la Real 
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Audiència (justícia) i del manteniment de l'ordre públic, encara 
que el seu poder era limitat a causa de les lleis i constitucions 
pròpies del Principat. 

Les Corts mantenien la seva composició i funcions, però el fet de 
residir el rei fora de Catalunya va fer que es convoquessin molt 
poques vegades en aquests dos segles (XVI-XVII), acumulant-se 
gran quantitat de problemes i greuges que solucionar. Com la 
resta del país, la classe alta catalana va perdre molt de pes en 
aquesta època: era Castella qui portava la iniciativa política 
gràcies a la força que li donava l'or i la plata americans. La 
Diputació del General, ara ja coneguda com Generalitat, serà el 
principal òrgan polític executiu, enfortit per les rendes que 
administrava, superiors a qualsevol altra institució al Principat. A 
Barcelona, el paper hegemònic que jugava la Generalitat a nivell 
català l’exercia el Consell de Cent a nivell municipal. Aquest 
entramat polític i legal podia presentar-se com una defensa de 
les llibertats i privilegis del Principat, però en realitat amb prou 
feines representava més que els interessos dels grups privilegiats 
i beneficiats pel sistema establert. 

Els Reis Catòlics i els Àustries hispans (segles XV-XVII) 

Si la primera institució política unificada amb el matrimoni de 
Ferran II i Isabel I va ser la corona, i no la resta d'institucions de 
poder, el segon òrgan comú als dos regnes va ser el Tribunal de la 
Inquisició, vigent a Castella des de 1478 i a Aragó des de 1483. 
Aquest tribunal religiós estava controlat pel poder polític i tenia 
l'atribució de vetllar per l'ortodòxia de la fe i lluitar contra les 
heretgies. A la pràctica es va convertir en un arma de control 
ideològic i d'imposició del terror. Malgrat la contundent oposició 
a Catalunya, els reis van vetllar per la seva introducció, ja que 
reforçava el poder reial (la seva jurisdicció estava per sobre de les 
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lleis locals) i beneficiava les arques reals amb les seves penes de 
confiscació de béns. El seu efecte més immediat i conegut va ser 
l'expulsió dels jueus i dels conversos (jueus que s'havien convertit 
al catolicisme) el 1492 (any de la conquesta de Granada i del 
descobriment d'Amèrica). Pel seu elevat nombre, l'expulsió dels 
jueus va tenir efectes catastròfics a València i Catalunya a nivell 
econòmic i cultural, per la diversitat d'activitats que 
desenvolupaven, ja que eren molts els que es dedicaven a 
l'ensenyament, les professions liberals, les arts i l’administració 
pública. La Corona buscava quedar-se amb les seves pertinences i 
aconseguir la unificació social i cultural dels seus territoris per la 
via religiosa (ja que no existien altres nexes culturals que unissin 
els regnes hispans). Pot considerar-se el primer pas en l'intent de 
forjar una nació amb els diferents pobles peninsulars. 

La mort d'Isabel I va deixar el regne de Castella en mans de 
Ferran II durant uns anys, però en casar-se la filla de tots dos, 
Juana (la Boja), amb l'austríac Felip d'Habsburg (el Bell), la unió 
dinàstica va ser a punt de fracassar. Ferran es casà de nou, amb 
Germana de Foix, per tal d’engendrar un hereu i deixar Aragó 
fora de l’abast de la noblesa castellana, que el menystenia per vell 
i “catalanote”. Només les morts de Felip el Bell i del fill de Ferran 
i Germana van refer la situació: Ferran va reprendre la regència 
de Castella fins que el seu nét Carles (fill de Juana i de Felip) 
assumís en un sol cap l'autoritat de les dues corones. 

Amb Carles I (1516-1556) es va consolidar la unió. La seva 
herència comprenia Castella, Navarra (annexionada militarment 
el 1512), Canàries, Amèrica, la Corona d'Aragó (amb Sicília, 
Sardenya i Nàpols) i els territoris europeus dels Països Baixos, 
Flandes, el Franc Comtat i Àustria. A més el 1519 va heretar la 
corona fundada per Carlemany: el Sacre Imperi Romà Germànic 
d'Occident, per la qual cosa rebia a Europa el nom d'emperador 
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Carles V. Les relacions del monarca amb Catalunya, una petita 
porció dels seus enormes territoris, van ser bastant disteses: les 
Corts es van convocar en vuit ocasions i es van realitzar mútues 
concessions en donacions de diners al rei i en consolidació de 
privilegis per al país. Però Barcelona va quedar al marge dels 
pactes financers de Carles I amb els banquers i comerciants 
genovesos, que van portar avantatges per a aquesta ciutat 
italiana, màxima beneficiaria del comerç americà i tradicional 
competidora amb els mercaders catalans. Catalunya quedà 
durant gairebé tres segles fora de tot benefici sobre l’explotació 
d’Amèrica per voluntat expressa de la corona i de la cort 
castellana, que no es plantejaven la unió política com un pacte 
per al benefici mutu, sinó com una pura anexió territorial de 
l’estat més potent del Mediterrani a qui ara calia dominar, 
superar i sotmetre. 

El regnat de Felip II (1556-1598) va coincidir amb el moment 
àlgid d'esplendor de la monarquia hispana gràcies als tresors 
americans i als avançaments proporcionats pels banquers 
genoveses i flamencs. Davant el moviment protestant a Europa, 
el rei va concentrar esforços a defensar a ultrança la religió 
catòlica, multiplicant la repressió contra tot desviament religiós a 
través de la Inquisició. A més es va produir la castellanització de 
tota l'administració reial (justícia, funcionaris). A Catalunya els 
virreis van haver de lluitar contra la penetració dels hugonotes 
(protestants francesos) i contra la pirateria, que recolzada pels 
turcs era un mal endèmic per al comerç (la situació va millorar 
després de la batalla de Lepant). Per cauteritzar la frontera 
francesa es va prohibir als súbdits de la Corona d'Aragó que 
cursessin estudis a l'estranger i es va vigilar els immigrants 
francesos. A partir de 1580 s'endureix la política agressiva contra 
els territoris no castellans de la Corona hispana amb l'objectiu de 
sotmetre'ls i superar les seves lleis privatives: l'objectiu era fer de 
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tota Espanya una Castella submisa i obedient a la voluntat del 
monarca. Les friccions entre l'administració reial i la Generalitat 
catalana van ser constants en aquesta època. 

Amb Felip III (1598-1621) les coses no van millorar. Les 
necessitats econòmiques de la política imperial havien deixat 
exhausta Castella, font principal dels seus ingressos, les arribades 
de plata americana ja no eren tan constants. L'interès del rei a 
controlar de forma gairebé absoluta els seus estats es devia a la 
necessitat d'incrementar les càrregues fiscals per poder fer front 
a les enormes despeses que causava el domini del vast imperi. 
Les principals friccions entre Catalunya i Felip III van ser 
causades per la repressió del bandolerisme, que tenia com a 
efecte, sovint, la invasió de competències de les institucions 
catalanes per part del virrei. Durant aquest regnat es va produir 
l'expulsió dels moriscos (1609-1610), que va afectar greument 
València per tenir més d'una quarta part de la seva població 
formada per aquests musulmans conversos, però que a Catalunya 
només representava un 2% del total localitzat a les terres de 
l'Ebre. 

Amb el regnat de Felip IV (1621-1665) va arribar al punt màxim el 
declinar de les relacions de Catalunya amb la dinastia dels 
Habsburg a causa de la política del privat (primer ministre) 
comte-duc d'Olivares, qui va pretendre potenciar l'imperi 
hispànic. La lluita per l'hegemonia als Països Baixos va suposar la 
Guerra dels Trenta Anys, la qual, al costat d'altres iniciatives 
bèl·liques, va significar una enorme despesa econòmica que el 
privat va pretendre cobrir obligant tots els territoris peninsulars 
a una contribució contínua en homes i en diners (la Unió 
d'Armes). Encara que les lleis castellanes no podien limitar les 
contribucions exigides per la Corona, les catalanes sí podien fer-
ho, i encara més si a canvi el rei no oferia res. Les Corts catalanes 
es van reunir en 1626, presidides pel rei, i van acabar sense un 
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acord definitiu sobre els impostos que demandava el monarca. 
En 1632 es van reunir de nou indefinidament, però les classes 
dirigents catalanes es van oposar en tot moment a les 
pretensions reials. En 1635 es va iniciar una guerra amb França i 
el comte-duc va veure l'ocasió per implicar a Catalunya en la 
lluita: va desfermar les hostilitats per la frontera 
catalanofrancesa; després de les primeres batalles Catalunya va 
quedar ocupada en 1639 per un exèrcit espanyol de 10.000 homes, 
la qual cosa provocà en pocs mesos una guerra contra el rei 
d'Espanya. 

La Guerra de Secessió o dels Segadors (1640-1659) 

La presència dels soldats espanyols era molt incòmoda per als 
camperols, que, per llei, tenien l'obligació d'allotjar-los i 
alimentar-los. Els xocs eren constants, la situació es perllongava 
des de feia cinc anys i la crisi econòmica dels forçats hostalers era 
molt aguda. L'abril de 1640 es va desencadenar el drama a Santa 
Coloma de Farners, quan els seus habitants es van negar per més 
temps a donar recer als soldats. El virrei va enviar a la població 
un agutzil perquè restablís la situació, però aquest va ser mort en 
un aldarull. Els soldats van incrementar la tensió lliurant-se al 
saqueig d'alguns pobles i masies, la qual cosa va originar una 
revolta popular dels camperols contra els soldats. La rebel·lió es 
va estendre pel l’Empordà, la Selva, el Vallès, Osona, el Ripollès i, 
finalment, Barcelona, on el diputat Tamarit, que s'havia oposat 
als allotjaments, va ser alliberat del presidi per la plebs. A la 
capital el furor dels segadors es va dirigir contra els funcionaris 
de la Real Audiència de Justícia i contra el virrei, el català comte 
de Santa Coloma, que va ser mort en la seva fugida. Aquesta 
revolta coneguda com el Còrpus de Sang no tenia caràcter 
patriòtic ni anticastellà en els seus inicis, era una revolta social 
en protesta per la situació de misèria que es vivia en el camp i 
contra aquells qui, es creia, eren responsables d'ella (rics i 
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“traïdors”). No va ser única la revolta catalana en aquests anys, es 
van produir, per altres causes, rebel·lions a Andalusia, a Aragó i a 
Portugal (aquesta última va ser aprofitada par a separar-se 
definitivament de Castella). 

Amb Pau Claris al capdavant de la Generalitat, la revolta popular 
es va transformar en política i contraria al domini castellà, és a 
dir, en una guerra de secessió. Davant la reacció de la Corona, la 
Generalitat va intentar liderar una república independent, però 
després buscà el suport francès i oferí la corona comtal de 
Barcelona al rei francès Lluís XIII. Va poder frenar a les tropes 
castellanes en la batalla de Montjuïc (1641) i el Principat va 
quedar dividit en dues àrees. Però l’ajut francès no va anar millor 
que el domini castellà: els camperols havien de seguir allotjant 
les tropes, ara franceses, i en tot moment van tractar els catalans 
com a un poble colonitzat. El canvi de rumb polític a Castella va 
donar un tomb a la situació: Felip IV va cessar el bel·licós comte-
duc i va aprofitar les revoltes antifranceses per recuperar 
l'obediència del Principat, que es va restablir el 1652 amb la jura, 
per part del rei, de les Constitucions i Privilegis de Catalunya, 
amb això es tornava a l'estatus anterior a la guerra. Però la Pau 
dels Pirineus (1659), que posava fi al conflicte entre el rei 
espanyol i el francès, se saldava amb la pèrdua del Rosselló, el 
Vallespir, el Capcir, el Conflent i part de la Cerdanya. La frontera 
entre els dos estats la marcaria l'eix pirinenc. Per a la monarquia 
espanyola, la política d’Olivares significà la pèrdua definitiva dels 
Països Baixos i un deute que arrossegaria durant dècades. 

L'ocàs dels Àustries. L'època de Carles II 

La guerra separatista havia afectat no només Catalunya, com ha 
quedat dit, per això, per no forçar la delicada xarxa que mantenia 
units els regnes hispans (ara ja sense Portugal), era necessari 
respectar el règim de furs i constitucions específiques de cada 
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territori que mantenia relativament la pau social i evitava les 
tendències centrífugues de la noblesa i de la burgesia, en el cas 
català. Carles II (1665-1700) va mantenir una passivitat, 
respectuosa amb el sistema federal espanyol, que no va poder 
evitar noves revoltes socials com la dels Barretines (1687-89) en 
una nova guerra amb França (de nou els allotjaments i els 
impostos de guerra extraordinaris). Aquesta vegada la 
Generalitat, el Consell de Cent, l'alta noblesa i la burgesia (que 
veien amenaçats els seus privilegis) van recolzar el virrei per 
reprimir la revolta. 

La mort del rei Carles sense descendència va obrir un període de 
crisi a Espanya i a Europa, en què participaria Catalunya de nou 
en primera línia. El seu resultat va produir la pèrdua total de les 
institucions catalanes i la inclusió del Principat dins la 
monarquia en qualitat de simple província. 

La cultura renaixentista i barroca a Catalunya 

En el període que abasta els segles XVI i XVII la llengua catalana 
va sofrir una important regressió, malgrat ser utilitzada en 
exclusiva a nivell popular i sent usada encara com a llengua 
oficial per les institucions. Així i tot, les classes cultes i 
l'aristocràcia s'aniran castellanitzant progressivament en no 
existir una cort pròpia estable, i dependre l'alta política d’allò que 
arribava de Castella, evidentment en castellà. La literatura 
catalana, amb edicions escasses i reduïdes, no pot competir amb 
la castellana, que viu una època esplendorosa (el Segle d'Or). 
Catalunya viu a la perifèria de l'imperi castellà i qualsevol 
possibilitat d'ascens social passa per la cort hispana i, 
naturalment, pel domini del seu idioma. El català deixa de ser 
llengua de prestigi i d'alta cultura, però segueix sent una potent 
eina de transmissió oral amb nadales, goigs, romanços, 
caramelles i altres cançons i versos populars. 
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L'art del XVI encara coneix obres gòtiques, i algunes 
renaixentistes (retaule major de Poblet), però no moltes. El segle 
XVII contempla el sorgiment de l'estil barroc, un art 
sobrecarregat de decoració i de teatralitat, que en molts casos va 
sorgir com a reacció a les idees estètiques del protestantisme 
(Església de Betlem, Barcelona). A Catalunya el barroc es va 
desenvolupar sobretot al segle XVIII, era l'estil preferit dels 
primers borbons i de l'Església. 
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FI DEL MODEL FEDERAL. LA CENTRALITZACIÓ 
DELS BORBONS 

 

 

Fins i tot abans de la mort de Carles II, Espanya centrava 
l’atenció dels principals països europeus. En funció del resultat 
de la lluita per la successió, l'Imperi hispànic podria ser 
desmembrat en benefici de les principals potències. La dinàmica 
interna va dividir la Corona entre partidaris d'un i un altre 
pretendent, concretament entre els favorables a Felip d'Anjou, 
nét de Lluís XIV de França, i de Carles d'Habsburg, fill de 
l'emperador austríac. Va haver-hi un tercer aspirant, Josep Ferran 
de Baviera, que va morir abans que el mateix Carles II. En el seu 
llit de mort, el rei va nomenar Felip com a hereu seu i als pocs 
mesos (1701) el d'Anjou va entrar a Madrid per fer-se coronar, 
però Anglaterra, Holanda, Portugal i l'Imperi austríac van crear 
la Gran Aliança de La Haia per oposar-se, ja que veien el perill 
d'una futura unió d'Espanya amb França. 

La Guerra de Successió (1702-1714) 

Inicialment plantejada com una guerra exterior, de la Gran 
Aliança contra Felip V i França, va créixer en intensitat quan 
l'emperador austríac va proclamar rei de la Corona espanyola el 
seu fill, l'arxiduc Carles. Les Corts catalanes reunides pel nou –i 
discutit- rei francès van estar presidides per l'acord i pel 
reconeixement real de totes les llibertats polítiques tradicionals. 
Per diferents motius no del tot clars (va poder ser la tradició 
centralista francesa, l'acció d'agents de la Gran Aliança o 
l'oportunisme d'ingressar en el bàndol més fort a priori?) les 
relacions entre Catalunya i el rei es van trencar i els països de la 
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Corona d'Aragó van passar a les files de la coalició antifelipista. 
La participació catalana es va oficialitzar en el pacte de Gènova 
de 1705 entre Anglaterra i Catalunya, per la qual els anglesos es 
comprometien a l'auxili militar del Principat. Aquest any entrava 
a Barcelona l'arxiduc Carles, que era nomenat rei de la 
Monarquia hispànica i jurava, com havia fet Felip, respectar les 
constitucions de Catalunya davant les Corts. 

València i Aragó van caure sota domini castellanofrancés després 
de la batalla d'Almansa (1707), moment en què sembla declinar la 
supremacia angloaustriaca, i que el rei Borbó aprofità per 
desmantellar les seves institucions d'autogovern. El 1708 cauen 
Lleida i Tortosa, i el 1711 Girona. La situació varia amb la mort de 
l'emperador austríac, que deixa com a successor a l'arxiduc 
Carles. Aquest nou escenari fa que Anglaterra es replantegi el 
suport a Carles com a rei d’Espanya, perquè no interessava que 
un sol monarca tingués tant poder, així que van proposar a 
França el Tractat de Utrecht (1713) pel qual els borbons es 
comprometien a no unir les corones francesa i hispana, i els 
anglesos es reservaven la sobirania del Penyal de Gibraltar i l'illa 
de Menorca. Pacificada Europa, la resistència a Felip V es va 
reduir a Catalunya, les ciutats de la qual van anar caient 
gradualment. Barcelona es va lliurar a les tropes borbòniques el 
dia 11 de setembre de 1714 després d'un duríssim setge. El càstig 
immediat fou l'afusellament dels resistents, però a un altre nivell 
va tenir dimensions inusitades: la fi de l'entramat juridicopolític 
català, igual que havia passat amb Aragó i València. Ja en època 
contemporània, es va decidir fer de l'11 de setembre el Dia 
Nacional de Catalunya, amb el clar objectiu de mantenir viu el 
record de la data en què el país va perdre les seves institucions 
d'autogovern. 
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Resistència en el baluard barceloní de Sant Pere. 11 de setembre de 1714 

Reorganització política i absolutisme centralista 

Les nombroses forces de Felip V que es van establir a Catalunya 
tenien l'objectiu d'ocupar, reprimir i controlar el país (es va 
prohibir, entre altres coses, la possessió d'armes). Un dels seus 
primers treballs va ser dirigir la construcció de la Ciutadella, 
recinte fortificat pensat per vigilar i castigar la ciutat amb els 
seus canons en cas de revolta. Per construir la Ciutadella va ser 
necessari derrocar bona part del popular barri de la Ribera. A 
través del Decret de Nova Planta (1716) es va confirmar l'abolició 
de les Corts, la Generalitat i el Consell de Cent. També s'establia 
la centralització de tot poder polític, la clausura de les 
universitats catalanes (i l'erecció de la de Cervera), la 
castellanització i l'absolutisme monàrquic (Felip seguia la 
tendència del seu avi Luís XIV a França). D'aquesta forma els 
territoris hispànics (excepte Portugal) quedaven unificats sota el 
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patró castellà, es creava d'aquesta forma el Regne d'Espanya, fent 
desaparèixer en ell les corones que integraven abans la 
Monarquia Hispànica. L'únic parlament que va perviure van ser 
les dòcils Corts castellanes. 

La nova estructura política, plantejada sobre territori conquerit, 
estava dominada per un Capità General nomenat pel rei, màxima 
figura militar, política i jurídica, i representant de l'absolutisme 
reial al territori. La Real Audiència era l'òrgan judicial i alhora 
consultiu del Capità General en algunes qüestions. Encara que 
s'imposarien a poc a poc les lleis de Castella, es va mantenir el 
Dret Civil català per als plets particulars. El nou òrgan econòmic 
i fiscal va ser la Superintendència, encarregada dels tributs per 
mantenir el vast dispositiu administratiu i militar destinat a 
dominar el país. El principal impost era nou, el cadastre, que 
gravava els béns immobles, les rendes personals (menys les de 
nobles i eclesiàstics) i les procedents del treball. L'ordenació 
territorial nova es va basar en dotze corregimientos, que 
administraven la justícia i regulaven el poder municipal, els 
corregidors del qual acostumaven a ser militars castellans. 

Tot aquest entramat de poder desenvolupava les seves funcions 
en llengua castellana, per la qual cosa es feia imprescindible, per 
ocupar càrrecs i per dirigir-se a les institucions, el domini 
d'aquesta llengua, això seria inicialment assumit, com a signe de 
distinció, per les classes altes. La castellanització no era qüestió 
de comoditat general, sinó de premeditació per part de 
l'autoritat, com ho demostren les instruccions donades pel 
govern de Felip V als corregidors de Catalunya (1717): 

“Pondrá el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, a 
cuyo fin dará las providencias más templadas y disimuladas para 
que se consiga el efecto, sin que se note el cuidado” 
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La classe dirigent del Principat va quedar formada, al voltant 
del Capità General, per gran nombre de castellans arribats per 
ocupar els principals càrrecs, però també per catalans que havien 
donat suport a Felip V, els anomenats “botiflers”. No van faltar 
els conflictes que pretenien la tornada al sistema anterior, o la 
denúncia de la corrupció, o contra els abusos de poder i les 
arbitrarietats d'unes autoritats arrogants en terra conquerida. 
Però no va ser fins al regnat de Carles III quan es van prendre 
algunes mesures per reduir la corrupció i els abusos a nivell 
municipal. Durant aquest regnat es va produir a Barcelona el 
motí de les Quintes (1773), contra el nou sistema de reclutament 
obligatori imposat des de Madrid, que fou ràpidament reprimit. 

La reactivació econòmica del segle XVIII 

A nivell demogràfic el segle XVIII va ser de gran creixement, 
mantenint la tendència iniciada al segle anterior. Segons el Cens 
de Floridablanca (1787) la població catalana arribava als 900.000 
habitants. L'equilibri demogràfic peninsular s'inclinava cap a la 
perifèria i s'establien les bases del dinamisme econòmic 
característic de Catalunya durant els dos segles següents. El 
descens de la mortalitat cal trobar-ho en la menor virulència de 
les epidèmies (desaparició de la pesta), en l'augment de la 
natalitat, fruit del descens de l'edat de nupcialitat, i en l'expansió 
de les activitats agràries, manufactureres i comercials. La major 
densitat de població es donava a les zones costaneres, 
principalment a la ciutat de Barcelona, que eren focus d'atracció 
per a jornalers que havien deixat el camp a causa dels salaris 
baixos i a l’estacionalitat de les seves activitats. Aquest grup 
d'obrers i artesans seria cada vegada més nombrós a les 
principals ciutats catalanes. 

L'articulació del mercat interior regional es va produir gràcies a 
l'especialització agrícola, que va començar a produir cultius 
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destinats totalment a la comercialització com el vi, l'oli i la fusta. 
L'augment consegüent de les rendes al camp va fer augmentar la 
demanda de productes artesanals urbans. Respecte a la resta del 
regne, Catalunya exportava vins, aiguardents, fruita seca, paper, 
teixits estampats de cotó, barrets, etc., i importava blat i altres 
aliments. Pel que fa a Europa seguia la importació de blat sicilià, 
producte molt deficitari a Catalunya, perquè les millors terres 
s'anaven dedicant en exclusiva a la vinya. Amb l'Atlàntic nord 
(Lisboa, Amsterdam, Londres) el comerç era d’aiguardent a canvi 
de teixits, pesca salada i espècies. Però el pas més important del 
comerç català del segle XVIII va ser l'entrada dels mercaders del 
Principat en el comerç amb Amèrica, que abans els havia estat 
vetat. Inicialment els productes viatjaven dels ports catalans al 
de Cadis, centre del comerç americà en aquest segle, però a 
partir de 1778 la monarquia va liberalitzar el comerç colonial, 
amb la qual cosa molts ports, entre ells els de Barcelona i Mataró, 
van poder enviar productes directament a Amèrica, i rebre'ls. 
Aquest fet va suposar un estímul enorme per als mercaders, 
artesans i agricultors, que van aprofitar el gran mercat americà 
per vendre els seus productes i fer negocis d'importació (cacau, 
cafè, sucre, cotó, tints, cuirs). 

La forma bàsica de l'empresa mercantil era la “companyia”, de 
capital social modest, habitualment de llaços familiars i de 
durada limitada però prorrogable. Algunes eren de dimensions 
majors i van tenir molta importància en l'estímul dels tallers 
tèxtils catalans, perquè els teixits eren un dels seus principals 
productes. Un altre sistema mercantil era la “barca”, en la qual 
els beneficis del viatge eren repartits a parts iguals entre els 
inversors del capital i els encarregats del viatge: patró i mariners. 

A Barcelona, la gran activitat comercial i artesanal va situar la 
burgesia mercantil com a principal grup social, que va buscar 
crear associacions de protecció dels seus interessos com la Real 
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Companyia de Barcelona (1756), els Cossos del Comerç (1763) el 
Consolat i la Junta Particular de Comerç (1758), institució 
aquesta última que tindria una importància transcendental en la 
formació de l'estructura educativa que servís per a la formació de 
tècnics necessaris en les arts i en la futura indústria. Però la 
burgesia no pretenia discutir les institucions absolutistes, més 
aviat el que buscaven els seus membres era accedir a l'estament 
nobiliari per mitjà d'un títol expedit pel rei, que molts no 
dubtarien a comprar. 

Les manufactures van experimentar, amb l'augment de la 
demanda, un creixement espectacular, però algunes, cenyides a 
la rígida disciplina gremial (que controlava tots els aspectes de la 
producció i venda), van quedar endarrerides. És el cas de les 
indústries de la seda, de la llana, del paper, del ferro (forges) i de 
la construcció naval, que van viure moments d'esplendor gràcies 
al mercat colonial, però que en no renovar-se entrarien en crisi 
irreversible durant el segle següent. En canvi el sector cotoner, 
lliure de la regulació gremial, va poder créixer amb els nous 
sistemes de producció copiats d'Anglaterra, i va forjar una nova 
classe social: la burgesia industrial. La primera manufactura 
d’indianes (teixits estampats de cotó) va aparèixer a Barcelona en 
1737 i quaranta anys després ja hi havia 71 fàbriques i 6.500 
treballadors, que es beneficiaven del mercat interior espanyol i 
de l'americà. El procés de filat va ser millorat a Catalunya a la fi 
de segle amb la “berguedana”, màquina dissenyada pel fuster de 
Berga Ramon Farguell, que millorava el rendiment de la 
inventada per Hargreaves a Anglaterra. Les dificultats de la 
comercialització exterior causades per les guerres que va 
comportar la Revolució Francesa refrenaren durant un temps el 
procés industrialitzador, i els fabricants van reorientar la seva 
producció vers el mercat interior. Aquesta estratègia va enfortir 
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al sector cotoner, que es va convertir en el nucli bàsic de la 
naixent indústria. 

Castellanització i cultura durant el segle XVIII 

El Decret de Nova Planta va suposar la imposició a Catalunya de 
la llengua castellana com a oficial en l'àmbit polític, jurídic i 
cultural. En l'ensenyament primari la seva aplicació va ser 
irregular, com irregular era l'escolarització. Solament una petita 
part de la població coneixia aquesta llengua i l'analfabetisme 
superava el 90%. Als comerciants se'ls va obligar a portar la seva 
comptabilitat en la llengua imposada i el 1799, durant uns anys, 
es va prohibir el teatre en català. 

La supressió de les universitats i la creació de la de Cervera 
portaven el mateix camí: contribuir a la castellanització dels 
sectors culturals del país. Encara que un dels seus cancellers 
(rectors), Josep Finestres, considerava de mal gust “borbonejar”, i 
no usava el castellà més que per imperatiu legal. La majoria de 
textos literaris del país s'escrivien en aquesta llengua, encara que 
la producció literària popular se seguia fent en llengua pròpia. 
Malgrat tot, el segle XVIII representa per a Catalunya l'inici d'un 
lent despertar sota la influència de les idees il·lustrades que 
arribaven d'Europa. Els nuclis il·lustrats espanyols, embeguts de 
criticisme científic i de teories sobre la naturalesa, l'home i la 
societat tindran certa influència en el regnat de Carles III. 
Destaca el treball historiogràfic fet per Antoni de Capmany, 
Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la 
antigua ciudad de Barcelona (1779). 

Els estudis sobre ciències i lletres van ser promoguts per 
l'Acadèmia de Bones Lletres, l'Acadèmia de Ciències Naturals i 
Arts, l'Acadèmia de Medicina, l'Acadèmia de Jurisprudència i 
Legislació i la Junta de Comerç, totes elles establertes a 
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Barcelona, autoritzades per la monarquia, però confiades a les 
seves pròpies possibilitats financeres. Com ha quedat dit, l'última 
d'aquestes institucions es va fer càrrec de la formació científica i 
tècnica que necessitaven els especialistes en diferents rams de les 
arts i de la indústria. Va funcionar com a universitat i escola 
industrial paral·lela, pal·liant  la manca d'aquest tipus d'estudis 
que havia suposat el tancament de la universitat barcelonina, i 
donant l'oportunitat de transmetre coneixements als principals 
cervells del país. 

Quant a l'art, el segle XVIII 
transita de l'estil barroc al 
neoclàssic, amb obres 
arquitectòniques destacades 
com el Palau de la Virreina, el 
Palau Moja i la Llotja de Comerç. 

 

 

 

 

Antoni de Capmany i de Montpalau 
(1742-1812). 
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CATALUNYA ENTRE LA REACCIÓ ABSOLUTISTA 
I EL LIBERALISME 

 

 

A la fi del segle XVIII el món occidental passa per una etapa de 
grans convulsions polítiques, socials i econòmiques que 
canviaran la faç de les relacions humanes, i que coneixem com la 
crisi de l'Antic Règim. A Catalunya aquestes sacsejades es van 
viure de primera mà amb l'impacte de la Revolució Francesa i 
amb les invasions napoleòniques que van desembocar en la 
Guerra del Francès (1808-1814), inici de la fi de l'absolutisme a 
Espanya. Les idees liberals, arribades al país procedents de 
França i Anglaterra, principalment, animaran a fer-se amb el 
poder a una burgesia encara poc desenvolupada (menys a 
Espanya que a Catalunya), que haurà de tenir-se-les no només 
amb els defensors de l'absolutisme, sinó amb alguns sectors de la 
classe baixa influïts per les idees republicanes i democràtiques, 
també importades d'Europa, però que mantenien al país una 
certa tradició històrica, com hem anat veient. 

La Revolució Francesa a Catalunya 

L'explosió que va viure França a partir de juliol de 1789 va ser 
precedida a Barcelona pels coneguts com “rebomboris del pa”, 
causats per l'augment del preu del pa amb motiu de les males 
collites, i per l'atur a la ciutat. Però a Barcelona no existia encara 
una burgesia preparada per aprofitar l'ocasió per fer-se amb el 
poder. En els mesos següents serien nombrosos els immigrants 
francesos, de diferents classes socials, arribats fugint dels xivarris. 
El govern de Floridablanca i la Inquisició van posar tots els 
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mitjans possibles per evitar el contagi revolucionari (tancament 
de fronteres). Per la seva banda, les autoritats revolucionàries 
franceses van procurar introduir al Principat tota classe de 
propaganda per difondre la causa de la Revolució en un mitjà 
que creien favorable. 

Nombrosos cercles intel·lectuals seguien amb simpatia el 
desenvolupament dels fets a França, però la major part de la 
població els rebia amb hostilitat a causa dels mals que rebia la 
monarquia tradicional i de la religió. Després de l'execució de 
Lluís XVI i de la seva família, el rei espanyol Carles IV va decidir 
declarar la guerra a la França revolucionària, com l'havien fet 
Àustria, Prússia i Anglaterra. L'exèrcit espanyol va ocupar el 
Rosselló i els catalans van somiar amb la seva reincorporació al 
Principat, però la ineptitud dels militars espanyols i el contraatac 
francès van fer recular les tropes hispanes més enllà de la ratlla 
dels Pirineus (1794), desarborant les institucions monàrquiques 
de Catalunya (molts alts càrrecs i funcionaris van fugir). Van ser 
les classes populars catalanes que van organitzar la resistència en 
forma de guerrilles a través de les milícies no professionals, els 
miquelets i els sometents. El 1795 els francesos van deixar la 
Cerdanya i l’Empordà, i van signar amb Espanya la Pau de 
Basilea. Durant aquesta guerra els francesos havien ofert a 
Catalunya l'annexió o la formació d'una república aliada a 
França. Oferiments similars es van produir en la posterior guerra 
entre francesos i espanyols. 

Pel Tractat de Sant Ildefons (1796) Espanya es va situar com a 
satèl·lit de la política exterior francesa i contra Anglaterra, l'única 
potència que seguia en guerra amb el país gal. El conflicte 
angloespañol es va perllongar fins a 1808 i els seus resultats van 
ser pèssims per a Espanya i, especialment, per la industriosa 
Catalunya, per la retracció del comerç amb les colònies 
americanes després de la derrota hispanofrancesa en la batalla 
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naval de Trafalgar (1805). Moltes de les noves fàbriques van 
tancar, es van enfonsar els preus del vi i de l’aiguardent, i va 
créixer l'atur a les ciutats. 

La Guerra del Francès (1808-1814) 

La historiografia espanyola coneix com a Guerra de la 
Independència l'ocasionada per la invasió de les tropes 
napoleòniques al segle XIX; la historiografia catalana denomina a 
aquesta lluita Guerra del Francès en tractar-se d'una invasió 
francesa que no alterava l'estat de dependència de Catalunya 
respecte els seus veïns més poderosos. Anglaterra va ser la 
principal aglutinadora de la resistència contra els impulsos 
imperialistes de Napoleó. Però Espanya va ser portada pel seu 
primer ministre Manuel Godoy a l'aliança amb França en el 
Tractat de Fontainebleau (1807) per aconseguir l'ocupació i 
annexió d'una part de Portugal (aliat d'Anglaterra). Per portar a 
efecte aquest projecte, el govern espanyol va permetre l'entrada 
d'un exèrcit francès per Catalunya que va prendre les posicions 
defensives espanyoles sense que cap autoritat l'hi ho impedís. 
Només la reacció popular va treure als mandataris de 
l'encantament que patien davant el desplegament de poder 
francès. El motí d'Aranjuez (març de 1808) va ser la causa de la 
caiguda de Godoy i de l'abdicació de Carles IV en el seu fill, el 
príncep Ferran. Després tots dos cedirien legalment la corona 
d'Espanya a Napoleó en el Pacte de Baiona, i aquest va situar al 
seu germà Josep Bonaparte com a nou rei espanyol. 

Al mateix temps el furor popular contra l'ocupació francesa 
augmentava i es van organitzar per tot el país juntes de 
resistència dirigides generalment per nobles i clergues, però amb 
presència i concessions als elements populars (reunits en els 
sometents), perquè, mig desfet l’exèrcit reial, el poble era 
imprescindible per a la lluita. L'arrel social d'aquesta guerra 
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quedà reflectida en l'oposició dels camperols a pagar els drets 
senyorials mentre va durar. A Catalunya la batalla del Bruc va 
encendre els ànims de resistència i, després d'un inici dispers, es 
va formar la Junta Superior de Catalunya, que actuava com a 
govern autònom en nom de Ferran VII, i estava representada per 
un delegat en la Junta Suprema Central d'Aranjuez. 

En els seus inicis el sistema de guerrilles va ser l'utilitzat per les 
partides espanyoles contra l'exèrcit francès, que es concentrava 
en zones sota el seu domini com Barcelona, però que va haver de 
lluitar acarnissadament per prendre algunes places com Girona 
(després d'any i mitjà de setge). En tots els casos l'ocupació 
francesa anava seguida d'una violència extrema contra la 
població civil, cosa que enfurismava encara més la resistència i 
facilitava el pas d'homes a les files dels escamots guerrillers. 

Com en la resta del regne, els 
afrancesats catalans van 
reconèixer la legitimitat de Josep 
I. Aquests eren intel·lectuals 
il·lustrats que pensaven 
sincerament que la intervenció 
francesa reconduiria el sistema 
polític cap a una major eficiència i 
propiciaria la modernització 
econòmica, social i cultural. Uns 
altres eren afrancesats per 
conveniència, calculant que la 

seva col·laboració amb l'invasor 
podia produir-los beneficis. En tot 
cas, en retirar-se els francesos un 
bon nombre de catalans va haver 
d'exiliar-se. A Catalunya la política dels militars francesos va ser, 
en principi, d'acostament i conciliació, arribant a establir-se el 

Exemplar del Diari de Barcelona de 
1810 en edició bilingüe, catalana i 

francesa. 
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català com a idioma cooficial amb el francès, però el curs de la 
guerra va tirar per terra l'intent pactista i es va tractar amb més 
rigor els indígenes. El 1812 Napoleó, en contra del parer del seu 
germà José, va annexionar el Principat a França, dividint-lo en 
quatre departaments, segons el model francès. Només el final de 
la guerra contrari a França va evitar aquest nou intent francès 
d’esqueixar la Catalunya peninsular de la Corona Hispànica. 

La influència dels liberals espanyols en la Junta Central Suprema 
va fer que es convoquessin unes Corts constituents a Cadis (1812), 
el resultat de les quals va ser l'elaboració d'una Carta Magna de la 
qual es deduïa el final de l'Antic Règim a Espanya. Aquesta era 
una altra de les concessions de les forces absolutistes per 
implicar al poble en la lluita d'alliberament, però aquestes forces 
tenien altres projectes per al país, un cop expulsades les tropes 
franceses més enllà dels Pirineus. A les Corts de Cadis dos 
catalans van lluir en cada bàndol: Antoni de Capmany entre els 
liberals moderats i Llàtzer de Dou -primer president de la 
cambra- entre els tradicionalistes. 

L'ambició de Napoleó l’havia portat a mesurar malament els 
passos donats en la conquesta de tota Europa. La desfeta de 
Rússia i els nombrosos aixecaments antifrancesos per tot el 
continent van demanar la retirada progressiva de més i més 
tropes d'Espanya, la qual cosa facilitava l'acció de la guerrilla i de 
les tropes angleses que havien arribat per reforçar les accions 
militars espanyoles. Finalment l'exèrcit francès abandonava 
Catalunya al maig de 1814. 

La tornada a l'absolutisme (1814-1833) 

De retorn a Espanya per terres catalanes, Ferran VII el “Desitjat” 
no va donar mostres de voler governar sota la Constitució de 1812 
i ja a València es va manifestar favorable a restablir la monarquia 
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absoluta, amb el suport d'uns quants generals partidaris de 
l’antic règim. Alguns diputats de Cadis també van sostenir 
aquesta posició en el “Manifest dels Perses”. Fins i tot va quedar 
restablerta la Inquisició. Molts liberals i afrancesats es van veure 
empesos a l'exili o a la presó. 

A Catalunya la guerra va suposar la ruïna de molts camperols, 
que van haver de malvendre les seves terres, i a les ciutats 
l'activitat fabril estava aturada. La Hisenda patia la falta 
d'arribades d'or i plata d'Amèrica, d’on les colònies van iniciar el 
procés d'independència. Els nobles i l'Església es negaven a 
tributar impostos com els plebeus, perquè aquest era el seu 
principal privilegi. Els liberals –intel·lectuals, burgesos i alguns 
militars- provaven per la via del pronunciament que fes complir 
la Constitució, però sense èxit en principi (el complot del general 
Lacy a Barcelona va fracassar i li va costar la vida). 

Però finalment un pronunciament del coronel Rafael del Riego va 
triomfar a Cadis i es va estendre per altres ciutats, de manera que 
Ferran VII va haver de jurar la Constitució de 1812. El govern 
liberal va prendre algunes mesures per reactivar l'economia i va 
gravar amb impostos l'Església, la noblesa i als altres propietaris. 
Aviat es van formar partides reialistes que van tenir molt pes a 
Catalunya: es va crear una Regència a la Seu d'Urgell amb 
l'objecte d'alliberar el monarca de la coacció dels liberals. Per 
evitar que la revolució liberal s'estengués a altres països, com ja 
havia passat amb Portugal, Nàpols i Piemont, les potències 
absolutistes d'Europa van decidir intervenir a Espanya, i un 
exèrcit francès va entrar per Navarra per restablir el poder total 
al rei: els Cent mil fills de Sant Luís. Barcelona va ser l'últim 
reducte constitucionalista a caure en mans dels absolutistes, 
posant fi al Trienni Liberal (1820-1823). 
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La reacció va ser duríssima amb els liberals, a qui es va perseguir, 
deportar i executar. Es va depurar l'Administració de qualsevol 
persona sospitosa de liberalisme. Es van retornar a l'Església les 
propietats expropiades i només es va mantenir la suspensió de la 
Inquisició. Durant aquesta última època del regnat, coneguda 
com a Dècada Ominosa (1823-1833), a Catalunya tingué lloc la 
insurrecció dels Malcontents, reialistes que s'aixecaven contra el 
rei en considerar que havia estat molt condescendent amb els 
liberals, i que propugnava entronitzar al seu germà Carles, 
ideològicament més absolutista que el propi rei. Aquesta disputa 
dinàstica va arribar al seu apogeu quan Ferran VII va fer publicar 
la Pragmàtica Sanció, que anul·lava la Llei Sàlica i permetia les 
dones rebre la corona. Això allunyava definitivament del tron al 
germà Carles i deixava el pas lliure a la filla de Ferran, la infanta 
Isabel. Espanya va quedar dividida per aquest acte: els 
absolutistes donarien suport a Carles Maria Isidre, en canvi la 
mare d'Isabel, María Cristina, va haver de buscar en els liberals el 
suport suficient per aconseguir que Isabel un dia arribés a regnar. 
La mort del rei Ferran va significar l'inici de la Primera Guerra 
Carlina, que es perllongaria durant set anys i marcaria la resta del 
segle. 
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LES DIFICULTATS DE L'ESTAT LIBERAL 
AL SEGLE XIX 

 

 

Entre 1833 i 1874 a l’Europa occidental es va implantant 
progressivament el liberalisme polític, caracteritzat per les 
constitucions, el parlamentarisme i el pluralisme de partits. 
Alhora, els antics poders, Església, noblesa i monarquia, van 
deixant el seu predomini en benefici de la burgesia i de la 
influència cada vegada més gran del proletariat industrial. A 
Espanya, com estem veient, la transició al liberalisme és 
traumàtica i es produeix oscil·lant entre pronunciaments 
revolucionaris i reaccionaris. A Catalunya el sector rural serà 
majoritàriament carlí, però a les ciutats el liberalisme es farà fort, 
i a la fi del període 1868-1874 el republicanisme federal serà la 
ideologia predominant entre les masses treballadores i la petita 
burgesia. 

La Primera Guerra Carlina (1833-1840) i la revolució liberal 

Carles Maria Isidre va ser proclamat rei d'Espanya en algunes 
zones del país, principalment al País Basc, Navarra i parts 
d'Aragó, València i Catalunya, a la resta del país es van imposar 
els seguidors d'Isabel II, on controlaven l'exèrcit i els ressorts del 
poder. A Catalunya els carlins dominaven les zones 
muntanyenques dels Pirineus i de la zona de l'Ebre, els liberals, 
en canvi, tenien la costa i la major part de ciutats importants. La 
militància dels camperols a les files carlines s'entén pels canvis 
que intentaven establir els liberals en l'economia, que 
beneficiaven només la burgesia urbana i carregava amb més 
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imposats les explotacions agràries; a més, les reformes que 
afectaven l'Església eren vistes com un procés de 
descristianització inacceptable per a aquesta població 
aclaparadorament catòlica i tradicional. A més, els carlins 
defensaven –sobre el paper- la tornada dels furs catalans que van 
ser abolits per Felip V: el carlisme adoptava un caràcter 
precatalanista. 

La guerra va ser extremadament violenta en els dos bàndols, amb 
represàlies terribles sobre la població civil, fins que va arribar la 
claudicació carlista de 1839 amb el Conveni de Bergara i el final 
de la guerra en el nord, però no a Catalunya on les tropes van 
seguir lluitant sota el comandament de Ramón Cabrera (el Tigre 
del Mestrat) fins 1840. 

En els primers anys de la guerra el bàndol liberal es va apressar a 
establir les bases d'un sistema parlamentari que ha estat el model 
d'Estat contemporani a Espanya. Sota la influència dels dos grups 
en què es dividien els liberals, moderats i progressistes, la regent 
María Cristina va establir un sistema basat en l'Estatut Real de 
1834 molt restrictiu (hi havia una càmera d'aristòcrates) amb 
sufragi censatari (només votaven els més rics) i sense 
reconeixement de la sobirania popular. Els liberals progressistes 
no acceptaven aquest sistema, que no era constitucional sinó de 
carta atorgada d’una monarquia que el podia revocar. Diverses 
revoltes populars reivindicaven el canvi de règim, sobretot a 
Barcelona (1835, assalt a convents i destrucció de la fàbrica 
Bonaplata). A Madrid els motins van provocar un canvi de 
govern i el banquer Mendizábal va emprendre les reformes 
econòmiques: abolició dels gremis, llibertat de producció total i 
confiscació dels béns de les comunitats religioses suprimides per 
subhastar-los públicament (primera desamortització). Així va 
aconseguir diners per invertir en la guerra contra els carlins i es 
va formar un grup de propietaris implicats totalment amb la 
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causa liberal. El 1837 va entrar en vigor una nova Constitució que 
era més moderada que la de 1812. 

La tensió entre moderats i progressistes es va fer cada vegada 
més palesa per les diferències que els separaven: el poder que 
havia de tenir el rei, la sobirania popular, el tracte amb l'Església 
i la llibertat d'expressió. Els moderats havien guanyat les 
eleccions de 1837, però una sèrie de moviments revolucionaris 
van portar al poder el general Espartero (1840), simpatitzant dels 
progressistes i vencedor sobre els carlins. Espartero va governar 
amb ànim dictatorial, la qual cosa va dividir els seus inicials 
partidaris, i el súmmum va ser la negociació d'un emprèstit amb 
Anglaterra que havia de ser compensat amb un tractat comercial 
de lliure canvi, que permetria introduir manufactures angleses 
als territoris del Regne d’Espanya i significaria la ruïna de la 
incipient indústria catalana. El novembre de 1842 va esclatar un 
aixecament popular a Barcelona, de caire republicà, contra la 
regència d’Espartero i contra el tractat amb el Regne Unit. En no 
encomanar-se a altres ciutats, la revolta va fracassar després del 
bombardeig de la ciutat que va dirigir el coronel Prim des de 
Montjuïc. Barcelona va haver de reconstruir part de la Ciutadella, 
que havia començat a desmuntar, i pagar una forta multa al 
govern. 

Mentrestant, la creixent societat obrera inicia el seu camí cap a la 
influència pública formant el 1840 a Barcelona l'Associació de 
Protecció Mútua de Teixidors de Cotó, amb la intenció 
d'aconseguir per la via del mutu suport els capitals suficients per 
donar als obrers serveis essencials de sanitat i subsidis. L'any 
següent altres associacions similars ja formaven una federació a 
la capital catalana. Totes elles van ser prohibides després de la 
revolta de 1842, acusades de difondre idees revolucionàries, però 
moltes van continuar existint en la clandestinitat. 
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L'hegemonia dels liberals moderats (1843-1868) 

La repressió contra Barcelona i les formes dictatorials de la 
regència del general Espartero van fer caure  el seu govern a 
causa dels pronunciaments de 1843 organitzats pels moderats i 
una part dels progressistes, establint un nou govern. La Junta 
Suprema, de caràcter federal, creada a Barcelona, funcionava 
com un contrapoder que tenia la intenció d'establir a Espanya 
profunds canvis en la línia liberal i democràtica. El nou govern 
moderat i la Junta es van enfrontar en la coneguda com a revolta 
de la Jamancia. La intervenció de l'exèrcit va ser clau per 
decantar la lluita a favor del govern i de la burgesia moderada, 
enfrontada a les classes populars urbanes. A finals d'aquest any 
Isabel II va ser considerada major d'edat i els moderats van 
guanyar les eleccions convocades, i s’estarien al poder durant deu 
anys. Igual que va passar amb els progressistes poc abans, també 
els moderats van recolzar en l'exèrcit per mantenir el poder, 
concretament en el general Narváez. S'estableix així el costum de 
concedir a l'exèrcit un paper polític eminent a Espanya, costum 
que va mantenir la institució armada fins a finals del segle XX. La 
nova Constitució de 1845 considerava la sobirania compartida 
(corona i Corts) i un sufragi encara més restringit per aconseguir 
que la política del país es reduís a una molt petita part de la 
població: els propietaris més rics. Una altra mesura per acréixer 
el control del país per part del govern va ser la creació de la 
Guàrdia Civil (1844) i la dissolució de tot tipus de milícies 
ciutadanes, que tanta activitat van desenvolupar en les revoltes 
dels anys anteriors. 

Però les mesures moderades, lluny de distanciar el perill de 
noves revoltes, va coadjuvar a un nou alçament carlí el 1846, 
conegut com Guerra dels Matiners, efecte d’algunes causes 
econòmiques, però sobretot va ser produïda pel fracàs del 
projecte de casar la jove reina amb el comte de Montemolín, fill 
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de l'aspirant al tron Carles Maria Isidre. El que sorprèn d'aquesta 
guerra va ser la coincidència, el 1848, amb un aixecament 
republicà, en lluita contra el reaccionari sistema moderat. Carlins 
i republicans es van aliar circumstancialment per lluitar contra 
l'exèrcit liberal i per uns mesos van mantenir aquest a la 
defensiva. Tomàs Bertran i Soler, republicà, va proposar establir 
un govern català –la Diputació General- que dirigís el Principat, i 
donà al moviment un caire obertament catalanista. Finalment els 
uns i els altres van haver de rendir-se davant la superioritat en 
homes i en armes de les forces militars lleials al govern. 

Després d'aquests esdeveniments, els moderats van aguditzar les 
seves tendències reaccionàries i haurien de ser els progressistes 
qui intentessin de nou descavalcar els conservadors del poder. El 
cop d'estat del general O’Donnell va acabar triomfant el 1854 per 
donar pas al període del Bienni Progressista durant el qual aquest 
general i Espartero serien la garantia dels canvis que els 
progressistes desitjaven introduir. Es va suspendre la Constitució 
de 1845 i es va posar en estudi una de nova (la de 1856) que no 
arribaria a entrar en vigor. Es van establir noves lleis com la del 
ferrocarril, la de la banca i, sobretot, la de desamortització 
general deguda al ministre Pascual Madoz, que posava a la venda 
la major part de terres municipals. Aquestes lleis servirien per al 
desenvolupament de l'economia espanyola durant la resta del 
segle. A Catalunya aquests són anys àlgids per al moviment 
obrer: la llibertat relativa del Bienni va permetre el creixement de 
les societats i la concreció de les reivindicacions dels treballadors 
quant a salaris, jornades, convenis col·lectius i condicions 
laborals. També es va divulgar el pensament de diferents autors 
obreristes com el comunisme de Étienne Cabet, que va tenir 
ressonància en l'acció d'homes com Narcís Monturiol, futur 
inventor del submarí. Però les vagues de 1854 i 1855 van 
desembocar en una dura repressió policial, cosa que va afeblir 



92 
 

molt el govern progressista en perdre suport popular. El Bienni 
va acabar com va començar, amb un cop del general O’Donnell, 
que aquesta vegada significava retornar el poder als moderats, 
que van restablir el sistema de la Constitució de 1845 i van 
derogar part de les lleis del Bienni. 

Entre 1856 i 1868 es van alternar en el poder el Partit Moderat, 
encapçalat pel general Narváez, i la Unió Liberal, conglomerat de 
caràcter més centrista que presidia el seu fundador, O’Donnell. 
Ambdós partits desenvoluparen polítiques que tenien un comú 
denominador: el centralisme i l'homogeneïtzació cultural a 
través de la llengua castellana. Són els moments del ressorgir 
catalanista amb figures com Joan Illas i Vidal, Manuel Duran i 
Bas i Joan Mañé i Flaquer en defensa del català com a llengua 
jurídica i legal. La imposició idiomàtica i la defensa de la llengua 
pròpia s'exemplifiquen en una ordre governamental de 1867 on 
s'establia que a les obres de teatre almenys un personatge havia 
de parlar en castellà. Davant aquesta imposició molts autors van 
escriure en aquesta llengua el paper... del dolent o del ximple. 
Però Catalunya també va viure una onada popular de patriotisme 
imperialista reflectida en les accions dels Voluntaris Catalans, 
dirigits per Prim, a la Guerra del Marroc (1859-1860). 

El Sexenni Democràtic (1868-1874) i la Primera República 
(1873-1874) 

Com s'ha vist, el sistema moderat era tan restringit electoralment 
que sempre donava el poder als representants de l'alta burgesia i 
de l'aristocràcia terratinent. Així, l'única manera de poder accedir 
al poder, per a progressistes i republicans, seguia sent el recurs 
militar: el pronunciament o cop d'estat. Aquests dos grups van 
acordar en el pacte d’Ostende (1866) enderrocar la monarquia 
d'Isabel II i convocar una assemblea constituent que posés les 
bases d'un futur sistema democràtic. La Unió Liberal, marginada 
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també del poder pels moderats, es va unir al projecte, que tenia 
aspectes de viabilitat per la crisi econòmica que agitava els ànims 
a les ciutats. Els militars Topete, Serrano i Prim van ser els caps 
visibles de l'aixecament de setembre de 1868 i la Junta establerta 
a Barcelona va presentar un programa radical: abolició de 
l'impost de consums (comú a totes les classes socials), supressió 
de les quintes de l'exèrcit i organització de batallons de milícies 
urbanes. Isabel II va abandonar el país en triomfar la revolució, 
coneguda amb el nom de “la Gloriosa”. 

L'assemblea constituent, triada 
per sufragi universal, es va 
reunir el 1869 i va elaborar una 
constitució democràtica, amb 
tendència descentralitzadora, 
però va establir que la forma 
d'estat seria la monarquia, la 
qual cosa immediatament va 
desfermar una sèrie de revoltes 
dels republicans federals, 
sobretot a Catalunya, que se 
sentien enganyats per Prim i els 
dirigents del nou estat. Joan 

Prim va apostar pel liberal 
Amadeu de Savoia com a nou rei 
espanyol, però en arribar a 

Espanya aquell va ser assassinat i, mancant del seu principal 
defensor, Amadeu no va poder consolidar el seu tron. Mai el país 
havia tingut una constitució més avançada que la que avalà Prim, 
i és molt probable que els seus botxins actuessin a sou d’aquells 
que perdien l’hegemonia dins l’Espanya borbònica. Altres 
problemes acuitaven urgentment el govern, com la revolta 
independentista de Cuba i la nova guerra carlina, declarada 

Joan Prim i Prats (1814-1870), 
precursor de la primera constitució 

democràtica i autonomista 
d’Espanya. 
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obertament el 1872. Envoltat d'enemics i gairebé sense suports, 
Amadeu va abdicar el dia 11 de febrer de 1873 davant l'Assemblea, 
i aquest mateix dia va ser proclamada la República. 

 

Sorgit a la fi dels anys quaranta, el Partit Democràtic va patir una 
ruptura a causa de les tensions del moment. D'ell va néixer el 
Partit Democràtic Republicà Federal, dirigit pel prestigiós polític 
català Francesc Pi i Margall. Aquest partit pretenia establir les 
bases d'un estat descentralitzat i recollia algunes reivindicacions 
proletàries com la supressió de les quintes i l’eliminació d'alguns 
impostos. La seva base social era la petita burgesia i part de les 
classes populars urbanes. Valentí Almirall, capdavanter dels 
federalistes catalans, va impulsar en el Pacte de Tortosa (1869) 
l'acord entre els comitès federals dels territoris de l'antiga 
Corona d'Aragó que servís de base per a la futura República 
Federal Espanyola.  

 Proclamació de la Primera República a la plaça de Sant 

Jaume de Barcelona (1873). 
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L'abdicació de Amadeu I va sorprendre els federals com a força 
majoritària en la càmera, però el poder els arribava en un 
moment de gran debat intern entre el sector més intransigent i el 
més moderat. Pi i Margall va intentar evitar la ruptura 
inútilment, ja que els federals més radicals van promoure 
l'aixecament “cantonalista” a Andalusia, País Valencià i Múrcia. 
Aquest moviment propugnava la declaració d'independència de 
les regions espanyoles, sense esperar les instruccions del govern, 
i la posterior reunió en un sistema de lliure federació. A 
Catalunya no va tenir transcendència a causa del perill que 
significava la nova sublevació carlista, arrelada a les zones rurals, 
per a tot el sistema liberal i democràtic. La revolta cantonalista 
va minar la credibilitat de Pi i Margall, segon president després 
d’Estanislau Figueras, i va ser substituït per Nicolás Salmerón, 
republicà centralista. Tampoc ell va voler enfrontar la necessitat 
de reprimir als rebels i va deixar el càrrec a mans d'Emilio 
Castelar, un altre diputat centralista, l'estil autoritari del qual li 
va fer perdre suports fins que finalment, durant una moció de 
censura, el capità general de Madrid, general Pavía, va donar un 
cop d'estat i va situar al general Serrano com a president-
dictador fins que les forces conservadores resolguessin quin 
sistema polític hauria de tenir Espanya en endavant. 

La gran importància que va tenir el federalisme a la Catalunya 
urbana de la segona meitat del segle XIX s'explica per la defensa 
que feia aquesta ideologia de la personalitat cultural i política 
d'aquest país, i dels altres pobles hispans. D'igual forma, el 
carlisme, hegemònic a les comarques de l'interior, proposava una 
nova organització de l'Estat en la qual es reconegués el caràcter 
nacional de Catalunya. Així, federalisme i carlisme van constituir 
les bases del que d'ara endavant veurem com a catalanisme 
progressista i catalanisme conservador. 
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LA RENAIXENÇA I EL CATALANISME POLÍTIC 

 

 

Malgrat la falta d'institucions polítiques pròpies, Catalunya va 
experimentar en el canvi de segle (XVIII-XIX) una intensa 
floració cultural i intel·lectual, sovint deguda a l'actuació de les 
Acadèmies oficials com la de Bones Lletres, la de Ciències 
Naturals i Arts, la de Belles arts i la de Medicina, que tindria com 
a resultat, en la tercera dècada del dinou, l'aparició de la 
Renaixença en plena època del Romanticisme europeu. 

El Romanticisme va ser un moviment divers que a l'Europa del 
segle XIX va servir de revulsiu artístic en els diferents àmbits de 
la creació humana posant en valor la subjectivitat de l'artista 
individual, però també la parcialitat dels diferents pobles que 
conformen Europa. El Romanticisme pot entendre's com una 
síntesi cultural de les diferents nacions que formen el vell 
continent. El classicisme comú dels orígens era completat pels 
romàntics amb l'estudi dels orígens de cada poble, i aquesta 
actitud va servir de palanca moral per a l'aixecament de les 
nacions que vivien sotmeses sota els imperis, sota altres cultures, 
i sota altres llengües. Així doncs, la Renaixença va sorgir de 
manera natural, per la influència de l'ànim cultural que sacsejava 
el continent, amb una vocació, a Catalunya, molt més cultural 
que política, encara que, a la fi, el país no es va poder sostreure a 
les lectures polítiques que es deduïen de l'activitat dels seus 
intel·lectuals. 

La Renaixença pot entendre's com un intent de recuperar una 
consciència diferenciada catalana i alhora integrar en el 
panorama cultural català alguns corrents renovadors de la 
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cultura europea contemporània. Va ser un període en el qual va 
haver-hi contribucions en tots els camps de la creació 
intel·lectual. Així, en el de la historiografia les obres de Pròsper i 
d'Antoni de Bofarull, i de Víctor Balaguer, encara que escrites en 
castellà, van ser un estímul per a la recuperació de la història de 
Catalunya i el seu passat medieval des d'un punt de vista 
romàntic i idealista. En filosofia les aportacions de Ramón Martí 
d’Eixalà i de Francesc Xavier Llorens i Barba van servir per 
establir les bases d'un pensament català que conrea el sentit 
comú i l'equidistància entre ciència i teologia. Jaume Balmes es 
distingí en la defensa i modernització del pensament catòlic dins 
l’àmbit estatal. En el camp del dret, defensor de l'ordenament 
jurídic català tradicional com el més adaptat al caràcter 
autòcton, destaca la figura de Manuel Duran i Bas. 

Però si la Renaixença es caracteritza per alguna cosa és per 
reprendre l'ús literari de la llengua catalana, base fonamental del 
nou enlairament cultural, que pràcticament s'havia deixat d'usar 
literàriament durant el segle i mig precedent, però que seguia 
ben viva a nivell oral, perquè al segle XIX segueix sent la llengua 
de comunicació, pràcticament exclusiva, de la immensa majoria 
de catalans. Solament alguns sectors de l'alta aristocràcia havien 
abandonat l'ús del català. Es considera l'inici de la Renaixença 
l'any 1833 quan Bonaventura Carles Aribau publica en el periòdic 
El Vapor l'oda titulada La Pàtria, símbol de la literatura 
renaixent. Més important va ser la tasca de Joaquim Rubió i Ors, 
qui a les pàgines del Diari de Barcelona va publicar des de 1839 
regularment una sèrie de poemes i escrits en defensa de la 
necessitat de fomentar una literatura en català. Aquesta consigna 
va ser seguida, d'ara endavant, per cada vegada més escriptors 
catalans, encara que alguns dels més destacats seguien usant 
exclusivament el castellà. 
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El pas més important dels primers homes de la Renaixença va ser 
la restauració dels Jocs Florals (1859), certamen literari que havia 
existit a la Catalunya de l'Edat Mitjana. Va ser durant molts anys 
la principal plataforma de la llengua i, encara que s'usava un 
català medievalitzant, conegut només per una minoria 
d'intel·lectuals, el cert és que va servir de reflex i motor per a la 
literatura de caràcter més popular. Algunes de les principals 
figures literàries sorgides d'aquests Jocs van ser el poeta Jacint 
Verdaguer, el novel·lista Narcís Oller i el dramaturg Àngel 
Guimerà. 

Quant a les manifestacions de la plàstica, la cultura catalana va 
conèixer una època d'or en la pintura amb l'escola paisatgística 
d'Olot dels germans Vayreda i amb la influència impressionista 
en Ramon Casas, Santiago Rusiñol i Isidre Nonell. En escultura 
van destacar Josep Llimona, Enric Clarasó i Miquel Blay. Però 
l'artista català de l'època mundialment conegut és l'arquitecte 
Antoni Gaudí, seguit d'aprop per altres grans arquitectes que van 
comptar amb el mecenatge dels empresaris de l'època: 
Domènech i Montaner i Puig i Cadafalch. En música l’Orfeó 
Català i la Coral Nova Catalunya van tenir un paper destacat en 
la difusió del cant amb una visió nacionalista i popular. En el 
trànsit entre el segle XIX i XX destaquen els compositors catalans 
Enric Granados i Isaac Albéniz; com a intèrprets cal destacar el 
mundialment reconegut violoncel·lista Pau Casals i com a 
compositors de sardanes i música popular Pep Ventura i Enric 
Morera. 

La cultura popular i la premsa catalana del vuit-cents 

Aprofitant l'impuls que l'alta cultura prestava al català des dels 
Jocs Florals, però fora d'ells, van aparèixer mostres d'una 
literatura més plana com va ser el cas del teatre de Frederic Soler, 
conegut com “Serafí Pitarra”. Era partidari del català usat en el 
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seu temps, no de la llengua arcaïtzant que el poble gairebé no 
entenia ja. El seu teatre més conegut és essencialment popular, 
d'humor gruixut, i va aconseguir atreure un gran públic a les 
funcions de les seves obres. 

Una altra manifestació cultural popular que va aconseguir un 
ressò extraordinari va ser el cant coral, que dirigit per Josep 
Anselm Clavé va obtenir una gran popularitat entre les classes 
treballadores del país. L'activitat coral, assajos i concerts, reunia 
en diferents cors un important nombre d'obrers i obreres. 
Aquesta part de la població va començar a tenir instruments de 
cultura, a part del teatre, gràcies a l'activitat dels ateneus 
populars vinculats a societats obreres i a sindicats on es podia 
accedir a estudis primaris, a biblioteques i a conferències 
solament sent soci. A aquest nivell es van divulgar les grans idees 
del moment com el darwinisme, el positivisme, l’ateisme i 
l'ensenyament racional. La classe obrera, així, suplia les manques 
educatives de l'Estat i demostrava que la societat podia 
organitzar-se des de baix, sense l'existència d'autoritats. Aquesta 
autoeducació duraria fins que la Segona República resolgués la 
qüestió de l'ensenyament públic. 

La premsa en català va trigar a consolidar-se, però ja el 1843 
apareix la revista quinzenal El Verdader Català, que va tancar 
aviat. A partir de 1865 apareixen Calendari Català, El Gai Saber, 
La Campana de Gràcia (1870) i L’Esquella de la Torratxa (1872), 
però va ser la revista La Renaixensa (1871), dirigida per Àngel 
Guimerà, la que es va convertir en portaveu dels escriptors 
catalans definint un catalanisme romàntic i intransigent. 

El catalanisme polític impulsat per Valentí Almirall 

Els orígens del catalanisme polític es troben en els anys del 
Sexenni Democràtic, quan algunes associacions catalanistes, 
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procedents del republicanisme federalista, van començar a 
reivindicar un sistema d'autonomia política per a Catalunya. Un 
dels seus activistes més destacats va ser Valentí Almirall, 
fundador a Madrid del periòdic L'Estat Català. Ràpidament 
aquest moviment va ser contestat pels partits centralistes com a 
insolidari i antiespanyol (etiqueta que després serà usada per a 
qualsevol reivindicació de tipus autonomista). Aviat el 
catalanisme tindria tres portaveus separats per tendències: La 
Renaixensa (sic), de tipus intel·lectual i radical, La Veu de 
Montserrat, de línia catòlica i el Diari Català, primera publicació 
diària en català, dirigida per Almirall, de línia més política que 
ideològica. Aquest diari va organitzar els congressos catalanistes 
de 1881 i 1883 i el Centre Català (1882), popularitzant el moviment 
català i les seves reivindicacions. Almirall va inspirar el Memorial 
de greuges (1885) llegit davant el rei Alfons XII on es reivindicava 
el manteniment del dret civil català (amenaçat per les lleis 
centralitzadores del govern) i el proteccionisme (el manteniment 
del qual era la garantia de creixement per a la indústria catalana). 
També va escriure El Catalanisme (1886), primer manifest del 
catalanisme polític, de línia federal i democràtica. 

Del Centre Català es va escindir una part dels socis que deixant a 
Almirall de banda (acusat de poc catalanista) va crear la Lliga de 
Catalunya i més tard la Unió Catalanista, que en el seu congrés 
de Manresa el 1892 va establir les Bases per a la constitució 
regional catalana (o Bases de Manresa), on es fixava l’aspiració a 
un grau d'autonomia molt elevat per a Catalunya. En aquests 
anys van aparèixer més llibres d'ideologia catalanista que van 
tenir una enorme influència al país: La Tradició catalana (1892) 
del bisbe José Torras i Bages i el Compendi de doctrina catalanista 
(1894) d'Enric Prat de la Riba i Pere Muntañola. 

Amb la Unió Catalanista creixé molt la base del moviment i el 
nombre de publicacions afins. En 1897 un missatge de la Unió al 
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rei de Grècia va servir d'argument per a l'acció repressiva del 
govern espanyol, que veia en el catalanisme i els seus records 
medievals una amenaça per a la unitat de l'Estat. D'altra banda, 
les crítiques catalanistes a les guerres colonials van augmentar 
encara més l'adhesió popular i fins i tot que el moviment fos vist 
com un element de regeneració per part d'alguns grups 
peninsulars després del desastre de 1898. 

El sistema de la Restauració (establert pel polític Antonio 
Cánovas del Castillo després del fracàs de la Primera República) 
es va mantenir entre 1875 i 1931, i va conèixer dos regnats, el 
d'Alfons XII i el del seu fill Alfons XIII. Ha estat el règim 
constitucional (Constitució de 1876) més perllongat fins avui, 
però aquest sistema patia d'alguns mals que es van anar 
agreujant amb el pas dels anys: corrupció política, ineficàcia 
d'una administració totalment centralitzada, falsejament de les 
eleccions (“tupinades”), ineptitud dels comandaments militars 
quan es demanava la seva actuació a l'exterior i falta de voluntat 
negociadora per intentar superar els conflictes entre patrons i 
obrers. 

Barcelona, la Rosa de Foc. Terrorisme i repressió 

Les llibertats polítiques del Sexenni van permetre la reagrupació 
de moltes associacions obreres. Una bona part d'elles es van 
vincular al moviment internacional que havia sorgit a Europa en 
1864: l'Associació Internacional de Treballadors. La’AIT va tenir 
des del principi dues tendències irreconciliables, l'afavorida per 
l’alemany Karl Marx i la que defensava el rus Mikhail Bakunin. A 
Catalunya, Andalusia i el País Valencià els anarquistes de 
Bakunin i Korpotkin eren majoritaris en el mitjà obrer; a Madrid 
i la zona nord peninsular va ser el marxisme la principal eina 
ideològica d'uns treballadors que lluitaven per millorar unes 
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condicions de vida paupèrrimes i uns drets laborals que cap 
empleat tenia. 

Encara que l'anarquisme català, a diferència de l'andalús, havia 
tingut un caràcter pacífic i col·lectivista en els seus orígens, 
durant la dècada dels anys 90 va produir un reguitzell d'accions 
terroristes que tenien per objectiu atacar i terroritzar la burgesia 
urbana. Barcelona seria coneguda internacionalment com la Rosa 
de Foc. El 1893 va fallar un atemptat al capità general Martínez 
Campos; poques setmanes més tard dues bombes van ser 
llançades a la platea del teatre del Liceu causant una vintena de 
morts. El 1896 un nou atac contra la processó de Corpus sotragà 

la societat catalana, la qual 
cosa va desfermà una dura 
repressió contra les 
societats obreres, les seves 
seus, les seves publicacions 
i els seus actes públics. 
Molts anarquistes van ser 
empresonats, també van ser 
presos diversos 
intel·lectuals republicans, i 
alguns van ser jutjats en el 
Procés de Montjuïc. Aquest 
judici no va comptar amb 

les mínimes garanties 
processals i es va saldar 
amb cinc penes de mort; la 

resta d'encausats absolts van ser obligats a exiliar-se. Malgrat 
l'escarment sofert pels anarquistes, les activitats de les societats 
obreres van continuar: cooperatives de consum, escoles, 
mutualitats sanitàries, excursions, conferències, cant coral i 

Bomba Orsini llançada a la platea del Liceu 
el 7 de novembre de 1893. Aquesta no va 
arribar a esclatar. 
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naturisme formaven una cultura popular alternativa en una 
societat que no oferia cap possibilitat de progrés als treballadors. 

L’economia catalana a finals del segle XIX 

La industrialització i les transformacions agrícoles van fer de 
Barcelona una ciutat de més de 500.000 habitants el 1900, i 
Catalunya un país de prop de 2.000.000. El signe de les 
migracions es va fer positiu amb l'arribada de valencians i 
aragonesos a partir de 1878, contractats com a mà d'obra a les 
comarques industrials. 

En pocs anys el creixement de Barcelona va ser extraordinari; 
l'enderrocament de la muralla i de la Ciutadella va permetre 
l'expansió de la ciutat pel pla de Barcelona seguint l'esquema 
ortogonal conegut com Eixample de l'arquitecte Ildefons Cerdà, 
que va connectar l'urbs amb els recentment incorporats pobles 
de la zona. L'any 1888 es va celebrar l'Exposició Internacional de 
Barcelona gràcies a l'impuls de l'alcalde Rius i Taulet en els 
terrenys de l'antiga Ciutadella. Encara que sòbria, la mostra va 
servir d'estendard a una burgesia barcelonina puixant, disposada 
a fer de la ciutat el motor indiscutible del desenvolupament 
econòmic i cultural de Catalunya. Per aquests anys (1891) els 
empresaris catalans van rebre amb satisfacció el nou aranzel 
proteccionista del govern, que va afirmar la posició de la 
indústria tèxtil catalana dins l'Estat i a les reduïdes possessions 
americanes d’aquell moment. A les ciutats s'establien les 
factories activades amb màquines de vapor (els “vapors”) i a les 
zones rurals, les que eren mogudes per la força hidràulica (les 
“colònies”). La resta de sectors industrials eren de poc pes per la 
falta de matèries primeres, tot i així, en les construccions 
mecàniques destacava la Maquinista Terrestre i Marítima, i en el 
sector químic l'empresa Cros, especialitzada en fosfats. 
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En el terreny de l'agricultura vivia un període de vitalitat 
extraordinària el sector de la vitivinicultura (1868-1880) per 
l'enorme demanda de França, on la plaga de la fil·loxera havia 
destruït els ceps en poc temps. Aquesta malura, que afavorí 
l’impuls de la producció de cava (xampany) al Principat, acabà 
per afectar també les vinyes catalanes sense que s'hagués previst 
una actuació preventiva. El país veí va aconseguir recuperar part 
de les seves explotacions ja el 1887, quan la plaga va arribar al 
Penedès, però aquí l'aplicació de solucions (utilització de ceps 
americans, empeltades amb les varietats autòctones) es va fer 
amb una lentitud exasperant. La menor durada dels nous ceps va 
ocasionar conflictes entre propietaris i parcers, que veien per 
aquell motiu reduir-se la durada dels contractes (el contracte de 
rabassa morta expirava quan moria una part dels ceps). Gràcies a 
l'ús d'adobs i a l'extensió del regadiu l'agricultura catalana va 
veure incrementada la seva producció (canal d'Urgel, del 
Llobregat), però la utilització de maquinària era encara 
insuficient i es precisava mà d'obra estacional (amb la qual cosa 
entrava en competència amb la indústria en els mesos d'estiu). 
La divulgació dels progressos en l'àmbit agrícola es va deure, 
sobretot, a l'associació de propietaris Institut Agrícola Català de 
Sant Isidre (fundat el 1851). 
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CONFLICTE CATALÀ I CRISI DE L'ESTAT LIBERAL 
(1900-1930) 

 
 
Després del procés de Montjuïc de 1897 el moviment obrer català 
va continuar el seu procés d’organització, les vagues van ser 
respostes amb el lockout (tancament patronal) deixant milers 
d'obrers a atur. Aviat Barcelona recuperaria el timó de la lluita 
obrera i amb la vaga de 1902 es van arribar a paralitzar les 
activitats durant una setmana. El 1904 algunes societats obreres 
van fundar la federació Solidaritat Obrera que va arribar a tenir 
15.000 associats el 1909, essent predominants entre els seus 
associats les tesis anarquistes i sindicalistes. El 1910 aquesta 
federació es va establir a nivell estatal donant lloc al naixement 
del llegendari sindicat CNT (Confederació Nacional del Treball), 
i arribant l'any següent als 26.000 afiliats (12.000 d'ells catalans). 
Amb diferent orientació havia sorgit l’any 1903 el CADCI, 
sindicat catalanista que agrupava a molts dependents de comerç 
i administratius de Barcelona. 
En aquest context de lluita i organització d'un moviment obrer 
que no havia deixat de créixer des del segle XIX, té un paper 
destacat el republicà centralista Alejandro Lerroux, establert el 
1901 a la capital catalana. Gràcies a un discurs anticlerical, 
anticatalanista i vagament obrer, va aconseguir liderar per uns 
anys el republicanisme català i ser triat diputat en diverses 
legislatures amb el suport de bona part del proletariat. Encara 
que a poc a poc el discurs buit del seu partit, la corrupció dels 
seus dirigents i la moderació dels seus impulsos inicials li van fer 
perdre el favor de les classes populars. Tot i això, va conservar 
suports entre la petita burgesia republicana i espanyolista, òrfena 
dels seus dos líders decimonònics, Castelar i Salmerón. 
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La Setmana Tràgica (juliol de 1909) 

Davant el mal caire que presentava l'ocupació espanyola del nord 
del Marroc (el Rif), i les contínues accions militars dels rifenys 
contra l'exèrcit espanyol, el govern va decretar la mobilització 
dels reservistes (homes que ja havien complert el seu servei 
militar, molts d'ells ja pares de família). El nou conflicte colonial 
era molt impopular a Catalunya i es veia només com una 
obstinació d'empresaris per controlar les mines de ferro, plom i 
fosfats de la zona, i dels militars per recuperar la glòria perduda 
amb la independència de les colònies americanes. 
L'embarcament de reservistes al port de Barcelona va precipitar 
el motí quan la policia va disparar sobre els manifestants que 
protestaven. 

La revolta, que posava de manifest les profundes contradiccions 
de la societat catalana de l'època, es va estendre per la ciutat, 
s’aixecaren barricades i s’incendiaren nombrosos edificis 
religiosos durant els dies que va durar. El balanç va deixar 113 
morts i 341 ferits entre soldats i paisans. El govern va llançar una 
dura repressió i cinc homes, entre ells el mestre racionalista 
Francesc Ferrer i Guàrdia, van ser executats. Les escoles laiques 
van ser tancades una vegada més, mentre el poder desoïa les 
veus, com la del poeta Joan Maragall, a favor del perdó per als 
encausats. La burgesia catalana va animar el càstig exemplar en 
un intent d’acabar amb els sectors anarquistes de l’obrerisme, els 
més compromesos amb un canvi de sistema. 

El catalanisme de masses 

La crisi colonial de 1898 va fer que bona part de la burgesia 
catalana adoptés les tesis descentralitzadores del catalanisme, i 
encara més quan el govern regeneracionista de Silvela i del 
general Polavieja va defraudar el seu compromís de 
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descentralització política. Molt al contrari, la pèrdua dels 
ingressos colonials es va compensar amb una pujada dels 
impostos. Davant això alguns fabricants i molts comerciants es 
van negar a pagar els nous impostos (“Tancament de caixes” de 
1899), mesura que va obtenir el suport popular. El Dr. Robert, 
alcalde de Barcelona, i Duran i Bas, ministre del govern, van 
dimitir dels seus càrrecs. Els diputats “polaviejistes” catalans es 
van separar del general i van fundar la Unió Regionalista. La 
repressió del govern, multant, empresonant i amenaçant 
d'expropiació els comerciants, va acabar amb la protesta. 

En aquestes circumstàncies, un grup de catalanistes units en el 
Centre Nacional Català es va proposar portar el moviment al 
carrer i donar-li un decidit caire polític per aconseguir els seus 
objectius. El grup estava liderat per Enric Prat de la Riba i tenia 
com a òrgan d'expressió el diari La Veu de Catalunya. El CNC es 
va fusionar amb la Unió Regionalista donant pas a una nova 
agrupació amb la voluntat de ser un partit influent: la Lliga 
Regionalista, que el 1901 ja va aconseguir un considerable èxit 
electoral. Els partits dinàstics (el liberal i el conservador 
espanyols) van deixar pas a aquesta formació i ja no tindrien 
major transcendència en les eleccions catalanes. Però la Lliga, 
que unia sectors ben diversos, també sofriria una escissió en 
1904, la seva ala esquerra, liderada per Jaume Carner i Ildefons 
Sunyol, que van crear el Centre Nacionalista Republicà amb El 
Poble Català com a diari d'expressió política. 

El 1905 es va produir un atac de militars uniformats a les seus del 
setmanari satíric el Cu-cut i del diari La Veu de Catalunya, a 
causa d'una vinyeta del primer on es ridiculitzava a l'exèrcit per 
les seves contínues ensopegades a Àfrica. Els fets van commoure 
la societat catalana, excepte Lerroux, que va defensar els militars. 
El govern, lluny de prendre mesures conciliadores, va decretar la 
Llei de Jurisdiccions (1906) per la qual les ofenses a la pàtria, als 
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seus símbols i a l'exèrcit passaven a la jurisdicció militar (que 
preveia penes més dures i establia menys garanties jurídiques). 
La llei anava destinada a la repressió del catalanisme. Això va 
propiciar el reagrupament de les forces polítiques catalanes 
(Lliga, republicans i carlins) amb la formació de la coalició 
Solidaritat Catalana (1906) per aconseguir la derogació de la llei i 
reclamar mesures autonòmiques per a Catalunya. Aquest mateix 
any Prat de la Riba publicava La Nacionalitat catalana, obra 
mestra del nacionalisme català que va tenir un acolliment 
extraordinari. 

L'èxit sense precedents de Solidaritat Catalana en les eleccions de 
1907 (41 dels 44 diputats catalans) catapulta Prat de la Riba i 
Cambó (ambdós de la Lliga) vers el llarg camí cap a algun tipus 
d'autonomia, però Solidaritat era una coalició molt heterogènia i 
es va trencar definitivament amb els fets de la Setmana Tràgica, 
quan la Lliga va apostar per la mà dura en la repressió de la 
revolta, al contrari del que desitjaven els republicans. 

Per fi, el 1914, amb l’autorització del govern d'Espanya en mans 
dels liberals, es creà la Mancomunitat de les Diputacions 
provincials catalanes sota la presidència de Prat de la Riba, 
organisme que unia les competències i els pressupostos 
d'aquestes quatre Diputacions. El seu marge d'actuació no era 
ampli, però incloïa obres públiques, algunes infraestructures, 
beneficència, sanitat i educació. L'Estat no va cedir cap 
competència que abans no tinguessin les Diputacions, i tot i així 
la Mancomunitat va dur a terme una tasca tan important que ha 
arribat fins als nostres dies. Les seves majors actuacions van ser 
la modernització d'alguns equipaments com les carreteres, la 
xarxa telefònica, els hospitals i les escoles, i també la difusió de la 
cultura catalana més enllà de la Ciutat Comtal. Els seus 
presidents, Prat de la Riba (1914-1917) i Puig i Cadafalch (1917-
1923) es van envoltar de col·laboradors de totes les ideologies. 
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Algunes de les principals realitzacions van ser l’Institut d’Estudis 
Catalans, la Biblioteca de Catalunya, les biblioteques populars, 
l'Escola Normal, l’Escola del Treball, la Universitat Industrial i 
l’Escola d'Agricultura. 

Amb el nou segle, la cultura catalana passà d’una Renaixença 
elitista i individualista vers l’expansió de la nova societat urbana i 
de masses, de producció industrial i cosmopolita. En 
arquitectura, el Modernisme decimonònic de Gaudí, Jujol, Puig i 
Cadafalch i Domènec i Muntaner -caracteritzat per les línies 
corbes, els referents historicistes i gran presència de producció 
artesanal-, va donar pas al Noucentisme, més racional, 
estandaritzat i funcional. Entre els escultors noucentistes 
destaquen Josep Clarà i Aristides Maillol, i Joaquim Torres-Garcia 
entre els pintors. 

La crisi de l'Estat liberal (1918-1923) 

La Gran Guerra (o Primera Guerra Mundial, 1914-1918) va dividir 
els catalans entre aliadòfils (catalanistes i republicans) i 
germanòfils (conservadors), va haver-hi fins i tot una unitat de 
voluntaris catalans que van lluitar al costat de França. Però 
també va haver-hi molts per als qui la guerra era un assumpte 
imperialista i es van mantenir neutrals (CNT). Certament, la 
guerra va servir per incrementar molt la demanda de productes 
agraris i industrials, per la qual cosa es va necessitar molta mà 
d'obra. Però els salaris van pujar molt poc i els preus dels 
productes ho van fer molt. 

Mentrestant la Lliga, que havia arribat a ser el partit més 
important de Catalunya, es disposava a anunciar que desitjava 
prendre part al govern de l'Estat per desenvolupar les seves idees 
d’engrandiment d'Espanya. Com que el president Dato havia 
tancat les Corts en fallar-li la majoria parlamentària, la Lliga va 
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convocar, il·legalment, una Assemblea de Parlamentaris catalans 
el 1916. Aquesta Assemblea va aprovar la formació d'un govern de 
concentració que s'encarregués de convocar eleccions 
constituents (per fer una nova constitució) i d'aprovar un estatut 
d'autonomia per a Catalunya. L'Assemblea va ser dissolta per la 
força pública i durant l'any següent, de gran conflictivitat social, 
la Lliga va abandonar la seva política d'oposició al govern i va 
aconseguir que fossin nomenats dos dels seus diputats com a 
membres del govern de coalició del liberal García Prieto. 

La pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors a causa de la 
pujada dels preus per sobre dels salaris va propiciar continus 
enfrontaments entre treballadors i patrons. El 1917 CNT i UGT 
van convocar una vaga general revolucionària que va fracassar 
per l'actuació contundent de l'exèrcit. Després del Congrés de 
Sants, la CNT decidia la unitat d'acció de tot el sindicat, abans 
format per grups de lliure federació, això va constituir un èxit per 
la força que li donava la possibilitat d’establir accions conjuntes i 
unitàries: a la fi d'any havia assolit 345.000 afiliats i es convertia 
en el sindicat més important de l'Estat. La vaga de 1919, coneguda 
com de la “Canadenca” (pel nom de l'empresa d’electricitat on es 
va iniciar) va durar més d'un mes i finalment es va aconseguir 
l'objectiu de reduir la jornada laboral a vuit hores, però a partir 
d'aquí els empresaris van adoptar la tàctica de l'enfrontament 
directe, contractant pistolers (Sindicat Lliure) per acabar amb els 
sindicalistes més significats (Salvador Seguí “el Noi del Sucre”, 
Francesc Layret, advocat d'obrers, entre d’altres). La policia, 
dirigida pel general Martínez Anido, contribuïa a aquest clima de 
violència aplicant la “Llei de fugues” als sindicalistes (sovint la 
policia assassinava un detingut, disparant-li per l’esquena, i es 
deia que havia intentat fugir). 

En el difícil procés per crear un catalanisme d'esquerres, 
desmarcat d'una Lliga cada cop més conservadora, es va crear la 
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Unió Federal Nacionalista Republicana (UFNR, 1910), que entrà 
en crisi en pactar amb els lerrouxistes el 1914. No va ser fins 1917 
que Lluís Companys i Marcel·lí Domingo van crear el Partit Republicà 
Català, amb el qual convergirien més endavant el Centre Nacionalista 
Republicà, escissió de la Lliga, i el partit Estat Català, del coronel 
Francesc Macià, que tenia un programa obertament independentista. 

Catalanisme, obrerisme i terrorisme, units a les contínues 
queixes per la corrupció del sistema de la Restauració, van ser 
alguns dels arguments que van utilitzar els defensors d'una nova 
solució militar per superar els mals del país. Així que Miguel 
Primo de Rivera, en aquell temps capità general de Catalunya, 
amb el vist-i-plau reial, va donar un cop d'estat el 13 de setembre 
de 1923. 

La dictadura de Primo de Rivera i la repressió del catalanisme 

Inicialment acceptada per amplis sectors socials, la dictadura 
semblava ser una solució transitòria als problemes del país 
(credibilitat dels polítics, enfrontaments socials, crisi colonial). 
Però Primo de Rivera va pretendre consolidar el seu règim, a 
imatge de la dictadura italiana de Mussolini, i aviat va sorgir una 
variada oposició en, molts sectors, que li impedí reforçar-lo. 
Respecte al catalanisme, el dictador va emprendre un xoc frontal, 
prohibint l'ostentació pública dels seus símbols (la senyera, el 
cant coral, el ball de sardanes) i l'ús del català en actes públics i 
en l'ensenyament. Es va arribar a clausurar el camp del Futbol 
Club Barcelona per l’esbroncada que va rebre en una ocasió 
l'himne espanyol. La Mancomunitat va ser dissolta en 1925, 
aturant així l'obra modernitzadora que desenvolupava. També el 
moviment obrer anarquista va ser durament reprimit, havent de 
passar a la clandestinitat les seves organitzacions (no va succeir 
el mateix amb l’obrerisme marxista: Primo de Rivera va permetre 
a la UGT formar part dels tribunals laborals amb els quals 
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pretenia canalitzar aquesta organització dins dels mecanismes de 
la Dictadura). 
Per intentar guanyar-se la burgesia catalana Primo va permetre 
l'organització de l'Exposició Internacional de 1929 a Barcelona, 
amb les obres de la qual es va impulsar la urbanització de la part 
esquerra de l'Eixample, però això no li va evitar la caiguda. 
Mentre, el nacionalisme català radical d’Estat Català intentava 
cops d'efecte com el frustrat atemptat al tren del rei Alfons XIII a 
Garraf (1925) i el projecte d'invasió de Catalunya des de Prats de 
Molló en 1926, que si ben no va tenir èxit, va propiciar la 
projecció internacional del conflicte català amb l'Estat espanyol. 
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LA SEGONA REPÚBLICA ESPANYOLA I 
LA GUERRA CIVIL (1931-1939) 

 

 

Criticat per una gran part de la societat espanyola i sense el 
suport de l'exèrcit ni del rei, Primo de Rivera va dimitir el gener 
de 1930. Va ser substituït per un govern encapçalat pel general 
Berenguer (la “dictablanda”) que havia de reconduir el país, de 
nou, cap al constitucionalisme. Però cada vegada eren més els 
qui negaven a la monarquia la capacitat per resoldre els 
problemes del país. En el Pacte de Sant Sebastià (agost de 1930), 
republicans i socialistes van acordar actuar coordinadament per 
acabar amb la monarquia; els polítics catalans van acceptar 
l'estratègia si es reconeixia a Catalunya el dret a l'autogovern. El 
desembre, un pronunciament a Jaca dels capitans Galán i García 
Hernández va fracassar i van ser afusellats, la qual cosa va 
enfonsar encara més la popularitat del govern i de la corona. Un 
nou govern liderat per l'almirall Aznar, amb elements de la Lliga, 
va convocar eleccions municipals pel 12 d'abril de 1931. 

La proclamació de la República i la lluita per l'autonomia 

Les eleccions locals van ser plantejades per tots els partits com 
un plebiscit entre la monarquia i la república. A Catalunya es van 
fusionar els partits de Macià (Estat Català) i de Companys (Partit 
Republicà Català) formant Esquerra Republicana de Catalunya, 
força hegemònica durant tot el període. La Lliga (ara Catalana, 
abans Regionalista) va quedar com el principal representant dels 
interessos conservadors molt lligats als de la dreta espanyola. Els 
resultats de les eleccions es van fer públics el dia 14, i a la majoria 
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de grans ciutats van ser els partits republicans els vencedors. Els 
regidors electes van proclamar la República a les seves ciutats 
mentre el rei abandonava el país per evitar enfrontaments. 

A Barcelona, Francesc Macià va proclamar la República Catalana 
“com a Estat integrat a la Confederació de Repúbliques 
Ibèriques” i es va apressar a formar un govern provisional. Però 
uns dies més tard arribaven de Madrid tres ministres per desfer 
la nounada Confederació Ibèrica. Després de tibants 
negociacions Macià i ERC accedien a donar per morta la 
República Catalana a canvi de restablir la històrica Generalitat, 
que es desenvoluparia d'acord amb un estatut d'autonomia 
elaborat a Catalunya, però que havia de ser aprovat per les Corts 
de Madrid. 

L'Estatut català va ser redactat per una diputació provisional 
formada per representants dels ajuntaments catalans. Conegut 
com a Estatut de Núria, fixava per a Catalunya un nivell 
d'autonomia considerable. Va ser aprovat en referèndum a 
l'agost de 1931 i després va passar un complicat tràmit polític al 
parlament espanyol on la majoria de partits no catalans van 
aprofitar per llançar crítiques (acusacions de separatisme) a 
l'autonomisme català i fins i tot molts intel·lectuals van unir les 
seves veus i van aportar els seus arguments contraris a 
l'autonomia catalana (Unamuno, Ortega i Gasset, Valle Inclán). 
El resultat va ser que l'Estatut finalment aprovat el setembre de 
1932 s'assemblava ben poc al que havien confirmat els catalans 
un any abans. Entre altres coses, Catalunya passava de ser 
considerada “Estat autònom” a “Regió autònoma”. La solució 
estatutària no es va demostrar com el sistema més eficaç 
d'autogovern, perquè durant tot el període republicà no van 
arribar a cedir-se totes les competències que contemplava 
l'Estatut i, d'altra banda, es va boicotejar des de Madrid el seu 
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desenvolupament en no aportar-se els recursos financers 
suficients per al ple desenvolupament de les funcions del govern 
català. 

Arran de les primeres eleccions regulars al Parlament de 
Catalunya, la majoria aclaparant d'escons va ser per a ERC, que 
va mantenir al seu líder, Macià, com a president fins a la seva 
mort el dia de Nadal de 1933, quan fou substituït per Lluís 
Companys fins al seu ignominiós afusellament en 1940. 

Mentrestant, l’obrerisme no havia cessat en les seves actuacions 
en favor de la millora de les seves condicions materials, però 
alguns grups com la FAI (Federació Anarquista Ibèrica) pretenien 
subvertir totalment l'ordre republicà proclamant una revolució 
violenta i promovent múltiples vagues entre 1932 i 1933. Els 
sindicalistes més moderats (“trentistas”) van quedar al marge 
d'aquests fets i en molts casos van ser expulsats del sindicat CNT, 
molt controlat pels faístes. Malgrat que l’important moviment 
llibertari propugnava l’abstenció, a l’hora de la veritat molts 
treballadors votaven ERC quan hi havia eleccions, encara que el 
govern de la Generalitat no s’estava de reprimir els treballadors 
quan aquests prenien actituds revolucionàries. 

Però el moment més compromès per a les institucions catalanes 
va arribar quan el govern d'ERC va aprovar una Llei de 
Contractes de Conreus que beneficiava més el treballador que el 
propietari de terres. La llei va ser recorreguda per la Lliga 
Catalana davant del Tribunal de Garanties Constitucionals, que 
la va derogar. Aquest nou enfrontament entre el govern autònom 
i el central (des de 1933 en mans d'una coalició de dretes) va ser 
el punt culminant que va decidir Companys a intentar un 
pronunciament de caràcter federalista (no independentista, com 
sovint s'afirma erròniament) per aconseguir un sistema que 
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deixés les mans més lliures al govern català. Es tracta dels 
successos del 6 d'octubre de 1934 quan el president Companys va 
proclamar “l'Estat Català, dins la República Federal Espanyola”. 
L'actuació de l'exèrcit va avortar el cop cívic en poques hores; el 
govern català va ser empresonat i l'Estatut suspès. A Astúries es 
va convocar una vaga general com a protesta per la inclusió al 
govern central de ministres propers al feixisme. La vaga va 
comportar una rebel·lió de caràcter revolucionari (dirigida per 
marxistes i anarquistes) i una duríssima repressió dirigida per un 
general africanista que es faria més famós temps a venir: 
Francisco Franco. 

El gener de 1935 el govern central va autoritzar la formació d'un 
Consell de la Generalitat integrat per partits conservadors, sense 
l'aval de les urnes, que va administrar el país amb les 
competències molt retallades fins a la convocatòria de noves 
eleccions a nivell estatal. Aquestes van ser fixades per al febrer de 
1936 i els partits es van alinear en dues grans coalicions: el Front 
d’Esquerres liderat per ERC (a nivell estatal va ser el Front 
Popular) i el Front Català d’Ordre encapçalat per la Lliga 
Catalana. La campanya va ser d'una duresa inusitada, encara que 
a Catalunya l'ambient no era tan tibant com en altres zones 
d'Espanya. Les eleccions van ser guanyades àmpliament pel Front 
d’Esquerres (59% dels vots) i a nivell espanyol pel Front Popular. 
Això va permetre decretar una immediata amnistia dels presos 
polítics del 6 d'octubre, i es restablí el govern de la Generalitat i 
l'Estatut. En altres punts del país l'enfrontament dels grups de 
dreta (entre ells la Falange, partit d'orientació feixista) i els 
d’esquerra (socialistes, comunistes i anarquistes), amb morts per 
ambdues bandes, feia presagiar el que estava per arribar. El 
triomf de les esquerres donava ales als revolucionaris de diferent 
signe, la qual cosa desbordava a la burgesia republicana en el seu 
intent per fixar al país un sistema liberal, constitucional i 
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democràtic. A Catalunya el clima era més assossegat, malgrat 
alguns atemptats de la FAI. 

Guerra civil, revolució i contrarevolució 

L'endemà de la victòria del Front Popular les forces més 
conservadores de la societat espanyola van iniciar les maniobres, 
dirigides pel general Mola, per arrabassar el poder al govern 
d'esquerres a través d'un cop militar. Malgrat no comptar amb el 
suport de la majoria de les capitanies generals, l'assassinat del 
dirigent dretà José Calvo Sotelo va precipitar el cop, que es va 
iniciar en al Marroc espanyol sota la direcció del general Franco 
el dia 17 de juliol de 1936. Franco i els rebels es van aixecar contra 
del govern i a favor de la Constitució de 1931, segons deien els 
seus primers bàndols, segurament per guanyar-se els sectors 
moderats de la societat; després van preferir abandonar la 
retòrica democràtica i governar per la força de les armes, amb la 
monarquia com a forma d'Estat i oblidant definitivament la 
defensa de la Constitució. A Barcelona la revolta va començar el 
18 de juliol amb la sortida dels militars d'algunes casernes. Els 
facciosos comptaven amb un cert nombre de civils carlistes i de 
falangistes. Els militars, que buscaven ocupar els punts 
estratègics de la ciutat, es van veure enfrontats per tropes de la 
Generalitat (mossos d’esquadra) i per un important nombre de 
civils armats en nom de la CNT-FAI, del POUM i militants 
d'altres partits i sindicats. El cap dels revoltats, general Goded, es 
va rendir a les poques hores i més tard seria executat per 
rebel·lió. A Catalunya la revolta militar va fracassar per l'acció 
decidida dels anarquistes (el grup de civils armats més nombrós) 
i de la Generalitat. Els primers veien l'ocasió d'enfortir la seva 
posició social i forçar la situació a favor d'una revolució 
econòmica i social de signe llibertari. 
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Afeblida la posició de la Generalitat davant l'embranzida 
anarquista, el dia 21 es va formar el Comitè Central de Milícies 
Antifeixistes, que seria durant uns mesos el veritable òrgan de 
poder a Catalunya. Aquest Comitè va dirigir la lluita contra els 
militars revoltats en altres regions (Aragó) i va coordinar les 
accions revolucionàries. Al setembre de 1936 es va formar un nou 
govern català presidit per Companys amb la inclusió de 
consellers anarquistes i membres del recentment creat PSUC 
(partit d'orientació prosoviètica). També s'incloïa un membre del 
petit partit marxista POUM. La Lliga va desaparèixer del mapa i 
molts dels seus membres, com a molts eclesiàstics, van ser 
perseguits i assassinats malgrat no haver tingut res a veure amb 
el cop militar (unes 8.300 persones van ser assassinades en la 
rereguarda catalana). L'atac als membres i edificis de l'Església es 
va repetir una vegada més, en el que semblava constituir un 
atavisme dels moviments obrers catalans i espanyols. 

L'octubre de 1936 la Generalitat donava cobertura legal a les 
col·lectivitzacions que havien anat sorgint per influència de la 
CNT-FAI per donar pas a una economia socialista administrada 
pels propis treballadors. Però la indústria de guerra va quedar 
sota el control del govern autònom. A Madrid, el govern de 
coalició de Largo Caballero, amb quatre ministres anarquistes, es 
veia obligat a cedir davant la influència soviètica. La força del 
PSUC i del PCE (partits comunistes català i espanyol, 
respectivament) estava lligada a l'hegemonia dels agents russos a 
Espanya, arribats juntament amb l'ajuda militar de la URSS, únic 
país que donà suport armat efectiu i constant a la República. A 
canvi, el govern espanyol va cedir al soviètic la gairebé totalitat 
de reserves d'or del Banc d'Espanya. Per evitar que s'armessin les 
milícies anarquistes i del POUM, els enviaments d'armes gairebé 
mai van passar per Catalunya. En l'altre bàndol Hitler i Mussolini 
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van mostrar tota la seva generositat cedint a crèdit tot el material 
i personal militar que Franco precisava. 

La unitat entre les forces que lluitaven contra els militars 
feixistes mai va ser efectiva. ERC no tolerava bé la tutela dels 
anarquistes, autèntics amos de la situació després del 19 de juliol. 
Per la seva banda el nou partit comunista català, PSUC, 
d'obediència stalinista, va procurar durant tota la guerra 
estendre el seu radi d'acció entre la massa treballadora i en els 
llocs de comandament. Així, va maniobrar perquè Companys 
exclogués el POUM, partit marxista no stalinista, del seu govern. 
L’enrariment del clima polític a la rereguarda per part del PSUC 
es va fer insuportable i es van enfrontar, d'una part la CNT-FAI i 
el POUM, i de l'altra PSUC, UGT i ERC i les forces del govern 
català i espanyol. L'espurna que va encendre la metxa va ser la 
irrupció de la policia catalana i membres del PSUC a l'edifici de 
la Telefònica, que administrava la CNT des del principi de la 
guerra. Conegut com els Successos de Maig del 37, el xoc va 
significar una lluita oberta entre els dos bàndols (una guerra civil 
dins de la guerra civil) i un gravíssim debilitament de l'ànim a la 
rereguarda i al front. Va costar més de quatre-cents morts i mil 
ferits en els sis dies que van durar els enfrontaments. Aquests 
fets van suposar l'ascens del comunisme stalinista 
contrarevolucionari per tot el país i la il·legalització del POUM, 
el líder del qual, Andreu Nin, seria segrestat i assassinat pels 
agents del PCE i de Stalin. La CNT perdé molta influència 
política i la seva obra revolucionària seria liquidada pels 
comunistes, que no podien suportar que altres grups els 
arrabassessin l'exclusiva en matèria revolucionària. En aquests 
temps Stalin estava també liquidant la revolució soviètica per 
convertir la URSS en una simple i atroç dictadura. Els Successos 
de Maig van contribuir enormement a la desmoralització general 
d'uns treballadors que lluitaven no només contra el feixisme, 
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sinó per mantenir viva l’experiència igualitària iniciada el 19 de 
juliol de 1936, ara amenaçada de mort. 

Mentrestant la Generalitat havia passat els primers mesos de la 
guerra dirigint el país de forma gairebé independent, però les 
coses van canviar quan l'octubre de 1937 Juan Negrín, president 
del govern republicà, va establir la seu d'aquest a Barcelona. Des 
d'aquell moment l'autonomia catalana va quedar desvirtuada per 
l'acció del govern central, que reassumí les competències cedides 
i es va comportar sovint com si Companys i el seu govern no 
existissin. 

Militarment les operacions dutes a terme des de Catalunya van 
fracassar gairebé totes. La presa de Saragossa per part de les 
milícies anarcosindicalistes va ser impossible per la imprevisió, la 
nul·la formació militar dels partícips i la total falta de 
coordinació entre les diferents unitats. A més, la mort del líder 
anarquista Buenaventura Durruti va erosionar la confiança dels 
seus companys en una victòria ràpida (com es pretenia). 
L'expedició de la Generalitat a Mallorca, dirigida pel capità Bayo, 
va desembarcar en Porto Cristo, però va haver de replegar-se per 
falta de reforços i d’ajuda naval del govern central, que no veia de 
bon ull una victòria parcial catalana. L'ofensiva contra Osca al 
juny de 1937 també es va estavellar amb la resistència de l'exèrcit 
franquista i amb el boicot comunista, controlador dels recursos, 
ja que el sector era defensat pel POUM. Ja el 1938 la conquesta de 
Terol, i posterior reconquesta per les tropes nacionals, va 
permetre a aquestes una ofensiva en tot el front d'Aragó, que va 
portar la línia de separació a terres catalanes (Lleida, Gandesa, 
Balaguer, Tremp) i a aïllar Catalunya de la resta de la República 
(presa de Vinaròs). El 5 d'abril una llei (il·legal com totes les 
franquistes, ja que el seu govern no era legítim) decretava 
l'anul·lació de l'Estatut català. 
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El 1938 la llarga batalla de l'Ebre va suposar l'última ofensiva 
republicana per intentar guanyar la guerra. Si bé es va avançar 
terreny durant la primera part de la batalla, després la 
superioritat tècnica i d'armament (artilleria, aviació, carros de 
combat) va decidir la sort del costat dels nacionals i l'exèrcit 
republicà quedà desarborat i exhaust. Mentre, els bombardejos 
continus a les ciutats catalanes van acabar per minar la moral de 
la població. Quan Franco va ordenar l'avenç definitiu sobre 
Catalunya, les seves poblacions van ser caient com les peces d'un 
dòmino: el dia 26 de gener de 1936 caigué Barcelona, i el 10 de 
febrer les tropes “nacionals” arribaren a la frontera francesa. En 
pocs dies milers de catalans i espanyols refugiats van buscar a 
França un exili que els permetés, almenys, seguir vivint, perquè 
era coneguda la destinació que el vencedor concedia a aquells 
que, ara derrotats, havien gosat plantar-li cara: la presó o el 
cementiri. 
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EL FRANQUISME A CATALUNYA (1939-1975) 

 

 

La fi de la guerra va significar per a Espanya la implantació d'una 
dictadura de caràcter feixista, però amb el predomini militar per 
damunt del polític (F.E.T. y de las JONS) i amb la benedicció de 
la jerarquia eclesiàstica espanyola. El sistema, denominat 
nacionalcaltolicismo, funcionà durant gairebé quatre dècades. 
Catalunya va perdre l'autonomia aconseguida amb prou feines 
durant la Segona República i va ser perseguit qualsevol símbol 
d'identitat col·lectiva. En el context internacional, els primers 
anys del franquisme van coincidir amb la Segona Guerra Mundial 
(1939-1945), en la qual Espanya no va participar malgrat les 
simpaties del règim per les potències totalitàries (Alemanya, 
Itàlia i Japó). El final d'aquesta guerra significà la fi dels sistemes 
feixistes, però el franquisme va poder sobreviure gràcies a l'inici 
de la Guerra Freda entre les potències comunistes i capitalistes: 
Franco potencià el seu paper d’enemic declarat del comunisme.   

Entrada de l'exèrcit franquista a Barcelona el 26 de gener de 1939 
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En ser reconeguda l'Espanya de Franco pels Estats Units i la resta 
de països de l'Europa occidental, el règim es va poder afermar i 
consolidar fins a la mort del dictador.  

La població catalana entre 1939 i 1975 

Malgrat els més de cent mil morts i exiliats de la guerra, la 
població catalana va experimentar un creixement extraordinari 
en aquest període, passant dels 2.800.000 de 1949 als 5.600.000 
de 1975, el 15,6% del total d'Espanya. La natalitat catalana va 
créixer (del 14 al 19,89‰) mentre que a Espanya descendia, i la 
mortalitat va rebaixar les seves taxes fins al 8,45‰. La 
localització de la població era molt desigual, es concentrava a les 
zones industrials mentre que les comarques de l'interior fins i tot 
perdien habitants. A Barcelona la població va quedar estancada 
per falta de sòl edificable mentre que els pobles veïns van créixer 
molt (L’Hospitalet, Cornellà, Esplugues, Santa Coloma de 
Gramanet, Sant Adrià del Besòs). El sector agrari va perdre pes 
en favor de la indústria i dels serveis: el resultat seria un perfil 
d'economia desenvolupada cap als anys seixanta, en sintonia 
amb l'Europa occidental. 

Però el principal factor del creixement demogràfic de Catalunya 
no es troba en la seva dinàmica interna, sinó en el fenomen de 
l'emigració, en uns valors desconeguts fins llavors. Prop de 
2.000.000 de persones, procedents de les diferents regions 
espanyoles, van arribar a Catalunya a la recerca de treball i de les 
condicions de vida que no tenien en els seus llocs d'origen. La 
major part es van allotjar en barris erigits veloçment, sense que 
les autoritats i els especuladors d'habitatges es preocupessin 
d'urbanitzar-los convenientment. A diferència de les primeres 
onades d'emigració anteriors a 1936, de procedència aragonesa, 
valenciana i murciana, ara seria l'andalús el grup més destacat 
d'immigrants (gairebé el 50%). Aquesta marea migratòria, i les 
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inversions de capital autòcton i forà, van ser els fonaments del 
creixement econòmic de Catalunya iniciat en els anys seixanta. 

La repressió política i cultural 

L'entrada de les tropes franquistes a Catalunya va suposar 
l'abolició de l'autonomia, l'eliminació de l'Estat de Dret republicà 
i la seva substitució per un sistema dictatorial, arbitrari i, 
evidentment, il·legal, ja que es va imposar per la força, no pel 
dret ni pels vots dels ciutadans. Tot poder establert des de 1939 
no tenia més fonament que la violència iniciada pels militars 
colpistes el 18 de juliol de 1936, cap legitimitat va avalar mai el 
règim de Franco, malgrat el reconeixement internacional, que va 
permetre a l'Espanya totalitària ingressar a l'ONU el 1955 de la 
mà d'Estats Units. 

La persecució de “rojos” i “separatistes” es va organitzar a través 
de les lleis de Responsabilitats Polítiques (1939) i de Repressió de 
la Maçoneria i el Comunisme (1940), que van ser posades sota 
jurisdicció militar, primer, i després sota l'actuació del Tribunal 
d'Ordre Públic. A Catalunya van ser executades unes sis mil 
persones, entre elles el president Lluís Companys (15-X-1940), 
que havia estat detingut a la França ocupada per la Gestapo i 
lliurat a les autoritats franquistes. D'altra banda, milers de 
catalans van ser reclosos en presons i camps de concentració. 
Molts altres van perdre les seves ocupacions o van ser 
inhabilitats per exercir la seva professió (metges, advocats, 
professors, mestres, funcionaris), però en general van ser les 
classes treballadores les que van patir més el pes de la repressió 
perquè havien estat elles les que es van oposar al cop militar al 
principi de la guerra. 

Novament la història recollia el testimoniatge del visceral 
anticatalanisme que sempre ha animat el nacionalisme espanyol. 



128 
 

La persecució contra els signes de catalanitat va ser implacable: 
per al franquisme Catalunya era un país enemic ocupat que havia 
de ser espanyolitzat de totes totes. Tots els símbols d'identitat 
catalana van ser prohibits en un primer moment, es va prohibir 
l'edició de premsa i llibres en català i es perseguia qualsevol ús 
públic de la llengua. Es va posar especial afany a bandejar-la de 
l'ensenyament i fer que els mestres la desarrelessin dels seus 
alumnes. Es va castellanitzar el nom dels municipis i es va 
prohibir inscriure en el Registre Civil noms catalans. 

La major part de l'exili català de la postguerra s'instal·la a França 
fins que es produeix l'ocupació d'aquest país per part de 
l'Alemanya nazi, llavors molts refugiats passen a Amèrica 
(especialment a Mèxic, on el govern local va fer molt pels exiliats 
espanyols en general). Després de l'afusellament de Companys, el 
president del Parlament català, Josep Irla, és nomenat nou 
president de la Generalitat a l'exili, i des de 1954 el càrrec recaurà 
en Josep Tarradellas. També a l'exili es va crear el Consell 
Nacional de Catalunya amb la intenció d'intentar influir sobre les 
autoritats internacionals a favor de la causa catalana. Entre els 
exiliats també va haver-hi molts que van col·laborar en el 
maquis, la resistència armada francesa contra l'invasor nazi. 
Alguns van intervenir en el fracassat intent d'ocupar el Vall 
d'Aran i uns altres van emprendre la lluita armada contra el 
franquisme en grups anarquistes com Francesc “Quico” Sabater, 
Marcel·lí Massana, Josep Lluís Facerias i Ramon Vila 
“Caracremada”, l'últim guerriller, caigut el 1963 en una 
emboscada de la guàrdia civil. 

A l'interior la resistència era molt difícil i compromesa, però 
encara així es van formar dos grups de diferent signe que 
intentaven mantenir viu l'esperit de lluita per la llibertat: el Front 
Nacional de Catalunya, de caràcter nacionalista i el Moviment 
Socialista de Catalunya, marxista. UDC (Unió Democràtica de 
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Catalunya, de signe catòlic), PSUC i ERC van ser els partits que 
van tenir més influència entre els exiliats, i poca a l'interior a 
causa del règim de terror establert pels franquistes. El 1955 es 
creava CC (Crist-Catalunya), grups catòlics coordinats per Jordi 
Pujol, per crear agitació i propaganda catalanista. 

La mobilització més important de les primeres dues dècades del 
franquisme va ser la Vaga de tramvies de 1951, originada per una 
exagerada pujada del preu del bitllet. De forma espontània, 
gairebé sense consignes, la gent va deixar de pujar als tramvies 
durant uns dies. La protesta silenciosa va ser tan seguida que les 
autoritats resolgueren mantenir les tarifes anteriors, però 
l'alcalde i el governador civil de Barcelona van ser rellevats dels 
seus càrrecs. A la fi dels anys cinquanta la conflictivitat a la 
Universitat de Barcelona va començar a ser cosa habitual, i 
també la repressió policial pel rerefons polític que sempre 
animava aquestes protestes. El 1958 les vagues obreres en grans 
empreses com Hispano Olivetti, Maquinista, Fabra i Coats i 
SEAT van espantar el govern i es va establir la Llei de Contractes 
Col·lectius per ordenar el sistema de retribucions i alguns drets 
laborals a la indústria i en altres sectors. 

Autarquia i creixement econòmic 

Al final de la Guerra Civil l'economia catalana, com l'espanyola, 
es trobava en una profunda crisi deguda als ajustos de la pròpia 
guerra i a la Segona Guerra Mundial, i es va agreujar a causa de 
les mesures autàrquiques que va introduir el nou govern. 
L'autarquia es basava en la idea que l'economia espanyola havia 
de ser autosuficient, evitant al màxim les importacions de 
l'estranger. Això es devia no només a la voluntat del govern, sinó 
al fet que les potències aliades, durant uns anys, van evitar 
vendre productes i matèries primeres a l'Espanya de Franco. A 
més, el franquisme desconfiava de la indústria catalana i 
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concedia pocs contingents d'importació de matèries primeres als 
empresaris catalans. La seva intenció era promoure altres àrees 
de desenvolupament industrial en territoris més fidels al règim. 
L’estraperlo, o mercat negre no controlat per les autoritats, es va 
fer comú entre la població per obtenir productes de primera 
necessitat (que eren assignats personalment mitjançant cartilles 
de racionament), i entre els empresaris, per aconseguir els 
materials necessaris per a la indústria. 

Des de principis dels anys cinquanta tot va anar canviant 
lentament, per l'obertura internacional del règim i per una certa 
liberalització de l'economia. Va ser significativa dels nous temps 
la instal·lació a Barcelona de l'empresa automobilística SEAT (el 
govern va voler que s’ubiqués a Madrid, però FIAT, que havia 
d'aportar capital i tecnologia, va exigir que se situés a Catalunya), 
la qual cosa va estimular molt el mercat laboral i l'aparició 
d'empreses i tallers complementaris. El 1959 es va decretar el Pla 
d'Estabilització, que alleujava l'asfixiant intervencionisme estatal 
en l'economia, afavoria l'entrada de capital estranger i facilitava 
el comerç exterior. D'altra banda, l'Estat s'encarregava de 
promoure el creixement econòmic en zones deprimides a través 
dels Planes de Desenvolupament. En conseqüència, els anys 
seixanta van ser de ràpid creixement gràcies a la política 
governamental, però sobretot per la inversió estrangera, les 
remeses dels emigrants (més de 2.000.000 d'espanyols van sortir 
a treballar a Europa) i als ingressos propiciats per la creixent 
indústria turística. 

A Catalunya els anys de major creixement van ser entre 1961 i 
1966, amb una indústria tèxtil que deixava el lideratge a la 
química i a la de transformacions metal·lúrgiques. Però aquesta 
indústria ja no era de capital majoritàriament català, sinó que 
cada vegada cobrava més importància el procedent de la resta 
d'Espanya i de l'estranger. L'agricultura, ràpidament 
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mecanitzada, precisava de menor mà d'obra i s'especialitzava en 
la fruita, en els cultius de regadiu, i en la ramaderia avícola i 
porcina, amb uns nivells de productivitat similars als del Mercat 
Comú Europeu. 

En general, els anys seixanta van ser de notable creixement a tot 
el món occidental. A Espanya solament algunes zones com 
Catalunya van seguir aquesta tendència, per la qual cosa la 
immigració interna va ser tan important. Les classes 
treballadores van poder accedir a alguns béns de consum, com a 
electrodomèstics i automòbils, i a formes de vida (turisme, 
vacances) que abans estaven limitades a les minories més 
benestants. 

El lent declinar del règim 

Els canvis que dins la societat espanyola havia operat el 
desenvolupament econòmic feien de la dictadura militar un 
sistema obsolet, incapaç de donar sortida a les tensions socials, 
intel·lectuals i polítiques de principis dels anys setanta. Les 
dictadures grega i portuguesa, similars a l'espanyola, van caure el 
1974 i no semblava que el règim espanyol pogués donar més de 
si. D'altra banda, havia reaparegut la violència política a l'escena 
diària: als grups d'anarquistes, que havien reprès la lluita en els 
anys seixanta, se sumava l'organització basca ETA, que tenia una 
estructura militar i gran implantació al seu territori. ETA havia 
estat creada el 1959 i es mostrava molt activa en el període final 
del franquisme. En aquells anys apareixerien altres grups 
d'extrema esquerra, GRAPO i FRAP, que cometien atemptats 
contra les forces de seguretat i contra el poder econòmic. El 20 
de desembre de 1973 ETA va assassinar el president del govern, 
l'almirall Carrero Blanco, que es perfilava com a continuador de 
la dictadura quan morís Franco. Aquest fet va precipitar 
l'execució de l'anarquista català Salvador Puig Antich el març de 
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1974, a qui es va acusar amb proves dubtoses de la mort d'un 
policia, i es va desfermar una onada d'indignació popular 
internacional. 

A Catalunya el règim anava perdent adeptes, primer dins 
l'Església, on les veus crítiques cada vegada eren més nombroses, 
també entre les classes benestants i la intel·lectualitat, i fins i tot 
dins l'exèrcit, on un grup de joves oficials va crear a Barcelona la 
Unió Militar Democràtica. El setembre de 1975 el franquisme va 
donar la seva darrera fuetejada de violència en afusellar tres 
militants del FRAP i dos d'ETA, cosa que va tornar a aixecar les 
protestes de molts països. Mentrestant, el dictador del Marroc, 
Hassan II, aprofitava la debilitat del règim espanyol per iniciar 
l'ocupació del Sàhara espanyol. En aquest context, el 20 de 
novembre, moria el general Franco i dos dies després era 
proclamat cap de l’Estat, a títol de rei, Juan Carlos de Borbó, a 
qui el dictador havia nomenat successor passant per sobre els 
drets successoris del seu pare, Juan de Borbó, fill d’Alfons XIII. 
S’evità curosament que el poble pogués decidir, llavors ni més 
endavant, entre les formes d’estat monàrquica o republicana. La 
Transició es faria seguint el ritme i el camí marcat per les 
institucions franquistes. 

L'oposició catalana, clandestina, havia organitzat el 1971 
l’Assemblea de Catalunya com a plataforma unitària formada 
pels diferents grups polítics i entitats socials representatives 
(associacions de veïns, culturals, etc.). El seu programa es 
resumia en quatre punts: amnistia general, llibertats 
democràtiques, restabliment de l'Estatut de 1932 i coordinació 
amb la resta de pobles de la península per lluitar contra la 
dictadura. El 1974 es va fundar a Montserrat Convergència 
Democràtica de Catalunya, liderada per Jordi Pujol i Miquel 
Roca. Dels grups socialistes de Josep Pallach i Joan Reventós va 
sorgir el Partit Socialista de Catalunya, que es va constituir com a 
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Federació Catalana del PSOE. El PSUC, molt actiu en aquesta 
època, es va afermar com el referent comunista de l'oposició 
catalana al franquisme. A tot això, ERC era l’únic partit català 
que propugnava el retorn a la legalitat republicana de 1936 quan 
acabés el franquisme, i la recuperació de l’Estatut de 1932. Els 
altres partits preferien fer un foc nou i participar en l’elaboració 
de les noves bases polítiques durant el període postfranquista, 
que va ser batejat com a Transició. 

La resistència cultural 

La producció cultural en català, durant els primers anys del 
franquisme, es va fer o bé en l'exili (a Mèxic i França, on hi havia 
importants colònies d'exiliats catalans) o bé a l'interior de forma 
clandestina. Així, es va reconstituir l’Institut d’Estudis Catalans i 
els Estudis Universitaris Catalans, que van desenvolupar les seves 
tasques sempre de forma oculta, reeditant, per exemple, les obres 
dels principals autors. Acabada la Segona Guerra Mundial, el 
règim es va veure obligat, per les pressions externes, a moderar la 
persecució al català, així el 1946 es permetia ja l'edició de llibres i 
algunes representacions teatrals. El 1948 es va iniciar la 
publicació de la revista Dau al Set i el 1959, patrocinada per 
l'Abadia de Montserrat, apareixia la revista Serra d’Or, durant 
molts anys la principal tribuna d'expressió intel·lectual en català. 
Entre els joves va ser un important referent cultural el moviment 
escolta (d'excursionisme i oci) en la formació catalanista i 
catòlica. 

Una de les accions més destacades de finals dels cinquanta en 
favor de la llengua catalana va ser la campanya contra el director 
de La Vanguardia Luís de Galinsoga per haver fet unes 
declaracions ofensives contra els catalans. La crema pública de 
periòdics i el descens dels lectors va fer que finalment l'insolent 
Galinsoga fos destituït. 
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El 1960 es va constituir Òmnium Cultural, una associació que 
tenia la intenció de finançar l'ensenyament del català, una labor 
molt meritòria en aquells temps. En aquest mateix terreny, es va 
pretendre que l'Ajuntament de Barcelona subvencionés algunes 
classes de català, a la qual cosa es van oposar el març de 1975 un 
grup de regidors. La negativa va provocar una amplíssima 
mobilització ciutadana i, malgrat que el moment polític era molt 
delicat, l'alcalde va optar per atorgar les subvencions. Però 
segurament un dels elements més sòlids de normalització 
lingüística va sorgir del terreny de l'art, concretament de la 
música, amb el fenomen de la Nova Cançó i el grup Els Setze 
Jutges, que va divulgar la cançó catalana per tot el país i es va 
convertir en un important factor d'identitat i d'oposició política. 

En aquesta dècada dels seixanta creix molt la publicació de títols 
en català i el 1969 veu la llum la Gran Enciclopèdia Catalana, el 
projecte més ambiciós de llavors. El terreny de la premsa no va 
ser tan favorable, es mantenia la prohibició del règim per a la 
publicació d'un diari en català, encara que a l'oferta de revistes 
calia sumar les noves publicacions Oriflama, Presència, Canigó i 
les infantils Cavall Fort i L’infantil. Quant a la ràdio i la televisió, 
a inicis dels anys 70 hi havia una certa presència, molt petita, 
d'espais en català, que eren aprofitats per a la divulgació cultural 
a través de Televisió Espanyola i la cadena d'emissores de ràdio 
del règim. En literatura alguns dels 
principals autors del període franquista 
van ser Carles Riba, Salvador Espriu, 
Llorenç Vilallonga, Manuel Pedrolo, 
Mercè Rodoreda, Joan Oliver, Joan Sales i 
molts altres.  

El poeta Salvador Espriu va ser un dels més 
reconeguts representants de la literatura catalana 
de la postguerra 
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Finalment, cal destacar el paper del Futbol Club Barcelona com a 
element simbòlic i fenomen social de masses que en el cas de la 
Catalunya sotmesa al franquisme va suposar una important 
referència catalanista, de contestació al poder dictatorial i 
d'integració per a milers i milers d'emigrants, que es convertien a 
través d'aquesta identificació primària en catalans d'adopció. 



136 
 

  



137 
 

LA TRANSICIÓ CAP A LA MONARQUIA 
PARLAMENTÀRIA 

 

 

La mort de Franco havia de significar no la caiguda, sinó la 
transformació o trànsit de l'última dictadura de l'Europa 
occidental vers una democràcia parlamentària. El context 
internacional no recomanava una altra sortida i l'estat d'ànim de 
la població espanyola no feia més que afavorir aquesta via. Per 
tant, el rei Juan Carlos, assessorat pels consellers més proclius al 
canvi de règim, va liderar aquesta Transició, deixant de costat el 
retorn al sistema republicà de 1931, que ja preveia tots els 
instruments democràtics homologables a qualsevol altre sistema 
democràtic del món, i que cap poder legítim a Espanya ha 
derogat, de dret, encara. La transformació de l'Estat de fet 
franquista, imposat per la força, en un sistema democràtic 
s’inicià mitjançant la Llei per a la Reforma Política de 1976, la 
legalització de la majoria de partits i les eleccions generals de 
1977. Però el procés va estar ple d'irregularitats, tot i que la 
majoria de llibres d'història les silencien. 

Primers governs monàrquics, Constitució de 1978 i nou Estatut 

Carlos Arias Navarro havia estat nomenat president del govern a 
la mort de Carrero Blanco i va ser confirmat en el càrrec pel rei 
Juan Carlos I, però la voluntat reformista del president era molt 
limitada, ja que pretenia la continuïtat de la legalitat franquista 
ara sense Franco. No es contemplava la legalització dels partits 
de caire marxista, republicà, ni la dels nacionalistes amb 
tendències independentistes. Durant 1976 l'oposició es va anar 
organitzant en una clandestinitat laxa, encara que les 
manifestacions als carrers van costar nombrosos morts. A 
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Catalunya l'activitat de l’Assemblea de Catalunya promovia 
concentracions ciutadanes en defensa de l'amnistia, la llibertat 
política i l'autonomia. 

Si la monarquia instaurada en Juan Carlos de Borbó (contra tota 
legitimitat, ja que l'aspirant genuí era el seu pare, Juan de Borbó) 
havia de durar, s’hauria d’imbricar en un sistema democràtic, per 
això el rei va escollir a Adolfo Suárez com a substitut d'Arias 
Navarro. Les tensions amb els nuclis de poder franquistes van ser 
enormes, i molt menys amb una oposició democràtica que ja veia 
a prop el seu accés a les instàncies del poder polític. La Llei de 
Reforma Política de 1976 va ser l'instrument clau per a la 
reconversió de les institucions franquistes en un sistema 
democràtic. Durant la primavera es va produir la legalització de 
molts partits, entre ells el PCE i el PSUC, que van acceptar la 
monarquia i la bandera dels “nacionals”. Malgrat això, a Adolfo 
Suárez li va costar la primera crisi greu del seu govern. Però no 
totes les formacions van ser legalitzades: ERC i altres partits 
republicans van ser deixats al marge. Si el líder d'ERC, Heribert 
Barrera, va accedir a un escó de diputat va ser a través de la 
creació d'un partit circumstancial, creat per burlar la restricció 
legal: Esquerra de Catalunya, que havia registrat el PTE, amb el 
qual ERC es presentà en coalició. 

I el 15 de juny de 1977 es van celebrar les primeres eleccions 
generals que van triar dues càmeres: el Congrés i el Senat. 
Quaranta-un senadors ho van anar per designació reial, condició 
antidemocràtica sens dubte. Les eleccions van ser guanyades per 
Unió del Centre Democràtic, el partit de Suárez i dels 
aperturistes del règim, però a Catalunya van ser els partits 
d'esquerra els més votats. No van poder votar els milers de 
presos polítics que romanien a les presons, ni les desenes de 
milers d'exiliats que no havien pogut encara tornar a Espanya. 
Malgrat totes aquestes irregularitats, les Corts resultants de les 
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eleccions s’autoproclamaren “constituents”, incorrent en una 
nova irregularitat, perquè això s’havia d'haver anunciat per 
endavant als electors, per l'enorme transcendència del fet que un 
parlament hagi d'elaborar una constitució. 

A Catalunya la manifestació de l'11 de setembre de 1977 a 
Barcelona va convocar centenars de milers de catalans (de 
naixement o d'adopció) en favor de la tornada de l'autonomia. 
Poques setmanes després el govern de Suárez va propiciar el 
retorn de Josep Tarradellas, president de la Generalitat a l'exili, 
amb qui va establir les bases del que seria la recuperació de les 
institucions d'autogovern catalanes. 

El clima social no podia estar més enrarit, la crisi econòmica 
atacava de ple i al carrer els enfrontaments sagnants entre 
manifestants i policia seguien a l'ordre del dia. Les accions 
armades d'ETA i GRAPO no donaven treva mentre a les Corts els 
polítics de la Transició elaboraven la Constitució, que va ser 
finalment aprovada en referèndum el 6 de desembre de 1978. La 
novetat de la nova Carta Magna espanyola radica en el 
reconeixement del dret de les nacionalitats històriques 
(Catalunya, País Basc i Galícia), i de la resta de regions, a 
constituir-se en comunitats autònomes per exercir el seu 
autogovern a partir de les competències que els fossin 
transferides. 

A part de les irregularitats que es van cometre en el seu 
naixement, la Constitució de 1978 ha demostrat ser un 
instrument vàlid durant molts anys per organitzar la convivència 
dels espanyols, encara que la seva flexibilitat també ha estat 
causa de molts malentesos: en ser interpretables molts dels seus 
articles, s’han produït nombrosos contenciosos entre les 
administracions que ha hagut d’escatir el Tribunal 
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Constitucional, que és al final qui ha tingut la darrera paraula 
sobre un text tan ambigu. 

Durant l'estiu de 1978 una comissió de diputats i senadors 
catalans va elaborar un projecte d'Estatut d'autonomia (Estatut 
de Sau) que va ser presentat el desembre, però que fou 
severament retallat a les Corts espanyoles. Després de la “poda”, 
seria aprovat pel poble català en referèndum el 25 d'octubre de 
1979. En alguns aspectes (ensenyament, cultura, mitjans de 
comunicació) l'Estatut de Sau era superior al de 1932, però no en 
uns altres (ordre públic, justícia), i tots dos són poc clars pel que 
fa als mitjans de finançament autonòmic, que deixen qüestió tan 
cabdal en mans de la voluntat del govern central. 

El cop d'estat i la primera victòria socialista 

Dissoltes les Corts després de l'aprovació del text constitucional, 
les eleccions de 1979 també van donar la victòria a la UCD de 
Suárez, però amb menys marge. A les municipals d'abril la 
victòria a les grans ciutats va ser majoritàriament per als partits 
d'esquerra. Aquest any entraren en vigor els estatuts basc i 
català, i es van iniciar les negociacions per a l'ingrés d'Espanya en 
la Comunitat Econòmica Europea. Però el govern era cada 
vegada més discutit, la crisi econòmica minava la moral del país i 
els cercles franquistes, civils i militars, advocaven per un cop 
involucionista.  

Suárez es veié forçat a dimitir per les pressions que rebia des dels 
cercles més reaccionaris i antidemocràtics. Durant les votacions 
a les Corts, que havien de nomenar Leopoldo Calvo-Sotelo com 
el seu successor, un grup de guardiacivils va irrompre al Congrés 
comandat pel tinent coronel Tejero. Aquest va mantenir 
segrestat el govern i els diputats mentre esperava la màxima 
autoritat militar implicada en el cop, però mai es va presentar. 
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Entre els militars d'alta graduació implicats estaven el capità 
general de València, Jaime Milans del Bosch, i Alfonso Armada, 
que havia estat tutor militar del rei i era llavors el segon cap de 
l’Estat Major de l’Exèrcit. Mai no s'ha sabut amb certesa quina va 
ser l'autèntica trama del cop, si aquest va fracassar per ineficàcia 
i covardia dels militars involucrats o si solament es va tractar 
d'un toc d'atenció a les forces polítiques i a la societat espanyola 
per tal que refrenessin els seus desitjos de canvi. 

El màxim benefici de l'operació el tragué la institució 
monàrquica, ja que aquella nit del 23 al 24 de febrer de 1981 la 
imatge del rei per televisió va servir per calmar molts ànims i per 
lligar íntimament la figura del monarca amb la defensa de la 
Constitució. Un altre resultat del cop d'estat (o intent) va ser la 
frenada al procés autonòmic que va suposar la LOHPA (Llei 
Orgànica d'Harmonització del Procés Autonòmic), que pretenia 
rebaixar les aspiracions competencials de Catalunya i del País 
Basc, si bé més tard la llei va ser declarada inconstitucional. 

El govern de Calvo Sotelo també va promoure la Llei 
Antiterrorista -que concedia a la policia enormes prerrogatives 
en la persecució dels delictes de terrorisme- i l'ingrés del país a 
l'OTAN. Però la descomposició de la UCD era un fet i el mateix 
Suárez va abandonar el partit per fundar un altre (Centre 
Democràtic i Social). Davant d’això, el que el president Calvo 
Sotelo va decidir avançar les eleccions per a octubre de 1982, que 
van ser guanyades pel PSOE amb més de 10 milions de vots. 

La Generalitat de Catalunya després de l'Estatut de 1979 

Després de l'aprovació de l'Estatut es van celebrar eleccions al 
Parlament de Catalunya i van ser guanyades per la coalició 
Convergència i Unió (CiU) amb majoria relativa. El resultat a 
Catalunya de les eleccions a les Corts espanyoles presagiaven una 
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majoria del PSC. Van ser els vots d'ERC i UCD els que van 
permetre un primer govern de Jordi Pujol, el qual repetiria 
victòria en les eleccions de 1988, aquesta vegada amb majoria 
absoluta. Les relacions entre el govern central i el català han 
estat, en general, tibants per la falta de claredat de l'Estatut en el 
tema del finançament i per la reticència de Madrid a cedir certes 
competències com la policia autònoma i la gestió 
d'infraestructures. El punt àlgid de tensió entre l'administració 
socialista central i el govern convergent va ser el cas Banca 
Catalana, una de les majors entitats bancàries del país, que es va 
veure intervinguda pel Banc d'Espanya per irregularitats en la 
seva gestió i denunciats els seus principals dirigents, entre els 
quals es trobava Jordi Pujol. El cas no va arribar a les seves 
últimes conseqüències pel pacte polític entre els socialistes i el 
govern català, però es mantingué durant molts mesos com una 
espasa de Dàmocles sobre el cap del president català, i sobre el 
seu govern. Hi ha hagut, a més, nombroses impugnacions de 
lleis, aprovades al Parlament català, al Tribunal Constitucional, 
en un exercici constant d’obstruccionisme al desenvolupament 
de l'autonomia, que evidencien la poca eficàcia de les lleis 
aprovades pel poble, i la preeminència dels tribunals estatals per 
damunt de la voluntat popular. Un altre focus de desavinences 
són els diferents nivells administratius existents a Catalunya com 
són les diputacions, els municipis, els consells comarcals, els 

governadors civils i els delegats del 
govern, que sovint  han augmentat 
els processos burocràtics i s’han fet 
servir per posar entrebancs entre 
les diferents administracions.  
 

Jordi Pujol i Soley ha liderat la coalició 
Convergència i Unió i ha estat durant vint-
i-tres anys seguits (1980-2003) el president 
de la Generalitat 
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Els principals èxits en la gestió política dels governs de la 
Generalitat han estat la creació d'infraestructures com a 
carreteres (les que estan sota la seva responsabilitat), la gestió de 
la xarxa de ferrocarrils catalans, la construcció i conservació 
d'escoles i hospitals, la gestió de l'ensenyament i la sanitat 
(ambdues sempre susceptibles de millora), l'acció cultural 
(millora de la Biblioteca de Catalunya), la normalització 
lingüística i la creació de TV3 (important per a la divulgació en 
català). També s'ha buscat, des del govern català, la captació i 
consolidació de capital estranger com les inversions alemanyes i 
japoneses en el ram de l'automòbil (SEAT, Nissan, Yamaha). 

La Catalunya actual 

Després d'uns anys d'estancament de la població, i descens en 
algunes ciutats, registrat entre finals dels setanta i la dècada dels 
vuitanta a causa de l'atur, durant els anys noranta es va tornar a 
experimentar un lent creixement, animat sobretot per una 
població emigrant procedent d'Àfrica (magrebins i 
subsaharians), d'Amèrica (països andins com Bolívia, Perú, 
Equador i Colòmbia) i en els últims anys dels països de l'est 
d'Europa (Romania, Bulgària, Polònia, Ucraïna, Rússia). En total, 
l’any 2011 la població estrangera a Catalunya era d’un 15,7%. La 
forma de la piràmide de població catalana registra un progressiu 
augment de la població de més de 65 anys, mentre que en les 
generacions joves es nota la disminució de naixements durant els 
anys vuitanta, i la recuperació recent d'aquesta franja de nens i 
joves. 

La crisi econòmica dels anys vuitanta-noranta es va resoldre a 
Catalunya amb la inversió de fons reunits per diverses 
administracions: autonòmica, central i europea, per donar 
confiança als inversors privats i al capital multinacional, cada 
vegada més important en l'economia catalana des de l'entrada 
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d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea el 1986 
(denominada Unió Europea després del Tractat de Maastricht). 
La diversificació del sector industrial ha estat important i el tèxtil 
ha deixat de ser l'especialitat principal de la indústria catalana. 
La construcció ha constituït en els últims anys (primera dècada 
del segle XXI) el principal motor del sector productiu català, com 
ha passat en moltes zones d'Espanya. En l'agricultura el cultiu de 
cereals ocupa un 40% de les terres, però no és suficient per cobrir 
la demanda interna de blat i d'ordi (per a cerveses). La vinya 
segueix conreant-se intensament, sobretot per a l'elaboració de 
cava, que té un bon mercat exterior. El sector hortofrutícola de la 
flor i de la fruita segueix en expansió, i la ramaderia del porcí i el 
boví manté les seves quotes de producció controlades per la Unió 
Europea per evitar els excedents i la davallada dels preus. 

Els Jocs Olímpics celebrats a Barcelona el 1992 (al mateix temps 
que es produïa a Sevilla l'Exposició Universal) van servir 
d'important estímul a l'economia catalana en general i de 
reubicació de Catalunya en el context internacional. Barcelona, 
des de llavors, ha conegut una important renovació 
d'infraestructures i el redescobriment dels seus tresors 
arquitectònics. Actualment és la ciutat més dinàmica del 
Mediterrani occidental, quant a activitat econòmica i per 
recepció de turistes, abans només interessats en l'oferta de sol i 
platja. La tendència actual és la d'oferir als turistes estrangers 
més serveis culturals perquè les ciutats i pobles de l'interior 
puguin beneficiar-se d'aquest corrent. Relacionat amb aquest 
creixement, Barcelona ha esdevingut una capital mundial quant 
a l’arquitectura, el disseny, l’enginyeria i la recerca biomèdica. 
Per contra ha perdut embranzida industrial general, però la 
conserva en sectors com el petroquímic (Tarragona) i d’alt valor 
afegit com el farmacèutic, el material sanitari i de components 
electrònics. 
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Políticament cal destacar els vint-i-tres anys consecutius de 
presidència de Jordi Pujol al capdavant del govern de la 
Generalitat i el seu pes en la política espanyola, sobretot en 
l'etapa final de govern socialista (1993-1996) i els primers quatre 
del govern del PP a Madrid (1996-2000), durant els quals la 
necessitat dels vots de CiU va fer que es desbloquegessin algunes 
transferències de competències a Catalunya i que el to de les 
crítiques a la Generalitat, per la contínua demanda de fons per 
finançar l'autonomia, fos menor. Però durant els anys de majoria 
absoluta del PP (2000-2004) es va reprendre amb afany 
l'anticatalanisme, d'altra banda característic, del nacionalisme 
espanyol més autoritari. Una vegada decidida la seva retirada, 
Jordi Pujol va convocar eleccions per a l'any 2003 i el seu 
successor, Artur Mas, no va obtenir la majoria necessària per 
governar. En el seu lloc, el socialista Paqual Maragall va formar 
un govern de coalició anomenat Tripartit a partir dels pactes 
amb ERC i Inciativa per Catalunya-Verds (antic PSUC). Amb 
d'aquest Pacte del Tinell es traçaven les línies mestres d'un 
govern que duraria a penes tres anys. El principal assumpte en 
cartera va ser l'elaboració d'un nou estatut d'autonomia, 
aprofitant que el nou president del govern central (sorgit de les 
eleccions de 2004), José Luís Rodríguez Zapatero, havia promès 
que aprovaria qualsevol reforma estatutària que proposés el 
Parlament català. 

Però l'elaboració del nou estatut va contribuir a la tensió entre 
els tres socis del govern, perquè ERC volia que inclogués articles 
de caràcter sobiranista i un sistema de tributs i finances 
depenent de Catalunya, i no del govern central. No es van tenir 
en compte aquestes premisses i finalment l'estatut tan sols 
recollia, en el seu preàmbul, que Catalunya es reconeixia com a 
nació dins de l'Estat espanyol. El referèndum popular va aprovar 
el nou Estatut, però ERC va votar en contra i el govern Tripartit 
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es va trencar, avançant-se les eleccions per a l'any 2006. El 
resultat de les mateixes no va ser molt diferent de les anteriors i 
es va propiciar la formació d'un nou govern a tres bandes PSC-
ERC-IC.V, amb José Montilla, d'origen cordovès, com a 
president. Les realitzacions del nou govern han estat la inversió 
en serveis d'educació (contractació de nous mestres i professors), 
en sanitat (millorar la gestió per evitar la massificació) i la pugna 
per poder intervenir en la gestió dels transports que depenen del 
govern central, la qualitat dels quals havia baixat en picat en els 
últims anys (Renfe i aeroport). També ha estat motiu de tensions 
la construcció del tren d'alta velocitat que ha de connectar 
Catalunya amb França, i amb la resta de la xarxa d'alta velocitat 
europea. En aquesta infraestructura s'han produït nombrosos 
retards i incompliments per part de l’administració central, i 
encara no hi ha data definitiva per culminar l'obra. 

Quant a l'ús de la llengua catalana en l'ensenyament, prohibit 
durant el franquisme, ha anat incrementant-se durant els anys de 
vigència de la Generalitat actual, a través dels programes 
d'immersió lingüística per als nivells inferiors, amb la qual cosa 
s'assegura que els nens siguin competents en aquesta llengua, a 
part de la castellana i la que puguin tenir com a pròpia en les 
seves famílies. El català també és la llengua vehicular, 
actualment, de les classes de batxillerat, però en les carreres 
universitàries preval la llibertat del professor per usar la llengua 
oficial que prefereixi, per la qual cosa en algunes facultats el 
català és una llengua poc usada. 

La Catalunya actual és un país amb un important dinamisme 
econòmic, cultural i social, on una bona part de les seves 
aspiracions d'autogovern estaven assegurades pel seu Estatut 
d'autonomia de 1979, modificat i ampliat el 2006. Però el procés 
d'aplicació va ser truncat a causa de les impugnacions que davant 
el Tribunal Constitucional van presentar alguns partits, algunes 
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comunitats autònomes (que avui tenen un estatut similar) i la 
institució estatal del Defensor del Poble. Amb això es va intentar 
limitar la vitalitat política i econòmica de Catalunya, com si això 
hagués de beneficiar Espanya, que, en conjunt, obté grans 
beneficis de les aportacions fiscals dels catalans. El resultat 
d’aital estratègia espanyola ha estat el creixement del desig 
popular català d'una desvinculació total de l'Estat. 

I en efecte, el 10 de juliol de 2010 va tenir lloc a Barcelona una 
manifestació multitudinària en contra de les grans retallades que 
al nou Estatut va aplicar el Tribunal Constitucional espanyol, 
passant per sobre de la voluntat del poble català i de l'aprovació 
de la norma a les Corts espanyoles. Els obstacles de tot tipus que 
el govern central, en mans del PP, ha anat posant al 
desenvolupament de la política autonòmica, i a la millora del seu 
sistema de finançament, van provocar l'11 de setembre de 2012 
(Diada nacional de Catalunya) una altra manifestació massiva (es 
va parlar d'1.500.000 de persones) amb l'únic lema de reclamar la 

Barcelona, 11 de setembre de 2012.  

Manifestació per la independència de Catalunya. 
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independència. Aquest fet va ser interpretat per Artur Mas, 
president de la Generalitat i cap de la coalició catalanista 
moderada Convergència i Unió, com un signe inequívoc de cap a 
on volia dirigir la societat catalana el seu futur. Va convocar 
eleccions pel 25 de novembre i, malgrat no obtenir majoria 
absoluta, el seu partit CiU va guanyar amb 50 escons, que sumats 
als obtinguts pels partits que reclamaven la independència o, 
almenys, l'exercici del dret d'autodeterminació va ser de 87 (CiU, 
ERC, IC-V, CUP) davant dels 48 (PSC, PP, C’s) dels qui no 
contemplen aquest dret. El PSC, però, propugnava un 
federalisme que també s’ubicava fora dels marges de la 
constitució espanyola de 1978. Tot això enmig d'una ofensiva 
anticatalana sense precedents a les Illes Balears i al País València, 
que comparteixen amb el Principat català la llengua i vuit segles 
d'història. 

En tot cas el futur de Catalunya passa per una implicació major 
amb Europa, d'on arriben no solament capitals i turistes, sinó 
idees i projectes que en el futur poden articular l'espai comú en 
regions no sempre coincidents amb els límits dels estats actuals. 
Catalunya i Barcelona són l'eix principal de la regió 
euromediterrània que va des de València a Itàlia passant pel sud 
de França, i és en aquest àmbit on ha de plantejar-se l'acció 
econòmica, cultural i el desenvolupament de les infraestructures. 
En ser aquestes últimes patrimoni del govern central, una falta 
de previsió i d'inversió pot deixar el nucli català frenat per al 
futur creixement, retardant al mateix temps aquesta àrea de gran 
importància geoestratègica per a Europa.   

El context de la Catalunya actual és d’una greu crisi econòmica 
deguda a la mala planificació des de les instàncies estatals, a 
l’especulació desaforada en el sector de la construcció, a la 
desinversió en sectors claus, a la pèssima gestió bancària i a la 
corrupció i males pràctiques polítiques. Això ha portat a una 
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davallada de les recaptacions tributàries, al creixement del deute 
públic,  a l’endeutament excessiu amb la banca exterior, a la 
retallada sistemàtica dels serveis públics, a la morositat privada i 
en els pagaments de les institucions, amb una greu repercussió 
sobre la demanda de béns i serveis, i l’estancament de 
l’economia.  

A dia d'avui, el projecte del nou govern català format per 
membres de CiU i presidit per Artur Mas, amb el suport d’una 
ERC liderada per Oriol Junqueras, és la realització d'una consulta 
popular on es resolgui democràticament la vinculació amb 
Espanya, tot i les reticències, entrebancs i boicots desfermats des 
del poder central. En aquesta línia, el 23 de gener de 2013 el 
Parlament català aprovà una declaració on es manifestava que 
Catalunya és sobirana per decidir el seu futur. El pas següent del 
govern serà impulsar una llei electoral autonòmica que pugui 
emparar legalment una futura consulta popular sobre la 
vinculació del Principat a l’Estat espanyol. Molt diferent és la 
posició del govern anglès, que ha decidit no obstaculitzar el 
referèndum plantejat per Escòcia per l’any 2014, amb el qual serà 
el poble escocès qui decidirà si segueix formant part de del Regne 
Unit de la Gran Bretanya. 

El principi de dret internacional a què s’acullen aquests 
processos és l’article 1 del Pacte Internacional dels Drets Civils i 
Polítics aprovat el 1966 per l’ONU, al qual s’hi va afegir l’Estat 
espanyol el 1977: “Tots els pobles tenen dret a l’autodetermina-
ció. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut 
polític i procuren també pel seu desenvolupament econòmic, 
social i cultural.” 

 

Lavern, març de 2013 
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